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Predslov 

 
Študentská vedecká konferencia (ŠVK) sa stala už tradičným spoločným vedeckým podujatím, organizovaným 

Fakultou prírodných vied UKF v Nitre a Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Konferencia dáva priestor 

študentom bakalárskeho, magisterského štúdia a študentom prvého ročníka doktorandského štúdia prezentovať 

výsledky svojej  vedecko-výskumnej  práce,  zažiť  atmosféru  vedeckej   konferencie  a získať možnosť publikovať 

vedeckú prácu v zborníku.  

Minuloročná ŠVK 2020 sa z dôvodu pandémie COVID-19 fyzicky nekonala a v tom čase sme verili, že tohtoročný 

piaty ročník ŠVK už prebehne v štandardnom režime. Vývoj pandemickej situácie nám však ani v tomto roku 

neumožnil realizáciu konferencie v prezenčnej forme a ŠVK sa napokon uskutočnila dištančne prostredníctvom 

aplikácie MS Teams. Študenti úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia, 

ekológia a environmentalistika; Geografia, regionálny rozvoj a Geológia; Informatika; Chémia, matematika; 

Odborová didaktika I.; Odborová didaktika II. Celkovo bolo prezentovaných 64 príspevkov. 

Všetky vedecké práce, ktoré sú súčasťou tohto zborníka, boli recenzované. Sme radi, že aj napriek sťaženým 

podmienkam pre výskumnú činnosť počas pandemického obdobia, boli naši študenti schopní získať kvalitné 

vedecké výsledky a prezentovať ich pred komisiou, svojimi kolegami a širokou verejnosťou. 

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým členom sekcií, recenzentom a organizátorom za aktívny prístup, ktorý 

nesporne prispel k vysokej kvalite ŠVK. Autorom ocenených prác srdečne blahoželáme a všetkým študentom, ktorí 

sa ŠVK zúčastnili, želáme veľa úspechov do ďalšej vedeckej práce. 

 

 

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. 

prodekan pre vedu a výskum, FPV UKF v Nitre 

 

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. 

prodekan pre vedu a výskum, FPV UMB v Banskej Bystrici
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Účinok vitamínu D na osteoporózu  
The effect of vitamin D on osteoporosis  

Melánia Krumpergerová1,2   

Školiteľ: Ramona Babosová3   
1Katedra biotechnológií, FPV UCM, Hlavná 418, 919 51 Špačince,  

2,3Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 

Nitra 
1,2 melania.krumpergerova@fpvucm.sk, 3rbabosova@ukf.sk  

  

  

Abstrakt  
Náš výskum sumarizuje vplyv hladiny vitamínu D na 

kostný metabolizmus, vznik populačného, na základe 
doterajších výskumov geneticky podmieneného 
ochorenia, osteoporózy. Osteoporóza je ochorenie 
látkovej výmeny kostného tkaniva, prejavujúce sa 
ubúdaním kostnej hmoty a poruchami 
mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti 
kosti a k zvýšenému riziku fraktúr. Cieľom výskumu bolo 
sledovanie vplyvu sérovej hladiny vitamínu D na hladiny 
kostných markerov. Pacientky osteologickej 
ambulancie sme rozdelili do jednotlivých skupín na 
základe sérovej hladiny vitamínu D. Sledovali sme iba 
ženy, ktoré mali dokázanú osteoporózu inou metódou, 
ako laboratórnym stanovením kostných markerov. Vek 
jednotlivých žien bol v priemere 65 rokov. Vekové 
ohraničenie je striktne dané z hľadiska dodržania 
odstupu 10 - 15 rokov od menopauzy žien, kedy je 
hladina estrogénov na minimálnych koncentráciách. Na 
základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že 
hladina vitamínu D má signifikantný vplyv na kostný 
metabolizmus, respektíve kostné markery.  

Kľúčové slová: vitamín D, kostné markery, kostný 
metabolizmus, osteoporóza  

Abstract  
Our research summarizes the effect of vitamin D levels 
on bone metabolism, the emergence of a 
populationbased osteoporosis based on research into 
genetic disease. Osteoporosis is a disease of bone 
metabolism, manifested by bone loss and disorders of 
bone microarchitecture, which leads to a weakening of 
bone strength and an increased risk of fractures. The 
aim of the research was to monitor the effect of serum 
vitamin D levels on bone marker levels. We divided the 
patients of the osteological outpatient clinic into 
individual groups based on the serum level of vitamin 

D. We monitored only women who had proven 
osteoporosis by a method other than laboratory 
determination of bone markers. The average age of 
individual women is 65 years. The age limit is strictly 
given in terms of keeping a distance of 10 - 15 years 
from menopause in women, when estrogen levels are 
at minimum concentrations. From our results, we 
conclude that the level of vitamin D affects bone 
metabolism and bone markers, respectively.  

Key words: vitamin D, bone markers, bone 
metabolism, osteoporosis  

Úvod  
Osteoporózu podľa definície Svetovej zdravotníckej 

organizácie z roku 1994 zaraďujeme medzi metabolické 
ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok kostnej 
hmoty, taktiež i poruchu mikroštruktúry s následným 
zvýšením fragility a rizikom zlomenín. Z 
patofyziologického hľadiska je definovaná ako zníženie 
kostnej masy na jednotku objemu kosti, pričom z 
biochemického i histologického nálezu je však zloženie 
kostí normálne [1]. Osteoporóza je charakterizovaná aj 
zmenami subchondrálnej kosti, zhrubnutím kĺbového 
puzdra, deštrukciou chrupky a rôznymi stupňami 
synovitídy. Primárne postihuje kolená, chrbticu, drobné 
kĺby, bedrové kĺby, kĺby rúk a členkov.  

Je veľmi ťažké diferencovať pôvod a charakter tohto 
ochorenia, nakoľko sa na vzniku osteoporózy podieľa 
veľké množstvo faktorov. Jedným z hlavných faktorov je 
výživa bohatá na minerály, prevažne vápnik a fosfor. 
Nerovnováha minerálov spôsobuje presun jednotlivých 
katiónov a aniónov, ktoré sa podieľajú na udržaní 
metabolických pochodov buniek. Medzi neoddeliteľnú 
súčasť správnej výživy patria vitamíny, prevažne 
vitamín D, ktorý reguluje metabolické pochody využitia 
vápnika [2].  

Prirodzenými regulátormi metabolických pochodov 
v kostnom metabolizme sú aj pohlavné hormóny - 
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estrogény. Z toho dôvodu predstavujú ženy po 
menopauze veľkú skupinu pacientiek, ktoré sú priamo 
ohrozené, nakoľko ich reprodukčný systém už 
nefunguje a neprodukuje potrebné množstvo 
hormónov na udržanie správnej regulácie metabolizmu 
kostí [3]. Prevalencia osteoporózy sa v priebehu 
posledných rokov rozrástla a odhaduje sa, že toto 
ochorenie spôsobilo viac ako 9 miliónov zlomenín na 
celom svete [4]. Súčasný stav je dokonca označený za 
epidémiu osteoporózy u žien po menopauze. V praxi sa 
to prejavuje tým, že v priemere každá druhá žena po 
menopauze utrpí niektorú typickú osteoporotickú 
zlomeninu - chrbtica, proximálny femur, predlaktie. U 
starších pacientov majú zlomeniny často závažné 
dôsledky s ovplyvnením ich kvality života. Hlavným 
cieľom terapie osteoporózy je preto docieliť zníženie 
rizika zlomenín a zvýšenie denzity kostí, treba však 
predchádzať, respektíve brať na vedomie i rizikové 
faktory [1].  

Nakoľko biochemické procesy a následnú reguláciu 
dokážeme ovplyvniť správnou výživou a dopĺňaním 
biogénnych prvkov a vitamínu D, ktorý je neoddeliteľný 
a potrebný v liečbe osteoporózy, jeho prirodzená 
syntéza z cholesterolu je podmienená UV žiarením, 
ktoré získavame zo slnečného žiarenia. Tento 
prirodzený zdroj vitamínu D je však zrejme neefektívny 
nakoľko na to poukazujú viaceré štúdie. Hlavný 
problém efektívneho využitia prirodzenej tvorby je 
pobyt na slnku, čo pre starších ľudí predstavuje riziko 
kolapsu, hlavne v kombinácii s ochorením srdca [5]. 
Stratégie anabolického liečenia, ktoré zlepšuje 
mechanické vlastnosti kostí a/alebo kompenzujú 
progresiu kostnej straty, sú veľmi vyhľadávané, ale nie 
ľahko dostupné [6].   

1 Vitamín D  
Vitamín D predstavuje nevyhnutný zdroj pre 

metabolizmus skeletu, funkciu svalov, homeostázu 
vápnika a imunitný systém. Rozlišujeme dve veľmi 
dôležité formy tohto vitamínu [7]. Sú to vitamín D2 
(ergokalciferol) a vitamín D3 (cholekalciferol). 
Ergokalciferol (vitamín D2) získavame prevažne 
prostredníctvom rastlinnej potravy a doplnkov výživy, 
jeho efektivita je nižšia v porovnaní s D3. 
Cholekalciferol (vitamín D3) vzniká, pomocou UV-B 
(ultrafialové žiarenie B) o vlnovej dĺžke 290-315 nm a 
premieňa 7-dehydrocholesterol v epidermálnych 
keratínocytoch a dermálnych fibroblastoch na vitamín 
D, ktorý sa následne izomerizuje na D3 [8]. D3 je aktívna 
forma vitamínu D, ktorá stimuluje vstrebávanie vápnika 
a podieľa sa na zdraví kostí [9].  

1.1 Vitamín D a jeho v vplyv na kostný 
metabolizmus  

Vitamín D zohráva dôležitú úlohu pri správnej funkcii 
kostí. Deficiencia tohto vitamínu u malých detí vedie k 
malformáciám kostí - rachitíde. U ľahších foriem 
insuficiencie, dochádza k zníženej využiteľnosti Ca v 
potrave. U starších pacientov je koncentrácia sérového 
25-hydroxyvitamínu D často nedostatočná a môže 
spôsobiť nižšiu kostnú minerálnu hustotu, čo je veľmi 
dôležitý prediktor zlomeniny [10]. Spôsobuje tiež 
svalovú slabosť a deficiencia vitamínu D je spájaná aj so 
sekundárnym hyperparatyroidizmom.   

Zvýšené hladiny PTH (parathormón) a deficit 
vitamínu D môžu spôsobovať osteoformáciu - zvýšený 
obrat kostnej hmoty, jej zmenšenie, v konečnom 
dôsledku sprevádza zvýšené riziko zlomenín kostí. 
Nízke koncentrácie vitamínu D zase môžu spôsobovať 
nižšiu minerálnu hustotu kostí. Spolu s ďalšími 
markermi môžeme tieto hodnoty použiť na posúdenie 
kostného metabolizmu pacienta. Súčasné vedecké 
poznatky udávajú, že vitamín D ovplyvňuje expresiu 
viac ako 200 génov [11].  

1.2 Laboratórne vyšetrenia kostných markerov  
Súčasné laboratórne metódy poskytujú rad 

možností ako vyšetrovať stav kostnej remodelácie. 
Okrem genetickej analýzy sa vyšetruje hlavne 
stanovenie molekúl cirkulujúcich v sére. Koncentrácia 
týchto molekúl je úmerná aktivite kostných buniek. 
Vyšetrenie kostnej remodelácie sa väčšinou realizuje 
súčasne so stanovením kalciofosfátového metabolizmu 
- je hlavným hormonálno-regulačným metabolizmom 
kostnej remodelácie. V diferenciálnej diagnostike 
používame i stanovenie systémových hormónov - 
kortizol, estrogény, androgény atď. Kostnú 
remodeláciu posudzujeme buď bežne používanými 
metódami, alebo výskumnými metódami. Medzi 
výskumné metódy patrí stanovenie koncentrácie 
cytokínov s RANKL, OPG, sklerostínu. Bežne používané 
markery rozdeľujeme na markery osteoresorbčné a 
markery kostnej novotvorby, patria sem i PTH a vitamín 
D, ktoré sú taktiež veľmi dôležitými kostnými markermi 
s dôležitými výpovednými informáciami o zdraví 
človeka, či chorobných stavoch [11].   

V našej práci sa venujeme vplyvu rôznych hladín 
vitamínu D na jednotlivé markery kostného 
metabolizmu, ktoré sú bežne dostupné v klinických 
laboratóriách a vyšetrujú sa pri pacientoch trpiacich 
osteoporózou.  
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2 Materiál a metodika  
Výber vzoriek pacientov bol cielený, celkovo sme 

analyzovali 124 pacientov. Pacienti, ktorých sme 
zaradili do nášho výskumu boli vyšetrení v osteologickej 
ambulancii, kde im bola diagnostikovaná osteoporóza.  

Pacientov sme následne rozdelili do jednotlivých 
skupín podľa celkovej hladiny vitamínu D (tabuľka 1).   

Tabuľka 1 Roztriedenie jednotlivých skupín 
pacientov podľa hladiny vitamínu D   

Skupina  Hladina 

vitamínu D  

Počet 

pacientiek  

1.  do 10 ng/ml  18  

2.  do 20 ng/ml  6  

3.  do 30 ng/ml  60  

4.  nad 30 ng/ml  40  

2.1 Princíp merania  
Meranie parametrov kostného metabolizmu sme 

vykonávali prostredníctvom dvoch analyzátorov. 
Analyzátoru Cobas e 411 od firmy Roche, ktorý pracuje 
na princípe elektrochemiluminiscencie, predstavujúci 
uzatvorený systém, využíva sa na kvalitatívne i 
kvantitatívne stanovenie in vitro pre mnoho aplikácií 
ako napr. kostné, srdcové markery, anémia, hormóny. 
Analyzátor Cobas Integra 800, sme použili na 
stanovenie Ca, P a ALP - jedná sa o kombinovaný 
analyzátor s efektivitou 855 testov za hodinu.  

2.2 Odber vzoriek a analýza  
Pracovali sme so sérom odobratým do štandardných 

odberových skúmaviek - K3-EDTA plazma a Liheparíová 
plazma. Kostné markery sme stanovili prostredníctvom 
setov Elecsys, imunochemickým analyzátorom Cobas e 
411 od firmy Roche a tiež i prostredníctvom 
biochemického analyzátora - Cobas Integra 800 
(Roche).  
  

2.3 Štatistická analýza pacientov  
Dátová kvalita nášho výskumu bola zabezpečená 

databázou v programe Excel, pozostávajúcou z údajov 
pacientiek. Matice pre štatistické výpočty boli 
vytvárané prostredníctvom datasetu [12]. Štatistickú 
analýzu odpovedí respondentov sme vyhodnotili 

pomocou programu Statistica Cz. Ver. 7.0 (StatSoft, 
Inc., 2004).   

Výsledky pacientov uvádzame samostatne pre 
jednotlivé presne zadefinované sledované skupiny 
pacientov prostredníctvom korelačnej analýzy na 
základe Spearmanovho korelačného koeficientu (R) na 
hladine významnosti α = 0,05 a štatistického 
vyhodnotenia na základe priemeru a smerodajnej 
odchýlky  (SD)  pre  jednotlivé 
 hladiny  kostných markerov.   

3 Výsledky a diskusia  
Hlavným cieľom nášho výskumu bolo poukázanie na 

vplyv sérovej hladiny vitamínu D na hladiny kostných 
markerov.   

Prvá skupina pacientov s hladinou vitamínu D do 10 
ng/ml. Priemerná hladina vitamínu D v prvej skupine 
bola 7,160 ± 2,170 ng/ml (tabuľka 2).   

Tabuľka 2 Štatistické vyhodnotenie prvej skupiny 
pacientov  

Sledovaný 

parameter  
Početnosť   Priemer  SD  

Vitamín D  18  7,160  2,170  

β-CrossLaps  18  432,520  203,370  

Osteokalcín   18  21,120  8,920  

PTH  18  51,190  21,250  

ALP  18  1,280  0,490  

Ca  18  2,430  0,143  

P  18  1,110  0,145  
Korelačná analýza prvej skupiny vykazovala 

signifikantne silnú koreláciu medzi hladinou vitamínu D 
a hladinou osteokalcínu, Spearmanov korelačný 
koeficient vykazoval hodnotu -0,591, čo považujeme za 
významné zistenie, nakoľko vitamín D pri hodnote do 
10 ng/ml, priamo ovplyvňuje hladiny osteokalcínu. 
Slabú koreláciu vykazoval β-CrossLaps s koreláciou s 
vitamínom D, korelačný koeficient -0,200, pričom 
hladiny vitamínu D neovplyvňujú hladiny β-CrossLaps. 
V tomto prípade sa nejedná o signifkantnú koreláciu 
(tabuľka 3).  

Tabuľka 3 Korelačná analýza prvej skupiny 
pacientov  

Vit.D  β-CTx  OST  PTH  ALP  Ca  P  

R  -0,200  -0,591  0,004*  -0,063  0,091  0,053  
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R - Spearmanov korelačný koeficient; (*) p<0,05  

Pri druhej skupine pacientov s hladinou vitamínu D 
do 20 ng/ml sme zaznamenali priemernú hladinu 
vitamínu D 16,270 ± 2,871 ng/ml (tabuľka 4).   

 

  

Tabuľka 4 Štatistické vyhodnotenie druhej skupiny 
pacientov  

Sledovaný 

parameter  
Početnosť   Priemer  SD  

Vitamín D  6  16,270  2,871  

β-CrossLaps  6  347,310  178,810  

Ostekalcín   6  20,160  7,830  

PTH  6  40,320  17,750  

ALP  6  1,410  0,379  

Ca  6  2,460  0,047  

P  6  1,020  0,155  

  

Korelačná analýza druhej skupiny vykazovala silnú 
koreláciu medzi hladinou vitamínu D a hladinou 
βCrossLaps, korelačný koeficient s hodnotou 0,617 
považujeme za silnú koreláciu, ktorá dokáže ovplyvniť 
hladiny β-CrossLaps. Zároveň fosfor vykazoval 
signifikantne veľmi silnú koreláciu s hladinou vitamínu 
D, korelačný koeficient 0,834. Naopak vápnik vykazoval 
miernu koreláciu s hladinami vitamínu D, kde hodnota 
korelačného koeficientu predstavuje hodnotu 0,344, 
avšak táto hodnota nebola štatisticky významná  

(tabuľka 5).   

Tabuľka 5 Korelačná analýza druhej skupiny 
pacientov  

Vit.D  β-CTx  OST  PTH  ALP  Ca  P  

R  0,617  0,004  -0,250  -0,050  0,344  0,834*  
R - Spearmanov korelačný koeficient; (*) p<0,05  

  

Tretia skupina pacientov s hladinou vitamínu D do  

30 ng/ml mala priemernú hladinu vitamínu D 24,520 
± 2,692 ng/ml (tabuľka 6).   

Tabuľka 6 Štatistické vyhodnotenie tretej skupiny  
pacientov  

Sledovaný 

parameter  
Početnosť   Priemer  SD  

Vitamín D  60  24,520  2,692  

β-CrossLaps  60  336,200  274,100  

Osteokalcín   60  18,740  9,340  

PTH  60  39,990  13,250  

ALP  60  1,220  0,438  

Ca  60  2,461  0,121  

P  60  1,138  0,156  

Korelačná analýza nepreukázala významnú 
koreláciu medzi hladinami vitamínu D a hladinami 
kostných markerov (tabuľka 7).  
  

Tabuľka 7 Korelačná analýza tretej skupiny 
pacientov  

Vit.D  β-CTx  OST  PTH  ALP  Ca  P  

R  0,087  0,316  0,094  -0,076  0,108  0,151  
R - Spearmanov korelačný koeficient  

  

Pri poslednej skupine pacientov s hladinou vitamínu 
D nad 30 ng/ml sme zistili priemernú hladinu vitamínu 
D 38,020 ± 7,720 ng/ml (tabuľka 8).   

Tabuľka 8 Štatistické vyhodnotenie štvrtej skupiny 
pacientov  

Sledovaný 

parameter  
Početnosť   Priemer  SD  

Vitamín D  40  38,020  7,720  

β-CrossLaps  40  327,200  259,900  

Osteokalcín   40  18,360  9,940  

PTH  40  43,200  13,270  

ALP  40  1,250  0,410  

Ca  40  2,440  0,110  

P  40  1,110  0,170  
  

Korelačná analýza opäť nepreukázala významnú 
koreláciu medzi hladinami vitamínu D a jednotlivými 
hladinami kostných markerov (tabuľka 9).  
  

Tabuľka 9 Korelačná analýza štvrtej skupiny 
pacientov  
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Vit.D  β-CTx  OST  PTH  ALP  Ca  P  

R  -0,220  -0,116  0,003  0,021  0,154  -0,093  
R - Spearmanov korelačný koeficient  

  

Z dosiahnutých výsledkov môžeme potvrdiť, že 
hladiny vitamínu D ovplyvňujú hladiny kostných 
markerov len do určitej miery a majú svoje 
obmedzenia. Štatisticky významnú koreláciu sme 
pozorovali len v prvej a druhej skupine pacientov, ktorí 
mali nízke hladiny vitamínu D 10-20 ng/ml.   

José et al. [13], sledovali efekt hladiny vitamínu D na 
hladiny kostných markerov u postmenopauzálnych 
žien, pričom dospeli k záveru, že nízka hladina vitamínu 
D zvyšuje hladiny β-CrossLaps, konkrétne v ich výskume 
sa jednalo o dvoj- až trojnásobné zvýšenie hladín 
vitamínu D v porovnaní s normou. V súlade s našimi 
výsledkami Cândido a Bressan [14] uvádzajú, že vitamín 
D pri dostatočnej sérovej hladine napomáha k 
zvyšovaniu hladín fosforu, vápnika a zamedzuje 
nadmernému vylučovaniu PTH v organizme. V 
konečnom dôsledku, dostatočné sérové hladiny 
vitamínu D napomáhajú predchádzať vzniku 
osteoporózy a nemajú vplyv na kostné markery. Maier 
et al. [15] dospeli na základe nízkych sérových hladín 
vitamínu D u pacientov k záveru, že práve tieto nízke 
hladiny sú výrazne spojené s osteoporózou.  

Záver  
V našom výskume sa nám podarilo zistiť, že 

normálne hladiny vitamínu D vykazujú len slabú 
koreláciu voči hladinám kostných markerov. 
Zaujímavejšie zistenie je u pacientov, ktorí trpia 
nedostatkom vitamínu D, kde sme zistili významné 
korelácie jednotlivých kostných markerov.   

Uplatnenie v klinickej praxi nachádzame v 
odporúčaní a v podávaní vyšších dávok vitamínu D, 
nakoľko sa podľa nášho výskumu, jednotlivé hladiny 
kostných markerov stabilizujú a tým pacienti nemajú 
problém s odbúraním vápnika a fosforu a prebieha u 
nich novotvorba kostnej hmoty.   

Veľmi zaujímavým faktom pre budúce výskumy by 
bolo sledovať extrémne nízke hladiny vitamínu D.  
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Abstrakt 
Práca je venovaná inváznym druhom živočíchov a 
rastlín na území Chráneného vtáčieho územia Sĺňava a 
jeho blízkeho okolia.  

Výskyt inváznych druhov bol pozorovaný v 
mesiacoch september až november 2020. Zo živočíchov 
bol zaznamenaný jeden jedinec nutrie riečnej 
(Myocastor coypus), na 17 lokalitách bol pozorovaný 
výskyt netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera), 
dve lokality s pajaseňom žliazkatým (Ailanthus 
altissima) a dve lokality s pohánkovcom japonským 
(Fallopia japonica). Nízky vzrast zaznamenaných rastlín 
Ailanthus a Fallopia mohol byť spôsobený 
manažmentom inváznych druhov na lokalite.  

Invázne druhy sa kontinuálne vyskytujú aj v blízkom 
okolí CHVÚ Sĺňava a napriek manažmentovým 
opatreniam sa ich nedarí úplne eliminovať. Na výskyt 
inváznych druhov vplýva ich silná schopnosť teritoriálne 
sa rozširovať, preto je mimoriadne dôležité ich 
pravidelné a dôsledné odstraňovanie.  

Kľúčové slová: Sĺňava, invázne druhy, chránené 
vtáčie územie 

Abstract 
The work is devoted to invasive species of animals and 
plants in the Protected bird area Sĺňava and its 
immediate surroundings.  

The occurrence of invaders was observed during 
research from September to November 2020. One 
individual of coypu (Myocastor coypus) was observed, 
there was 17 localities with the occurrence of Impatiens 
glandulifera, two localities with Ailanthus altissima and 
two localities with Japanese buckthorn (Fallopia). The 
low growth of the recorded Ailanthus and Fallopia 
plants may have been due to the management of 
invasive species at the locality.  

Invasive species are continuously occurring in the 
vicinity of PBA Sĺňava and despite management 

measures, they cannot be completely eliminated. The 
occurrence of invasive species is influenced by their 
strong ability to expand territorially, so their regular 
and thorough removal is extremely important.  
Key Words: Sĺňava, Invaders species, protected bird 
area 

Úvod 
Problematika výskumu a evidencie priestorovej 
distribúcie inváznych druhov je z hľadiska udržateľnosti 
kvality biotopov a ekologickej rovnováhy veľmi 
aktuálna. Invázne druhy ohrozujú pôvodné druhy a 
fungovanie ekosystémov. Biologické invázie 
nepôvodných alebo „cudzích“ druhov sú jednou z 
najväčších hrozieb pre ekologický a ekonomický 
blahobyt planéty [1]. Biologická invázia nastáva, keď 
akýkoľvek druh organizmu vnikne mimo pôvodný areál 
rozšírenia [2]. Zvyšujúca sa miera medzinárodného 
obchodu, cestovania a dopravy v druhej polovici 20. 
storočia viedla k nárastu introdukovaných druhov do 
nových regiónov [3]. V súčasnosti väčšina invázií 
pochádza z ľudskej činnosti, a to buď zámerne alebo 
neúmyselne. Invázne druhy rastlín majú nepriaznivý 
vplyv nielen na charakter biotopov, ktorý významne 
menia vytváraním homogénnych monocenóz, vplývajú 
na ľudské zdravie alergiami a kožnými poraneniami 
a majú významný vplyv aj na ekonomiku v dôsledku 
nákladov na odstraňovanie dôsledkov ich šírenia [2]. 
Invázne druhy živočíchov sú vážnou hrozbou pre 
ekosystémy, keďže môžu nahradiť pôvodné druhy, 
resp. ich vytláčať z hľadiska záberu teritórií. Absencia 
prirodzených predátorov inváznych druhov živočíchov 
narúša na druhovej úrovni konkurenčné vzťahy. Taktiež 
zvyšovaním abundancie nepôvodných druhov sa 
zvyšuje riziko vzniku a prenosu rôznorodých ochorení. 

Modelové územie, ktorým je vodná nádrž Sĺňava a jej 
okolie, sa nachádza v okrese Piešťany, v Trnavskom 
kraji, v teplej klimatickej oblasti. Vodná plocha vznikla 
prehradením rieky Váh haťou v Drahovciach v období 
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rokov 1956 a 1959 na mieste mŕtvych ramien Váhu, 
lužných lesov a nivných lúk. Modelové územie 
zahŕňajúce vodnú plochu a okolité biotopy je zároveň 
chráneným územím patriacim do európskej sústavy 
chránených území (SKCHVÚ026 Sĺňava). Sĺňava patrí 
medzi chránené vtáčie územia, má rozlohu 509,27 ha 
[4] a je významné hniezdisko vtákov európskeho 
významu: rybár riečny (Sterna hirundo), čajka 
čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus) a čajka sivá 
(Larus canus) [5], ktoré sú ohrozené prítomnosťou 
niektorých inváznych druhov. 

Na Sĺňave bola ešte v roku 2001 pravidelne 
pozorovaná chránená a ohrozená korytnačka močiarna 
(Emys orbicularis) [6], ktorú pravdepodobne vytlačila 
invázna korytnačka písmenková (Trachemys scripta). 
Invázna húska štíhla (Alopochen aegyptiaca) bola na 
Sĺňave prvý krát pozorovaná v počte jeden jedinec dňa 
11. marca 2007 [7] a prvé potvrdené hniezdenie na 
Slovensku bolo na Sĺňave v roku 2014, kedy bol koncom 
apríla pozorovaný pár s 11 mláďatami [8]. Z inváznych 
cicavcov bol na Sĺňave zaznamenaný výskyt minimálne 
7 jedincov nutrie riečnej (Myocastor coypus) a 
prítomnosť ondatry pižmovej (Ondatra zibethicus). V 
roku 2014 boli na Sĺňave zistené tieto invázne druhy 
rastlín: pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), slnečnica 
hľuznatá (Helianthus tuberosus), netýkavka žliazkatá 
(Impatiens glandulifera), ježatec laločnatý (Echinocystis 
lobata) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) [5]. 

Cieľom práce je rekognoskácia súčasného stavu 
inváznej bioty a monitorovanie zmien, ktoré zistené 
druhy v prostredí spôsobujú. Od jesene 2020 
overujeme výskyt inváznych druhov rastlín a živočíchov 
na modelovom území Sĺňava.  

1 Metodika 
Výskum flóry sa uskutočnil v roku 2020 v mesiacoch 
september až november. Hranice územia boli 
vymedzené pomocou GPS prístroja. Mapovanie 
inváznych druhov rastlín prebiehalo v pobrežných 
rastlinných spoločenstvách vodnej nádrže Sĺňava a rieky 
Váh. Vedecké názvy rastlín sú uvádzané podľa platnej 
nomenklatúry [9]. Pri určovaní jednotlivých taxónov 
sme využili kľúče na určovanie rastlín a Príručku na 
určovanie vybraných inváznych druhov rastlín [10], 
pričom z niektorých rastlín sme odobrali vzorky a 
konzultovali s odborníkom na potvrdenie správnosti 
identifikácie (doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.). V 
rámci mapovania fauny bola pozornosť sústredená na 
stavovce. Výskum bol realizovaný v poobedných 
hodinách od 14.00 h do 16.00 h. Pri výskume bol 
používaný binokulárny ďalekohľad Bushnell 10x25 302 
ft at 1000 yds a na fotodokumentáciu bol používaný 
digitálny fotoaparát Huawei P10 Lite. Výsledky výskumu 

sme zámerne porovnali s výsledkami z blízkych lokalít, 
pretože invázne druhy prenikajú z blízkeho okolia.  

 
Obr. 1: Mapované územie v okolí CHVÚ Sĺňava 
Zdroj: [17] 

2 Výsledky a diskusia 
Z inváznych druhov živočíchov sme pozorovali jedného 
jedinca nutrie riečnej (Myocastor coypus) (Obr. 2) v 
ramene Váhu pri Kúpeľnom ostrove Piešťany (Obr. 1, - 
lokalita 1) - 22.10.2020. 

Obr. 2: Nutria riečna (Myocastor coypus) 
Zdroj: Autorka 
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Z inváznych druhov rastlín sme na západnom brehu 
Sĺňavy identifikovali dve lokality na poloostrovnej 
chránenej rybej oblasti (Obr. 1, - lokalita 2), kde sa 
nachádzalo spolu 5 jedincov rastlín (výšky 30 - 40 cm) 
pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) (Obr. 3). 
Vzhľadom na nízky vzrast aj počet rastlín 
predpokladáme, že invázne druhy sú na tomto území 
regulované. 

 

Obr. 3: Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) 
Zdroj: Autorka 
 
Na východnom brehu Sĺňavy, kde znečistenie 

komunálnym odpadom znižuje estetickú aj ekologickú 
hodnotu lokality, sme na úseku dlhom 1,1 km (Obr. 1, - 
lokalita 3) identifikovali 17 lokalít, kde sa nachádzalo 
191 jedincov rastlín netýkavky žliazkatej (Impatiens 
glandulifera) (Obr. 4) a jednu lokalitu s pohánkovcom 
japonským (Fallopia japonica) (Obr. 5), pričom všetky 
lokality sa nachádzali 1 – 2 m od vodnej plochy. Výška 
Fallopia japonica bola 100 cm a výška Impatiens 
glandulifera bola 20 – 160 cm. Taktiež na východnom 
brehu Sĺňavy, na úseku dlhom 2,1 km (Obr. 1, - lokalita 
4), sme našli jednu lokalitu s pohánkovcom japonským 
(Fallopia japonica) 2 m od vodnej plochy. Na ploche 5x3 
m sa nachádzalo 50 výhonkov Fallopia výšky do 20 cm, 
vzhľadom na nízky vzrast predpokladáme, že Fallopia je 
na tomto území regulovaná. 

 

Obr. 4: Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)  
Zdroj: Autorka 

Obr. 5: Pohánkovec japonský (Fallopia japonica) 
Zdroj: Autorka 
 

Ružičková et al. (2016) sa venovali mapovaniu 
biotopov v okolí Sĺňavy: lokalita Vážsky ostrov – stredná 
a južná časť a Sihoť – Heinola. Na lokalite Vážsky ostrov 
– stredná a južná časť (Obr. 1, - lokalita A) zaznamenali 
z inváznych druhov rastlín porasty bylín: astra 
kopijovitolistá (Aster lanceolatus), hviezdnik ročný 
(Stenactis annua), netýkavka malokvetá (Impatiens 
parviflora), turanec kanadský (Conyza canadensis), 
zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) a z drevín: 
javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) a v menšej 
miere pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Súvislú 
plochu inváznych druhov zaznamenali na malom 
Vážskom ostrove na narušenej ploche na okraji lesa. 
Medzi najzávažnejšie negatívne faktory v území zaradili 
aj rozširovanie inváznych a nepôvodných drevín [11].  

Na lokalite Sihoť – Heinola (Obr. 1, - lokalita B) 
zaznamenali Ružičková et al. (2016) z inváznych druhov 
rastlín porasty bylín: astra novobelgická (Aster novi 
belgii agg.), astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus), 
hviezdnik ročný (Stenactis annua), pavinič popínavý 
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(Parthenocissus pubescens), turanec kanadský (Conyza 
canadensis), zlatobyľ obyčajná (Solidago gigantea) a z 
drevín: agát biely (Robinia pseudoacacia) a javorovec 
jaseňolistý (Negundo aceroides). Uvádzajú, že v roku 
2016 boli invázne nálety agátov odstránené a medzi 
najzávažnejšie negatívne faktory v území zaradili aj 
rozširovanie inváznych druhov rastlín [11]. 

Podľa Kočického et al. (2019) je nadregionálne 
biocentrum Sĺňava ohrozené výskytom inváznych 
druhov rastlín: agát biely (Robinia pseudoacacia), 
javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), pajaseň 
žliazkatý (Ailanthus altissima), slnečnica hľuznatá 
(Helianthus tuberosus) a netýkavka žliazkatá (Impatiens 
glandulifera) [12].  

CHVÚ Sĺňava je v pôsobnosti správy CHKO Malé 
Karpaty Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, 
ktorá zabezpečuje opatrenia v súlade s Programom 
starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 
2017 – 2046, kde sa medzi realizačnými aktivitami 
navrhovaných opatrení v rámci aktivít s vysokou 
prioritou uvádza aktivita SKCHVU026-01 Udržanie 
hniezdnych podmienok čajkovitých druhov na Vtáčom 
ostrove v CHVÚ Sĺňava, a v popise aktivity: „každoročné 
kosenie vegetácie na Vtáčom ostrove a odstraňovanie 
obzvlášť inváznych druhov drevín z ostrova“ [5]. Taktiež 
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a 
manažmente introdukcie a šírenia inváznych 
nepôvodných druhov: „Vlastník alebo správca pozemku 
sú povinní odstraňovať zo svojho pozemku invázne 
nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa 
zamedzilo ich šíreniu.“ [13]. 

Organizácia SOS/BirdLife Slovensko participuje na 
manažmente vtáčieho ostrova na Sĺňave (Obr. 1, - 
lokalita C) od roku 2014 s primárnym cieľom 
zabezpečenia vhodných hniezdnych podmienok pre 
rybára riečneho (Sterna hirundo), čajku čiernohlavú 
(Ichthyaetus melanocephalus) a čajku smejivú 
(Chroicocephalus ridibundus). Každoročne kosia ostrov 
a odstraňujú z neho invázne druhy rastlín: slnečnica 
hľuznatá (Helianthus tuberosus), netýkavka žliazkatá 
(Impatiens glandulifera), pajaseň žliazkatý (Ailanthus 
altissima), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) a 
ježatec laločnatý (Echinocystis lobata), ktorých 
početnosť sa im podarilo za 7 rokov výrazne znížiť 
(Chudý pers. comm. 2021). 

Údržbu a kosenie brehových porastov na Sĺňave 
zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, 
štátny podnik [14], ako správca toku v rámci výkonu 
správy vodného toku v zmysle § 48 zákona č. 364/2004 
z. z. o vodách (tzv. „vodný zákon“) [15]. V rámci údržby 
vodných tokov výrub brehových porastov vykonáva 
správca toku na základe súhlasu orgánu ochrany 
prírody a krajiny, po splnení oznamovacej povinnosti v 

zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny [16]. 

Náš prieskum potvrdil, že aj napriek 
manažmentovým opatreniam sa nedarí úplne 
eliminovať výskyt inváznych druhov rastlín na území 
CHVÚ Sĺňava a v jeho okolí. Na kontinuálny výskyt 
inváznych druhov vplýva ich silná schopnosť teritoriálne 
sa rozširovať, preto je mimoriadne dôležité ich 
pravidelné a dôsledné odstraňovanie.  

Záver 
Na území CHVÚ Sĺňava sme v mesiacoch september až 
november 2020 zaznamenali z inváznych druhov 
živočíchov jedného jedinca nutrie riečnej (Myocastor 
coypus) a z inváznych druhov rastlín 17 lokalít s 
netýkavkou žliazkatou (Impatiens glandulifera), dve 
lokality s pajaseňom žliazkatým (Ailanthus altissima) a 
dve lokality s pohánkovcom japonským (Fallopia 
japonica). Nízky vzrast zaznamenaných rastlín Ailanthus 
a Fallopia mohol byť spôsobený manažmentom 
inváznych druhov na lokalite. Na základe nášho 
výskumu a prác iných autorov sme zistili, že aj napriek 
manažmentovým opatreniam sa nedarí úplne 
eliminovať výskyt inváznych druhov rastlín na 
modelovom území. Vzhľadom na to, že invázne druhy 
so silnou schopnosťou teritoriálne sa rozširovať boli 
mapované aj v minulosti v okolí Sĺňavy, je mimoriadne 
dôležité dôsledné a systematické odstraňovanie 
inváznych druhov v súlade s platnou legislatívou a 
programom starostlivosti. 
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Abstrakt 
Zmesový komunálny odpad patrí v súčasnosti medzi 
aktuálne témy z pohľadu jeho využiteľnosti ako možnej 
suroviny na ďalšie spracovanie. Realizáciou 
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho 
odpadu a následne ich recykláciou a kompostovaním 
môžeme znížiť množstvo zvyškového zmesového 
odpadu na malý zlomok jeho pôvodného množstva. 
Článok sa zameriava na hodnotenie zmesového 
komunálneho odpadu vyprodukovaného občanmi na 
území obce Malachov. V analýze zmesového 
komunálneho odpadu (ZKO) sme poukázali na 
konkrétne vyprodukované množstvá jednotlivých 
komodít odpadu.  

Z výsledkov analýz vyplýva, že obec Malachov by 
vedela výraznejšie odseparovať zo zmesového 
komunálneho odpadu komodity ako papier, sklo, 
drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad 
a na základe toho by obec vedela ušetriť tisíce eur za  
náklady spojené so skládkovaním odpadov. Keďže 
výraznú časť odpadu tvoria biologicky rozložiteľný 
odpad  a papier je potrebné informovať o možnostiach 
a výhodách recyklácie tejto komodity. 

Kľúčové slová: zmesový odpad, analýza odpadu, 
triedenie  

Abstract 
Mixed municipal waste is one of the most current topics 
nowadays, especially in terms of its usability as 
a possible raw material for further processing. By 
implementing separate collection of individual 
components of municipal waste and subsequent 
recycling and composting, we can reduce the amount 
of residual mixed waste to a small fraction of its original 
amount. This article focuses on the evaluation of mixed 
municipal waste produced by citizens in the 
municipality of Malachov (Central Slovakia). In the 
analysis, we pointed out the specific commodities that 
are formed in particular quantity.  

The results of the analyzes show that the 
municipality of Malachov would be able to properly 
separate commodities from mixed municipal waste 
such as paper, glass, small construction and 
biodegradable waste, and as a result, the municipal 
authority would be able to save thousands of euros in 
landfill costs. As a significant part of the waste is 
biodegradable waste and paper, i tis necessary to 
inform about the possibilities and advantages of 
recycling this comodity.  
Key Words: mixed waste, waste analysis, sorting  

Úvod 
Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený 
komunálny odpad alebo komunálny odpad po 
vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  

Do ZKO nepatria: papier, plast, sklo, tetrapaky, 
nápojové plechovky, biologicky rozložiteľný odpad 
z údržby zelene, nadrozmerné odpady ( dosky, tyče 
nábytku a iné), horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, 
výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad 
a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie 
zamestnancov zberovej spoločnosti. Komunálny odpad 
môžeme rozdeliť do troch skupín: a) odpady 
z domácností sú tie odpady, ktoré vznikajú pri činnosti 
fyzických osôb, pričom takýto odpad sa považuje aj 
odpad z nehnuteľností slúžiaci fyzickým osobám na 
individuálny účel; b) odpad podobných vlastností a 
zloženia ako podľa písmena a), ktorého pôvodcom je 
každá právnická osoba alebo fyzická, okrem odpadov 
vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania činnosti tejto osoby; c) 
odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a 
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe 
obce, taktiež pri údržbe verejnej  zelene vrátane parkov 
a cintorínov a pozemkov právnických a fyzických osôb a 
občianskych združení. Jednotlivé druhy odpadov 
považované za komunálny sú zahrnuté v Katalógu 
odpadov pod skupinou 20 a v článku sme sa zaoberali 
konkrétne prvou skupinou – odpadom 
z domácností.[1]. 

Produkcia komunálneho odpadu z roka na rok rastie. 
Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR 
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vyprodukoval v roku 2019 priemerný Slovák 435 kg 
komunálneho odpadu, čo bolo o 35% viac ako pred 
desiatimi rokmi. Vyplýva to aj z analýzy E.Sadovskej [2] 
analytičky WOOD&Company, ktorá vychádzala z čísel 
Eurostatu a Štatistického úradu Slovenskej republiky 
(ŠÚSR). Najväčšími producentmi odpadu sú TN, BA a NT 
nakoľko v ich prípade na jedného obyvateľa pripadá 
vyše 500 kg komunálneho odpadu. Väčšina tohto 
odpadu končí na skládkach, ktoré predstavujú záťaž pre 
životné prostredie, znižujú estetickú hodnotu územia 
a zaberajú veľkú plochu krajiny. V roku 2019 sme na 
Slovensku vyprodukovali 2,37 milión ton komunálneho 
odpadu. Priemerný Slovák tak minulý rok vyhodil do 
odpadových nádob 435 kg, čo v prepočte na deň 
predstavuje 1,2 kg odpadu. V čiernych smetných 
nádobách končí aj potravinový odpad z kuchyne, ktorý 
tvorí takmer štvrtinu našich odpadov. Obsahom našich 
smetných košov sú aj plasty, papier či sklo. Takýto 
odpad majú občania možnosť triediť do žltých, 
modrých, zelených nádob a následne môže byť 
využiteľný ako druhotná surovina.[2]. Komunálny 
odpad (KO) produkujeme aj v záhradách alebo pri 
drobnej rekonštrukcii našich bytov a domov.  

Slovensko skládkuje 60% a triedime len 30% 
odpadu. Dominantné regióny v oblasti separácie 
komunálneho odpadu sú Bratislava a Žilinský kraj 
a v prípade BRO, to je Nitriansky kraj.[3]. Za posledných 
10 rokov sa najviac zvýšila produkcia KO 
v Banskobystrickom kraji a to až o 46%. Práve preto 
sme si vybrali jednu z obcí v BB kraji – obec Malachov. 
Keďže do roku 2035 bude miera recyklácie 
a skládkovanie pre krajiny EÚ kľúčová v SR bude musieť 
splniť ambiciózne ciele  to minimálne 65% KO 
recyklovať a maximálne 10% KO ukladať na skládky 
v tomto smere je separácia  KO kľúčová.[4]. Dôležitým 
krokom, ktorý vedie k lepšej a efektívnejšej separácii 
komunálneho odpadu je analýza zmesového odpadu na 
konkrétnom území. Pomocou analýzy odpadu vieme 
identifikovať zvyklosti občanov v spojitosti z odpadom 
na danom území a vieme priamo definovať komodity  
v ktorých má daná oblasť nedostatky v rámci separácie 
odpadu. 

 

1. Vymedzenie skúmaného územia 
Obec Malachov leží na východnom úpätí celku 
Kremnických vrchov, ktoré patria do oblasti 
Slovenského stredohoria v rámci subprovincie 
Vnútorných Karpát. Obec leží v strednej časti úzkej 
Malachovskej doliny. Rozprestiera sa na rozhraní 
krajinných celkov Kremnické vrchy a Zvolenská kotlina. 
Takmer celé územie sa nachádza v Malachovskom 
predhorí, krajinnom podcelku výhodného okraja 

Kremnických vrchov. Obec Malachov sa nachádza 4 km 
juhozápadne od krajského sídla Banská Bystrica, len 
juhozápadne susedí s obcou Horné Pršany (obr.1). 
Celkový počet obyvateľov v obci k 31.12.2014 podľa 
ŠÚSR tvoril 1081 obyvateľov a rozloha obce predstavuje 
6,27km2.[5]. 

  
Obr. 1 Obec Malachov v rámci BB kraja a BB okresu 
Zdroj: [5] 
 
Z hľadiska vekovej štruktúry až 70% obyvateľstva je   
v produktívnom veku, v predproduktívnom veku 
necelých 14% a  v poproduktívnom veku je v priemere 
15% obyvateľov obce.  Z dlhodobého hľadiska sa 
predpokladá nárast populácie v predproduktívnom 
veku.  

Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v poslednom 
období vyvíjal smerom k znižovaniu počtu občanov 
s úplným stredným vzdelaním. Z obyvateľov má v obci 
základný stupeň vzdelania 12%, učňovské stredné(bez 
maturity) 26%, úplné stredné (s maturitou) 33,3%, 
vysokoškolské 14,2% a bez školského vzdelania je 
12,9%. [5]. Obec Malachov nemá vo svojom 
katastrálnom území skládku odpadov. Obec má 
upravené nakladanie s komunálnym odpadom 
a drobnými stavebnými odpadmi, vznikajúcimi v obci 
cez všeobecné záväzné nariadenie (VZN). Separovaný 
zber sa robí v rôznych formách, pri čom zložky budú 
využívané ako druhotné suroviny. Obec má aj zberný 
dvor v prenajatých priestoroch, ale jeho kapacita nie je 
dostatočná. [6]. 

Zmesový komunálny odpad je vyvážaný 1x týždenne 
v celej obci. Obyvatelia používajú na ZKO odpadové 
nádoby s veľkosťou 110 , 120 a 240 litrov. Triedené 
zložky z KO spadajúce pod systém organizácie 
zodpovednosti výrobcov (papier, plasty, sklo, kovy, 
VKM) sa zbierajú vrecovým systémom (plasty) a ostatné 
zložky zo stojísk z 1000 l kontajnerov. V obci pravidelne 
prebieha zber nebezpečných zložiek komunálneho 
odpadu, jedlých tukov a olejov, 2x ročne zber 
objemového odpadu. 

2. Materiál a metodika práce 
V prípade metodiky určovania zloženia komunálneho 
odpadu existujú dva základné typy. Prvý prístup 
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môžeme nazvať miestnou špecifikáciou, kedy sú 
jednotlivé zložky odpadu zisťované na mieste v reálne 
vyprodukovanom odpade. V druhom prístupe 
hovoríme o analýze materiálových tokov a určovanie 
zloženia komunálneho odpadu. Miestna špecifikácia je 
metodika založená na odbere vzoriek, triedení a vážení 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Táto úroveň 
je užitočná pri analýze na lokálnej úrovni, pričom je 
nevyhnutné množstvo odobratých vzoriek robiť  
v dlhšom časovom horizonte. Pri analýze vykonanej 
v obci Malachov sme tiež uprednostnili metódu 
miestnej špecifikácie, kde pri odbere vzoriek sa  
odpadové nádoby vyzbierali náhodne od obyvateľov 
a boli privezené  na verejné priestranstvo.  

Základným cieľom našej analýzy bolo kvantifikovanie 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a tiež 
spoznanie štruktúry zloženia odpadu.  Hodnotenie 
zmesového odpadu prebiehalo v obci Malachov podľa 
Opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č.1/2020 z 29. júla 2020 o metodike analýzy 
zmesového odpadu. [7]. Analýza sa robila v deň zvozu 
odpadu. Veľkosť vzorky predstavovala 5% z celkového 
počtu nádob. Okrem zmesového komunálneho odpadu 
sme odpad rozdelili do 14 komodít (papier, plast, ZKO,  
vyseparovaný komunálny odpad (VKM), jednorazové 
plienky, sklo, plasty PET, obaly a kovy, zvyšky jedla, 
kompostovateľný biologicky rozložiteľný odpad 
(BRO), textil a obuv, nebezpečný odpad, elektro 
odpad, drobný stavebný odpad). 

Podľa Kotoulovej [8] pre celkovú bilanciu výskytu 
komunálneho odpadu dôležité podchytiť nielen 
množstvo zmiešaného odpadu, ale tiež všetky 
materiálové toky oddelene zbieraných druhov 
súvisiacich s danou sledovanou skupinou odpadu. 
Napríklad v prípade stanovenia ukazovateľa množstva 
merného výskytu KO bude bilancované množstvo 
zmiešaného KO a množstvo ďalších druhov odpadu 
(papier, sklo, plasty, biologický odpad, objemový 
odpad, nebezpečný odpad), vzťahujúce sa ku vybranej 
vzorke obyvateľov.  
Zmesový komunálny odpad v našom prípade bol odpad, 
ktorý sa už ďalej nedal separovať do ostatných 13 
komodít. Na analýzu bolo vyzbieraných 18 zmesových 
odpadových nádob s objemom 110 a 120 litrov. Pri 
výbere zberných nádob na odobratie vzorky boli 
vylúčené tie nádoby, ktoré obsahovali odpad 
v množstve, ktoré nebolo štandardné napr. odpadové 
nádoby obsahujúce odpad s veľkým množstvom 
staveného odpadu alebo veľké množstvo BRO. Obsah 
zberných nádob sme pred ich odobratím skontrolovali 
nahliadnutím do odpadovej nádoby, aby sme sa uistili, 
že obsahujú len bežný zmesový odpad. Analýzu sme 
vykonávali v obci Malachov v októbri 2021 pod 

vedením spoločnosti JRK s.r.o, pričom do analýzy boli 
zapojený aj preškolený pracovníci obce. Samotné 
rozčlenenie odpadu na jednotlivé komodity bolo 
vykonané na vyčlenenej ploche a trvalo 3 hodiny. 
Zmesový odpad ako aj jednotlivé vyseparované 
komodity z tohto odpadu boli ukladané do označených 
vriec a nakoniec odvážené na digitálnej osobnej váhe 
s možnosťou dovažovania a presnosťou 5g.  

3. Výsledky a diskusia 
Pri analýze sa zozbieralo 18 kusov odpadových nádob, 
ktoré mali 110 a 120 litrov. Keďže jedna nádoba mala 
10,68 kilogramov dokopy sme vyzbierali spolu 192,20 
kilogram. Na základe údajov z ohlásenia o vzniku 
odpadov a nakladaní s ním za rok 2019 bola produkcia 
ZKO 240,47 ton. Produkcia zmesového komunálneho 
odpadu na jedného obyvateľa predstavuje 212,6 
kilogram na obyvateľa/rok. Priemerná produkcia 
zmesového komunálneho odpadu na Slovensku je 180 
kilogram na obyvateľa/rok. Aj keď analýza preukázala, 
že produkcia KO sa oproti roku 2019 v obci znížila, stále 
je o niečo vyššia ako je priemerná ročná produkcia ZKO 
na Slovensku.  

Z uvedených výsledkov analýz zobrazených v tab 1. 
a 2. by sme radi poukázali na nasledovné zistenia: 

 Celková úroveň komodít PET, plasty ostatné 
VKM, kovy, textil a elektro odpad sú 
s obsahom do 5% ročne. To znamená, že 
tieto komodity občania v obci Malachov 
triedia v dostatočnej miere. 

 V komunálnom odpade sa nadpriemerne 
vyskytuje papier, ktorý tvoril 6,74% obsahu 
v analyzovanom množstve odpadu (tab.1), 
ale v prepočte na rok táto komodita 
predstavuje 16,21% ročne (tab.2). Sú to 
hlavne obaly v podobe krabíc a krabičiek, 
noviny a letáky, v ktorých bol balený BRO ako 
sú šupky a zvyšky zeleniny. Pokiaľ toto 
množstvo nevytriedeného odpadu 
prenesieme do finančných nákladov, ktoré 
obec platí za zbytočné uskladnenie tohto 
odpadu ide o ročnú výšku nákladov takmer 
2120 eur ročne. Papier je možné recyklovať 5 
až 8 krát, pretože opakovanou recykláciou sa 
skracujú celulózové vlákna, ale aj takýto 
mnohonásobné recyklovaný papier je možné 
využiť v kompostoch. Nedostatočnú separáciu 
papiera od ZKO vidíme v slabej informovanosti 
obyvateľov, pretože mnoho občanov si 
neuvedomuje, že aj tieto papierové obaly 
menších rozmerov je možné triediť. Taktiež 
problém môže byť aj v prípadnej slabšej 



Študentská vedecká konferencia 2021  Biológia, ekológia a environmentalistika 

 24 

infraštruktúre zberu a nedostatočnej motivácii 
občanov.  

 Vysoké zastúpenie mal aj obsah skla 4,94% 
v analyzovanom odpade (tab.1), ktorá 
v prepočte na rok predstavuje 11,88% 
(tab.2). Boli to hlavne fľaše z nápojov a poháre 
zo zaváranín. Dôkladnejšou separáciou skla by 
úspora obce za rok predstavovala výšku 
takmer 1600 eur. Sklo je možné dobre 
recyklovať takmer  a donekonečna. Tavením 
totiž nestráca svoje vlastnosti. Problém 
separácie skla môže spočívať v nízkej 
informovanosti obyvateľov o výhodách 
recyklácie a nedostatočnej disciplinovanosti 
pri triedení.  

 V zmesovom komunálnom odpade sa 
nachádzal vysoký podiel drobného 
stavebného odpadu 19,82% (zvyšky 
sadrokartónu, tehly, stierky a pod.). Recyklácia 
stavebného odpadov prináša investorom 
i značný ekonomický efekt, nakoľko stavebná 
suť vznikajúca v rámci búracích a demolačných 
prác je až z 90% spätne využiteľná 
v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou 
prírodných materiálov.   

 Vysoké množstvo biologicky rozložiteľného 
odpadu tvorili  tráva, burina, zemina, šupky zo 
zeleniny a ovocia, zbytky alebo celé ovocie 
a zelenina s obsahom 36,57% (tab.1), čo 
predstavuje v prepočte na rok ušetrených 
11 500 eur ročne (tab.2), všetok tento odpad 
je totiž možné kompostovať v kompostovacích 
zariadeniach. 

 Ak by ľudia využívali kompostovacie zaradenia 
len na 50%, tak by obec vyviezla na skládku 
približne o 50 ton odpadu menej ( to je 6 kusov 
zberových áut) a obec by ušetrila 6140 eur 
s DPH.  
 
 

 
 
 

Tab.1 Výsledky analýzy v obci Malachov 
[Zdroj: Autor] 
Na základe vykonanej analýzy môžeme predbežne 
odhadovať, aké množstvo z celkového ročného 
množstva zmesového komunálneho odpadu je 
odvezeného na skládku odpadov. Zároveň nám takáto 
analýza umožňuje určiť kvantitu nevytriedeného 
odpadu a taktiež konkretizovať komoditu do ktorej ho 
môžeme zaradiť. Na základe ceny za ZKO vieme najviac  
odhadnúť finančné straty za nevytriedený odpad. 

Uvedené hodnoty zložiek odpadu, ktoré je možné 

zhodnotiť materiálovo alebo energeticky sú uvedené 
v  tab.2. 

 
Tab.2 Množstvá nevytriedených zložiek ZKO v obci 
Malachov za rok a ich ročné finančné straty  
[Zdroj: Autor] 

 
Ak by obyvatelia začali triediť dôslednejšie a podarilo by 
sa znížiť ročnú produkciu ZKO len o polovicu, obec by 
vyprodukovala ročne približne o 75 ton menej ZKO  
(čo predstavuje 9 plnených zberových vozidiel). 
Finančne by ušetrili približne 10 tisíc eur za zber 
a zneškodňovanie odpadu a zákonnom určeného 
poplatku za skládkovanie. Taktiež by sa zvýšila miera 
triedenia v obci, čo by predstavovalo pre nasledujúce 
obdobie ďalšie finančné úspory. [9]. 

Ako naznačujú aj výsledky analýzy  v obci Malí Cetín 
v okrese Nitra podobný trend vývoja zmesového 
odpadu na Slovensku je skôr bežný než výnimočný. 
Z výsledky analýzy [10] vyplýva, že táto obec 
vyprodukovala až 76,91% odpadov, ktoré je možné 
ešte vytriediť. Taktiež z produkcie ZKO u domovej 
zástavby v obci Malý Cetín (na ktorú sme sa zamerali, 
keďže v Malachove sa bytová výstavba nevyskytuje) 
tvoril kuchynský odpad vyše 26% nádoby. Analýza 
vzoriek poukázala aj na veľké množstvo zeleného – 
kompostovateľného odpadu, ktorý predstavoval 
takmer 22% a to aj napriek tomu, že občania majú 
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k dispozícii nádoby na BRO a k dispozícii zberný dvor, 
kde môžu odovzdať trávu, drevo či inú zeleň.[10]. Aj keď 
jednotlivé vytriedené komodity sa v obciach líšia, 
faktom zostáva vysoké zastúpenie vytriedeného 
odpadu v ZKO  a s tým spojené ukladanie odpadu na 
skládkach. V porovnaní s krajinami ako Rakúsko, 
Nemecko či Holandsko kde je vysoká miera recyklácie 
a malé percento uskladňovania odpadu na skládkach 
Slovensko výrazne zaostáva. [9]. Ako možné riešenie 
vidíme zvýšenie informovanosti ľudí o finančných, ale aj 
materiálových výhodách separácie odpadu a následnej 
recyklácie a taktiež aj zákonné uplatňovanie opatrení, 
ktoré by napomohli k znižovaniu množstva odpadov na 
území SR.  
Zákon č.79/2015 o odpadoch v roku 2021 bude čakať 
novelizácia. Bude sa to týkať samospráv, ktoré doteraz 
nemuseli triediť biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad (BRO). Od januára 2021 novela ruší najčastejšiu 
aplikovanú výnimku, na základe ktorej sa dosiaľ viacero 
miest a obcí tejto výnimky vyhýbalo tzv. ekonomická 
neúnosnosť triedenia. Doteraz platilo, že triediť KBO 
obce nemuseli ak doložili, že prostriedky na nakladanie 
s ním nemožno pokryť ani pri určení miestneho 
poplatku vo výške 50% zo zákonom stanovenej hornej 
sadzbe hranice. Táto výnimka od januára 2020 neplatí 
a z tohto vyplýva, že samosprávy musia povinne 
zabezpečiť triedený zber 

V platnosti zostávajú už len 3 prípady, kedy sa  
povinnosti triedenia BRO naďalej dá vyhnúť: 

 prvá výnimka sa týka miest a obcí, v ktorých 
odpad končí v zariadení na energetické 
využitie odpadu ( Bratislava,  Košice),  

 druhá výnimka sa týka domácností  kde všetok 
kuchynský bioodpad kompostujú, 

 tretia posledná výnimka, je zameraná na tie 
územia kde nie je triedený zber technicky 
možný (napríklad ťažko prípustné historické 
centrá miest, respektíve riedko osídlené 
miesto). [11]. 

 
Táto zmena prinesie podľa nášho názoru výraznú 
redukciu ZKO, na koľko aj výsledky analýz v obci 
Malachov a taktiež aj obec Malí Cetín naznačujú, že táto 
komodita tvorí značnú časť ZKO. Preto nie je 
prekvapujúce, že práve cieľom novely zákona je 
zvýšenie miery zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu z domácností, ktorého sa ročne 
vyprodukuje vyše 500 tisíc ton, čo predstavuje 100 kg 
na obyvateľa.  

   
                       

Záver 
Keďže v obci bola vykonaná analýza odpadu 5% vzorky, 
v zmysle zákona metodiky MŽP SR môžeme považovať 
vzorku za reprezentatívnu a môže byť porovnaná 
s ročnou produkciou zmesového komunálneho 
odpadu.  

Obec v roku 2019 vyprodukovala spolu 240,47 ton 
zmesového komunálneho odpadu, ktorý bol 
zneškodnený na skládke odpadov. Ak ostane miera 
triedenia za rok 2020 na úrovni minulého roka, 
poplatok na skládku sa medziročne od 1.3.2021 navýši 
o 5 EUR za 1 tonu. Z celkového množstva zmesového 
komunálneho odpadu predstavujú kompostovateľné 
BRO a zvyšky jedla (na základe analýzy odpadu) 
približne 40,47%. Tento odpad dá sa minimálne 
v domácnostiach jednoducho eliminovať 
kompostovaním v kompostéroch.  

Správna osvetová činnosť a motivácia obyvateľov by 
vo výraznej miere mohla priniesť k triedeniu 
a kompostovaniu BRO. Obci by tiež pomohlo znížiť 
množstvo komunálneho odpadu zavedenie 
motivačných poplatkov. V samosprávach, kde je 
zavedený množstvový poplatok za komunálne odpady, 
prípadne v obciach, kde je zavedená motivácia pre 
obyvateľov, ktorí triedia, priemerná produkcia 
zmesového komunálneho odpadu výrazne klesá. 
Z tohto dôvodu navrhujeme obci vypracovať koncept 
zavedenia takéhoto systému, aby obyvatelia boli 
motivovaní triediť odpad a tiež predchádzať vzniku 
odpadu. Zo súčasných legislatívnych zmien vyplýva, že 
ceny za ZKO budú v nasledujúcich rokoch výrazne 
stúpať, preto by bolo potrebné čím skôr zviesť také 
opatrenia, ktoré budú aj obci aj jej obyvateľom 
vyhovovať. Prijatím vhodných opatrení aplikácia 
legislatívnych zmien nemusí byť nutne finančne 
náročná a naviac obyvatelia obcí takýmto spôsobom 
prispejú k zlepšeniu kvality životného prostredia.  
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Abstrakt 
Hlavným cieľom našej  in vitro štúdie bolo 

preskúmať úlohu nového hormonálneho regulátora- 
ghrelínu a proteín kinázy C v kontrole reprodukčných 
funkcii mačiek a možný mechanizmus účinku ghrelínu 
na tieto procesy.  Za týmto cieľom sme analyzovali 
hormón ghrelín samostatne a v kombináciach 
s blokátorom proteínkinázy C  calphostinom-c  
v kultivovaných fragmentoch mačacích vaječníkov. 
Uvoľňovanie steroidných hormónov progesterónu, 
testosterónu a inzulínu podobnému rastovému faktoru 
I (IGF-I) sa stanovovalo pomocou ELISA analýzy. Zistili 
sme, že pridanie ghrelínu ku kultivovaným fragmentom 
mačacích vaječníkov zvyšovalo uvoľňovanie 
progesterónu, testosterónu a IGF-I, zatiaľ čo pridanie 
calphostínu-c naopak znižovalo uvoľňovanie týchto 
hormónov, dokonca calphostín-c v kombinácii 
s ghrelínom inhiboval stimulačný účinok samotného 
ghrelinu na uvoľňovanie sledovaných hormónov 
a rastového faktora. Dosiahnuté výsledky naznačujú, že 
ghrelín a proteínkináza C môžu priaznivo vplývať na 
sekrečnú aktivitu ovariálnych buniek  a že 
proteínkináza C môže sprostredkovať pôsobenie 
ghrelínu na tento proces.  

Kľúčové slová: ghrelín, calphostin-c, proteínkináza 
C, steroidné hormóny, inzulínu podobný rastový faktor 
1, ovariálne funkcie  

Abstract 
The aim of our in vitro study was to examine the role of 
the new  hormonal regulator- ghrelin and protein 
kinase C in control of feline reproduction funkcions and 
in mediating the effect of ghrelin on these processes. 
For this purpose, we analyzed the effect of ghrelin 
alone and of ghrelin in combination with PKC blocker 

calphostin-c on cultured feline ovarian fragments. The 
release of progesterone, testosterone and insulin-like 
growth factor I (IGF-I) was analyzed by ELISA. To detect 

the role of PKC in these processes  we were  analyzed  
its blocker calphostin-c alone or in combination with 
ghrelin on cultured feline ovarian fragments. Ghrelin, 
when added alone, increased release of progesterone, 
testosterone and IGF-I. While the addition of  
calphostin-c had inhibiroty effect on ther release. 
Calphostin-c prevented and even inverted the 
stimulatory action of ghrelin on all analyzed hormones. 
These observations suggest that  

Key Words: ghrelin, calphostin-c proteinkinase C, 
steroid hormones, insulin- like growth factor 1, ovarian 
functions 

Úvod 
Zdravá funkcia vaječníkov, ako významného 
a nenahraditeľného samičieho pohlavného orgánu je 
nevyhnutná pre reprodukciu a pre všetky procesy, 
ktoré sú s ňou spájané. Je známe, že ovariálne funkcie 
sú  ovplyvňované mnohými extra- a intra celulárnymi 
regulátormi. Medzi tieto regulátory sa zaraduje aj 
množstvo hormónov [12]. Jedným z týchto hormónov 
je aj multifunkčný peptidový hormón ghrelín. Tento 28- 
aminokyselinový peptid, ktorý je odvodený od 
preproghrelínu [5] ovplyvňuje niekoľko biologických 
funkcií vrátane: spánku [11], regulácie príjmu potravy 
[2], telesnej hmotnosti [1], gastrointestinálnej motility 
[9], kardiovaskulárne funkcie [4] a reprodukcie u 
mnohých druhov. Jeho vplyv na apoptózu a proliferáciu  
granulóznych buniek bol dokázaný u králikov [14] 
a kurčiat [15]. Ďalej sa preukázalo, že ghrelín ovplyvnil 
a zmenil sekrečnú aktivitu kultivovaných granulóznych 
buniek ošípanej [10], králika [14], a kurčiat [13; 15]  
   Ďalším významným intracelulárnym regulátorom 
ovariálnych funkcií sú proteínkinázy (PK), ako napríklad 
proteínknáza C (PKC). Jednou zo známych možností, 
ako preskúmať vplyv a zapojenie PK do ovariálnych 
procesov je skúmanie ich aktivátorov alebo inhibítorov. 
Calphostin-c, známy inhibítor PKC, zabraňoval 
steroidogenéze  v bunkách vaječníkov pstruha 
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potočného [8] a samice potkana [7]. Taktiež  
calphostin-c bol schopný potlačiť ovuláciu u králikov [5] 
alebo dozrievanie myšacích oocytov [3].  
   Z celkového hľadiska je úloha ghrelínu 
a proteínkinázy C v ovariálnych funkciách však  
preskúmaná na obmedzenom množstve živočíchov. 
Preto sme sa v našej práci rozhodli zamerať 
experimenty na mačky, živočíšny druh, ktorý patrí 
k obľúbeným ľudským spoločníkom, no z hľadiska 
hormonálnych a vnútrobunkových regulátorov 
reprodukcie  je takmer nepreskúmaný.  V našej práci 
sme sa snažili nájsť odpovede na otázky:  1. či ghrelín 
môže mať vplyv na uvoľňovanie steroidných hormónov 
(progesterúmu a testosterónu) a rastového faktora-I ? 
2. či môže byť proteínkináza C zapojená do týchto 
funkcii vaječníkov?  A 3.  či môže proteínkináza C 
sprostredkovať účinok ghrelínu na uvoľňovanie 
progesterónu, testosterónu a rastového faktora-I 
mačacími  ovariálnymi bunkami?  

1 Materiál a metodika  
Vaječníky, ktoré boli získané z troch peripubertálnych 
zdravých mačiek  podrobených kastrácii, sme 
v laboratóriu skalpelom rozrezali na malé fragmenty 
o veľkosti 1x2 mm. Následne sa tieto fragmenty 
premyli v sterilnom DMEM/F12 médiu (BioWhittaker 
TM, Verviers, Belgium) a inkubovali v rovnakom médiu 
doplnenom 10% fetálne hovädzie sérum (South 
America Origin, Bio-West Inc., Logan, UT, USA) a 1% 
roztok antibiotika a antimykotika (Sigma, St. Louis, MO, 
USA). Inkubácia prebiehala na 24- jamkových 
kultivačných platničkách (Nunc, A/S,  Roskilde, 
Denmark), s použitím 1mL/1fragment/jamka, pri 
37.5°C in 5% CO2.  Experimentálne skupiny boli 
doplnené o ghrelín (Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, MO, 
USA) v koncentráciách 0, 10, 100 ng/mL alebo 
calphostin-c (Calbiochem Biochemicals, Nottingham, 
UK) v koncentrácii 100 ng/mL. Calphostin-c sme 
používali samostatne alebo v kombinácii s ghrelínom. 
Každá experimentálna skupina bola reprezentovaná 
šiestimi kultivačnými jamkami (1 fragment vaječníka na 
jamku). Kontrolné skupiny obsahovali médium bez 
fragmentov alebo mačacie fragmenty bez vonkajšieho 
ošetrenia. Samotná kultivácia trvala 48 hodín. Po 
kultivácii sme z kultivačných platničiek médium odsali 
pomocou aspirácie a skladovali pri teplote -20 °C až do 
vykonania ELISA analýzy. Koncentrácie progesterónu, 
testosterónu a IGF-I  boli stanovované pomocou ELISA 
súpravy podľa pokynov výrobcu  (LDN Immunoassays 
and Services, Nordhorn, Germany)  v 25 μL 
inkubačného média z mačacích fragmentov.  

1.1 Štatistické spracovanie výsledkov 
Štatisticky významné rozdiely medzi skupinami sa 
stanovovali pomocou 2- way ANOVA analýzy 
v porovnaní s Dunnett´s post- hoc testom s použitím 
štatistického softvéru Sigma Plot 11.0 (Systat Software, 
Erkrath, Germany). V našej práci sme porovnávali 
rozdiel medzi ovariálnymi fragmentami kultivovanými 
s ghrelínom v rôznych koncentráciách a rozdiel medzi 
zodpovedajúcimi skupinami fragmentov podrobených 
kultivácii s a bez calphostinom-c.  
Hodnoty sú uvedené ako priemer ± S.E.M a rozdiely sa 
považovali za významné pri P < 0.05. 

2 Výsledky a diskusia 
V našich experimentoch ghrelín stimuloval uvoľňovanie 
progesterónu a testosterónu pri všetkých dávkach (10, 
100 ng/mL) a IGF-I (pri 100 ng/mL). V predchádzajúcich 
experimentoch ghrelín ovplyvňoval sekréciu týchto 
hormónov pri kuracích [10; 12] a králičích [11] bunkách 
vaječníkov. Stimulačný vplyv grelínu na sekréciu 
ovariálnych hormónov a rastového faktora, ktoré sa 
považujú za kľúčové v procese folikullogenézy, 
ovulácie, luteogenézy a plodnosti [12], naznačuje, že by 
mohol byť užitočným hormonálnym stimulátorom 
samičích reprodukčných procesov čo by mohlo mať 
využitie v rôznych terapeutických a veterinárnych 
zásahoch.  

Na druhej strane samostatné pridanie calphostin-c 
(100 ng/mL) zabraňovalo uvoľňovaniu 
progesterónu  testosterónu a IGF-I. Predchádzajúce in 
vitro experimenty taktiež preukázali, že calphostin-c 
pôsobil inhibične na rôzne ovariálne funkcie [3; 5] 
a taktiež inhiboval uvoľňovanie steroidných hormónov 
u potkana [7]  a  pstruha  [8].    
    Steroidné hormóny progesterón a testosterón sú 
známymi regulátormi procesov ako je  proliferácia, 
apoptóza granulóznych buniek či ovulácia a IGF-I je 
stimulátor steroidogenézy, folikulogenézy, alebo 
proliferácie granulóznych buniek  [12].  

Naše výsledky demonštrujú, že blokátor 
proteínkinázy C  calphostin-c priamo inhibuje 
uvoľňovanie ovariálnych steroidných hormónov a IGF-I 
mačacích buniek vaječníkov čo naznačuje, že by mohol 
ovplyvňovať reprodukčné procesy spojené s týmito 
hormónmi a potencionálne sa využiť na  prevenciu 
a liečbu reprodukčných porúch spojených s týmito 
procesmi. 

Vplyv blokátora proteínkinázy C na uvoľňovanie 
progesterónu, testosterónu a IGF-I z vaječníkov ďalej 
naznačuje zapojenie proteínkinázy C do zvýšenej 
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regulácie sekrečnej aktivity mačacích vaječníkov 
a funkcii vaječníkov, ktoré tieto hormóny regulujú.  

V kombinácii s ghrelínom  calphostin-c (100ng/ mL) 
zabránil a dokonca až zvrátil stimulačný účinok ghrelínu 
(10, 100ng/mL) na uvoľňovanie progesterónu, 
testosterónu a v koncentrácii 100ng /mL zabránil 
a zvrátil pôsobenie ghrelínu na uvoľňovanie IGF-I 
mačacími bunkami vaječníkov. To naznačuje, že 
pôsobenie ghrelínu je sprostredkované proteíkinázou 
C. Je možné, že aktivácia tejto proteínkinázy by mohla 
zvyšovať stimulačný účinok ghrelínu a ten v kombinácii 
s aktivátorom tejto proteínkinázy by mohol podporovať 
sekrečnú aktivitu  mačiek aj iných živočíšnych druhov.  
 

 
Graf 1 Vplyv ghrelínu a calphostinu-c na uvoľňovanie 
progesterónu  
Zdroj: Autor 
 

 
Graf 2 Vplyv ghrelínu a calphostinu-c na uvoľňovanie 
testosterónu  
Zdroj: Autor 

 
Graf 3 Vplyv ghrelínu a calphostinu-c na uvoľňovanie 
IGF-I 
Zdroj: Autor 
Výsledky znázornené na grafoch ukazujú účinok: (a) 

ghrelínu na hladine štatistickej významnosti (P<0,05) 
rozdiel medzi bunkami kultivovanými bez (0 ng/mL) 
a s ghrelínom (10, 100 ng/mL) (b) calphostinu-c na 

hladine štatistickej významnosti (P<0,05) rozdiel 
medzi bunkami kultivovanými  bez a s calphostinom-c 
(ab) kombinácie caplhostinu-c a ghrelínu  na hladine 

štatistickej významnosti (P<0,05) rozdiel medzi 
bunkami kultivovanými v kombináciách a bunkami 
kultivovanými s ghrelínom na uvoľňovanie 
progesterónu (Graf 1), testosterónu (Graf 2) a IGF-I 
(Graf 3).  

Záver 
Naše výsledky  naznačujú, že ghrelín je stimulátorom 
a calphostin-c inhibítorom sekrečnej aktivity mačacích 
vaječníkov. Inhibičný účinok blokátora PKC 
calphostinu-c na uvoľňovanie progesterónu, 
testosterónu a IGF-I z vaječníkov naznačuje zapojenie 
proteínkinázy C do zvýšenej regulácie sekrečnej aktivity 
mačacích vaječníkov a ďalších funkcii, ktoré tieto 
hormóny regulujú. 

Okrem toho, sme zistili, že táto proteínkináza môže 
sprostredkovať účinok ghrelínu na reguláciu funkcii 
mačacích vaječníkov.  

Dôkladnejšie preskúmanie týchto možných 
mechanizmov a vzájomných vzťahov ghrelínu 
a regulátorov proteínkináz a ich zapojenie do 
reprodukčných procesov mačiek a iných živočíchov, 
ktoré sú spojené s týmito hormónmi a rastovým 
faktorom  si vyžaduje ďalšie in vivo a in vitro 
experimenty.  



Študentská vedecká konferencia 2021  Biológia, ekológia a environmentalistika 

 30 

Poďakovanie 
 Rady by sme poďakovali nášmu školiteľovi, 

prof. RNDr. Alexanderovi Sirotkinovi, DrSc., za 
cenné rady a odborné vedenie počas realizácie 
celej práce.  

Použitá literatúra 
[1]  Castañeda TR, Tong J, Datta R, Culler M, Tschöp 

MH. 2010. Ghrelin in the regulation of body weight 
and metabolism. Frontiers in Neuroendocrinology. 
31(1):4460 

[2] De Vriese C, Delporte C. 2008. Ghrelin: a new 
peptide regulating growth hormone release and 
food intake. International Journal of Biochemistry 
and Cell Biology. 40(8):1420–1424. 

[3] Fan, H.Y., Huo, L.J., Chen, D.Y., Schatten, H., Sun, 
Q.Y., 2004. Protein Kinase C and Mitogen-
Activated Protein Kinase Cascade in Mouse 
Cumulus Cells: Cross Talk and Effect on Meiotic 
Resumption of Oocyte. Biology of Reproduction 
70, 1178–1187.  

[4] Iglesias MJ, Piñeiro R, Blanco M, et al. 2004. Growth 
hormone releasing peptide (ghrelin) is synthesized 
and secreted by cardiomyocytes. Cardiovascular 
Research. 62(3):481–488. 

[5] Kaufman, G., Dharmarajan, A.M., Takehara, Y., 
Cropp, C.S., Wallach, E.E., n.d. The Role of Protein 
Kinase-C in Gonadotropin-Induced Ovulation in the 
in Vitro Perfused Rabbit Ovary*. 

[6] Kojima M, Hosoda H, Date Y, Nakazato M, Matsuo 
H, Kangawa K. 1999. Ghrelin is a growth-hormone-
releasing acylated peptide from 
stomach. Nature. 402(6762):656–660. 

[7] Morris, J.K., Richards, J.S., 1995. Luteinizing 
Hormone Induces Prostaglandin Endoperoxide 
Synthase-2 and Luteinization in Vitro by A-Kinase 
and C-Kinase Pathways*. 

[8] Planas, J. v, Goetz, F.W., Swanson, P., 1997. 
Stimulation of Brook Trout Ovarian 
Steroidogenesis by Gonadotropins I and II Is 
Mediated by the Cyclic Adenosine 3’,5’-
Monophosphate/Protein Kinase A Pathway’, 
BIOLOGY OF REPRODUCTION. 

[9] Peeters TL. 2006. Potential of ghrelin as a 
therapeutic approach for gastrointestinal motility 
disorders. Current Opinion in Pharmacology. 
6(6):553–558. 

[10] Rak-Mardyla, A., 2013. Ghrelin role in 
hypothalamus-pituitary-ovarian axis. Journal of 
physiology and pharmacology : an official journal 
of the Polish Physiological Society 64, 695—704. 

[11] Seoane LM, Al-Massadi O, Lage M, Dieguez C, 
Casanueva FF. 2004. Ghrelin: from a GH-
secretagogue to the regulation of food intake, 
sleep and anxiety. Pediatric Endocrinology 
Reviews.1(supplement 3):432–437. 

[12] Sirotkin, A.V., 2014. Regulators of ovarian 
functions.  In: New York, USA: Nova Publishers, Inc; 

p. 194. 
[13] Sirotkin, A. v., Grossmann, R., 2007. The role of 

ghrelin and some intracellular mechanisms in 
controlling the secretory activity of chicken ovarian 
cells. Comparative Biochemistry and Physiology - A 
Molecular and Integrative Physiology 147, 239–
246.  

[14] Sirotkin, A. v, Rafay, J., Kotwica, J., Darlak, K., 
Valenzuela, F., 2009. Role of ghrelin in regulating 
rabbit ovarian function and the response to LH and 
IGF-I. Domestic animal endocrinology 36, 162–172.  

[15] Sirotkin, A. v., Grossmann, R., María-Peon, M.T., 
Roa, J., Tena-Sempere, M., Klein, S., 2006. Novel 
expression and functional role of ghrelin in chicken 
ovary. Molecular and Cellular Endocrinology 257–
258, 15–25. 



Študentská vedecká konferencia 2021  Biológia, ekológia a environmentalistika 

 31 

Monitorovanie pšenice letnej formy ozimnej (Triticum 
aestivum L.) prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme 

Monitoring of winter wheat (Triticum aestivum L.) through remote 
sensing of the Earth 

Svetlana Košánová  

Školiteľ: Juraj Lieskovský 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,  

Ústav krajinnej ekológie, SAV, pobočka Nitra, P.O. Box 22, Akademická 2, 949 01 Nitra 
svetlana.kosanova@ukf.sk, juraj.lieskovsky@savba.sk 

 
 

Abstrakt 
Využitie variabilných aplikácií priemyselných hnojív 
v presnom poľnohospodárstve nám zabezpečuje 
šetrnejšie obhospodarovanie poľnohospodárskych 
plôch. V príspevku sa zameriavame na dôležitosť 
využívania diaľkového prieskumu Zeme, za pomoci UAV 
a satelitov pri pestovaní pšenice letnej formy ozimnej 
a dôležitosť sledovania pôdnej kyslosti pH a jej vplyv na 
prijímanie živín rastlinou. Výskum sa realizoval na 72 ha 
pozemku. Porast bol monitorovaný prostredníctvom 
multispektrálnej kamery. Preukázalo sa, že v miestach 
slabšej vegetácie sa v pôde zistila zvýšená kyslosť pH. 
Za pomoci variabilnej aplikácie sme tak aplikovali výživu 
priemyselných hnojív N, P, K.  Po zbere plodiny bola 
parcela na presne určené miesto vápnená. Týmto 
spôsobom sme spoľahlivo určili variabilitu porastu.  
Preukázala sa nám nielen ziskovosť, ale aj šetrnosť 
využívania bezpilotných zariadení k životnému 
prostrediu. 

Kľúčové slová: Pšenica letná forma ozimná, DPZ, 
UAV, presné poľnohospodárstvo 

Abstract 
Use of variable applications of industrial fertilizers in 
precise agriculture, an eco-friendlier farming of 
agricultural land is achieved. In this contribution, we 
focus on the importance of benefitting from remote 
exploration of the Earth by using UAVs and satellites for 
growing the summer form of winter wheat and the 
importance of monitoring the pH acidity of soil and its 
impact on the plant’s reception of nutrients. The 
research has been carried out on an area of 72 
hectares. The plant cover was monitored by a 
multispectral camera. Discovering that in areas of 
weaker vegetation, increased soil acidity was detected. 
Through variable application, nutrients were applied 
the nutrition of industrial fertilizers N, P, K.  After 

harvesting the crop, the parcel was limed to a specific 
location. By this means, we reliably determined the 
variability of cover. Proved the profitability and eco-
friendliness of using unmanned devices.        
Key Words: Winter wheat, remote sensing, UAV, 
precision agriculture 

Úvod 
Diaľkové monitorovanie parametrov pôdy je 
nastupujúcim trendom, ktorý má potenciál zmeniť 
poľnohospodárske postupy a zvýšiť produktivitu. 
Hodnota pH, teplota a obsah vlhkosti v pôde sú 
základné parametre, ktoré napomáhajú pri 
charakteristike pôdy, a teda pri správnom rozhodovaní 
o použití hnojiva a výbere zasiatych plodín [8]. Kvalitne 
obhospodarovaná pôda, tvorí základný zdroj pre 
vypestovanie kvalitných poľnohospodárskych kultúr. Je 
hlavným zdrojom živín nielen primárnych odvetví, 
pestovania základných kultúrnych plodín a chovu 
hospodárskych zvierat, ale rovnako doplnkových 
súčastí, ako je ovocinárstvo, vinohradníctvo, 
poľovníctvo a samostatné odvetvie lesné hospodárstvo 
[6]. Cieľom precízneho poľnohospodárstva je 
optimalizovať hospodárenie v teréne s cieľom zvýšiť 
agronomický výnos a znížiť vplyv na životné prostredie 
[9]. Pre vypestovanie zdravých kultúrnych plodín 
a dosiahnutie vysokej úrodnosti treba zvážiť viacero 
faktorov. V tomto príspevku sa snažíme poukázať ako 
ovplyvňuje  pH pôdy prijímanie živín rastlinami a ich 
následný vývin. Hodnota pH pôdy je dominantnou 
premennou pôdy, pretože ovplyvňuje mnoho 
fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy 
a procesov rastu rastlín [10]. Taktiež sa snažíme 
priblížiť, ako nám v tomto smere dokáže pomôcť 
diaľkový prieskum Zeme. Z pohľadu získavania 
informácií o poraste je v ostatných rokoch trendom 
využívanie bezpilotných UAV lietadiel (Unmanned 
Areal Vehicle). Ide o stroje, ktoré dokážu niesť alebo 
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majú v sebe zabudované záznamové zariadenia. 
V presnom poľnohospodárstve sa najčastejšie jedná 
o multispektrálne snímače, ktoré merajú odrazenú 
energiu spektrálnych pásiem slnečného žiarenia. 
Najčastejšie sa snímajú viditeľné zelené, viditeľné 
červené a blízke infračervené pásma [2]. Takýmto 
spôsobom sa  môžu určiť poškodenia rastlín chorobami, 
škodcami, zásobenosť porastu dusíkom [4]. Okrem 
optimalizácie poľnohospodárskych výrobných 
procesov (príprava sejby, sledovanie vývoja porastov, 
časovanie manažmentových zásahov a zberu) 
prispievajú inovatívne technológie i k udržateľnému 
obhospodarovaniu prírodných zdrojov, zlepšeniu 
kvality pôdy, minimalizácii degradácie pôdy 
a negatívnych dopadov na podzemné vody [3]. 

1 Materiál a metódy 
Cieľom výskumnej práce bolo zapojenie inovatívnych 
technológií do procesu riadenia a rozhodovania sa pri 
pestovaní pšenice letnej formy ozimnej vo fáze 
odnožovania a posúdenie jej vlastností pri hnojení 
variabilným spôsobom. Výskum sa vykonával v období 
od 20. februára do 20. augusta 2019. Projekt sa 
uskutočnil na podniku AT Dunaj v katastrálnom území 
obce Dubník (okres Nové Zámky) na parcele Peterháza 
s  výmerou 72 ha, ktorú môžeme vidieť na obrázku č.1. 
Parcela je ohraničená agátovým stromoradím. V okolí 
pozemku sa vyskytujú remízky, ktoré poskytujú 
útočisko pre poľnú zver, akým je zajac poľný a bažant 
obyčajný. Parcela má mierne vlnitý terén a vyznačuje sa 
pôdnym typom hnedozem, a z pôdneho druhu 
prevláda stredne ťažká, piesočnato hlinitá pôda. 

 
Obr. 1. Mapa lokalizácie výskumného pozemku (Zdroj: 
Google Earth, 2019) 
     Výskum sme realizovali prostredníctvom diaľkového 
prieskumu Zeme (DPZ), kde sme využili údaje zo 
satelitu sentinel 2 a  bezpilotného lietadla (UAV) značky 
eBee. Zariadenia sa vyznačujú vysokým priestorovým 
rozlíšením, kde na základe ich snímkovania vieme 

presne a včas zachytiť potenciálny problém 
s vegetáciou. Bezpilotný mapovací letún eBee od firmy 
SenseFly  má rozpätie krídel 96 cm, vzletová hmotnosť 
dosahuje cca 0,90 kg. Čas letu trvá 40 až 50 minút, 
cestovná rýchlosť dosahuje 36 – 57 km/ha. Na snímanie 
používa snímacie kamery senseFly, SODA, Parrot 
Sequoia, thermoMAP. Pre plánovanie a riadenie letu 
s UAV eBee sme použili riadiaci softvér eMotion 2. 
V počítačovom programe na základe GPS súradníc sme 
si vyznačili danú parcelu, kde sme chceli vykonať let, 
nastavili sme si dráhu štartu a pristátia, určili v akej 
výške má UAV lietať. S letúnom sme lietali vo výške 120 
m, kde pri dosiahnutí tejto letovej výšky začal 
vykonávať snímkovanie. Po nasnímaní sa letún eBee 
vrátil na určené miesto pristátia. Nasnímané dáta sa 
spracovali v programe Pix4D, ktorý nám z jedného letu 
pospájal cca 500 snímiek a vyhotovil jeden celý NDVI 
snímok. Satelit Sentinel 2A bol v rámci programu 
Copernicus vypustený agentúrou ESA (European Space 
Agency) 23. júna 2015, následne dňa 7. marca 2017 bol 
na obežnú dráhu vypustený satelit Sentinel 2B. Tieto 
satelitné družice sú vybavené optickým obrazovým 
snímačom MSI (Multy – Spectral Instrument) a každých 
5 dní poskytujú kvalitné multispektrálne snímky 
s vysokým rozlíšením [1]. Tieto multispektrálne snímky 
majú 13 spektrálnych pásiem od viditeľného a blízkeho 
infračerveného po krátke vlnové infračervené žiarenie. 
Priestorové rozlíšenie sa pohybuje od 10 m do 60 m 
v závislosti od spektrálneho pásma s 290 km zorným 
poľom [7]. Dáta zo satelitu Sentinel sa získavajú 
prostredníctvom voľnie prístupnej web stránke 
Sentinel hub playground, kde je potrebné zadať do 
vyhľadávača miesto, ktoré chceme prezrieť, vyhľadáme 
si danú parcelu, na ktorej sa výskum realizoval 
a následne si v kalendári zadáme dátum, kedy sa robil 
výskum, následne si v kolonke Rendering vyberieme 
vegetačný index, ktorý chceme aby sa zobrazoval. 
Výsledné dáta z bezpilotného lietadla (UAV) a satelitu 
Sentinel 2 sme analyzovali a  porovnávali. Pre zber 
pôdnych vzoriek bol využitý kombajn Massey Ferguson 
DELTA 9380 a jeho úrodové dáta sme použili pri 
zhotovovaní aplikačnej mapy. Úrodové mapy poskytujú 
dôležité presné údaje o variabilite jednotlivých plôch. 
Systém vytvorenia úrodovej mapy funguje tak, že 
palubný počítač obilného kombajnu zaznamenáva 
aktuálne údaje o súčasnej polohe  na základe 
družicovej navigácie (GPS) a spája ich s údajmi 
jednotlivých senzorov zaznamenávajúcimi váhu, 
vlhkosť zrna, ktoré prechádza na danom mieste 
kombajnom pri zbere. Tieto údaje vyhodnotíme 
v tabuľke aj graficky na úrodovej mape. Tento spôsob 
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zberu dát  má dosah aj na realizáciu ďalších 
agrotechnických prác. Na podobnom princípe sa na 
základe analyzovaných vzoriek pôdy dajú zhotoviť 
mapy obsahu živín, pôdnej reakcie a zhutnenia 
v spojitosti s dosahovanými úrodami na jednotlivých 
častiach parcely. Zber pôdnych vzoriek sa vykonával 
hneď po zbere plodiny a to tak, že daný pozemok sme 
vyznačili určitými zónami podľa podkladov z úrodovej 
mapy a multispekrálnych snímkou parcely. Vznikli nám 
tri zóny, v každej zóne sme spravili 30 vpichov do hĺbky 
30 cm, tie sme spolu zmiešali a vytvorili tak jednu 
vzorku z jednej zóny už s pridanými GPS súradnicami. 
Získané vzorky sa zaniesli do laboratória, kde sa 
analyzovali pre stanovenie pôdnej kyslosti pH  
prostredníctvom elektormertického (potencionálneho) 
stanovenia pH metódy.  

2 Výsledky a diskusia 
Za využitia bezpilotného lietadla sme nasnímali porast 
pšenice letnej formy ozimnej na 72 ha pozemku, kde 
výsledkom snímkovania bol vyhotovený NDVI snímok a 
výsledky vyhodnotených pôdnych vzoriek a úrodových 
dát z kombajnu boli zapracované do aplikačnej mapy 
na úpravu pH na danom pozemku. Analýzou 
zisťovaných dát počas vegetácie sme zistili odlišnosti 
v poraste pšenice letnej formy ozimnej, dáta z UAV sme 
porovnali s dátami so satelitu Sentinel, ktoré sa 
vzájomne zhodovali. Na obrázku č. 2 je vyhotovený RGB 
snímok pozemku, kde môžeme vidieť miesta, na 
ktorých sa nachádza slabšia vegetácia.  
 

 
Obr. 2 RGB snímka parcely s porastom pšenici letnej 
formy ozimnej vyhotovená s dronom eBee 
(Zdroj: Svetlana Košánová, 2019) 
 

Tento snímok sme porovnali s obrázkom č.3, kde 
vidíme NDVI snímok nasnímaný dronom eBee 
s multispektrálnou kamerou. 
 

 
Obr. 3 NDVI snímok vytvorený prostredníctvom 
multispektrálnej kamery s UAV  
(Zdroj: Svetlana Košánová, 2019) 
 

Na multispekrtálnych NDVI snímkach sú viditeľné 
značné odlišnosti v poraste, kde žltá až žltozelená farba 
nám znázorňuje slabšie zapojený porast.  Zelené až 
tmavozelené farebné spektrum určuje porast v dobrom 
zdravotnom stave. Červené spektrum na NDVI snímku 
nám určuje holú pôdu bez vegetácie. Obidva snímky 
z obrázku 2 a 3 sme porovnali so satelitným záberom z 
družice Sentinel 2, ktorý je znázornený na obrázku č. 4. 
Preukázalo sa že na všetkých troch snímkach sa 
odlišnosti zhodujú.  
 

 
Obr. 4 Snímka pozemku zo satelitnej družice Sentinel 2 
(Zdroj: Aplikácia OneSoil) 
 

Na základe týchto zistení bola vypracovaná 
aplikačná mapa dávkovania priemyselných hnojív NPK, 
ktorá je znázornená na obrázku č.5., kde na slabšie 
miesta po dohode s agronómom sme stanovili dávku 
150 kg.ha-1 (z dôvodu podpory rastu vegetácie) a na 
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miesta vyhovujúce až dobré sme prihnojili dávkou 100 
kg.ha-1. Čiže na 32 ha sme aplikovali 150 kg/ha NPK, čo 
činí 4800kg, na 25 ha sa aplikovalo 100 kg/ha čo 
predstavuje 2500 kg NPK a na 15 ha ploche sa 
aplikovalo 80 kg/ha NPK čo predstavuje 1200 kg. 
V rámci variabilnej aplikácie sme použili na 72 ha 8500 
kg priemyselných hnojív NPK. Ak by sa aplikovala na 
celú výmeru rovnaká dávka 150 kg/ha NPK, tak by to 
predstavovalo 10800 kg priemyselných hnojív NPK. Ako 
už náš pokus naznačuje pri variabilnej aplikácii sme 
ušetrili 2300 kg priemyselných hnojív NPK v jednej 
aplikácii na pozemku. 
 

 
 
Obr. 5 Aplikačná mapa s navrhnutými dávkami NPK 
(Zdroj: Svetlana Košánová, 2019) 
 

Z uvedeného vyplýva prvá výhoda precízneho 
poľnohospodárstva. Variabilné aplikácie nám 
neprinášajú iba finančnú úsporu ale hlavne sa 
preukázali v ochrane zložiek životného prostredia. 
Následne po zbere úrody, v júli, sme spracovali 
úrodové dáta z kombajnu Massey Ferguson DELTA 
9380, ktoré môžeme vidieť na obrázku č. 6. Tieto dáta 
sme porovnali s nasnímanými snímkami s UAV 
a satelitu na obrázkoch 2, 3 a 4. Dáta presne 
korešpondovali s vývojom porastu počas vegetácie. 
Cielená aplikácia priemyselných hnojív sa na úrode 
dostatočne neprejavila z dôvodu, ako sme neskôr zistili, 
v daných miestach sa prejavila zvýšená kyslosť pH pôdy, 
čo potvrdili výsledky pôdnych rozborov.  
 

 
 
Obr. 6 Nasnímané dáta z kombajnu Massey Ferguson 
DELTA 9380 
(Zdroj: Svetlana Košánová, 2019) 
 

 Na základe týchto všetkých dostupných dát sme 
vykonali zonáciu pozemku a odobrali pôdne vzorky na 
zistenie pôdnej kyslosti pH a obsahu živín v pôde. 
Zonáciu môžeme vidieť na obrázku č.6., kde sú číslami 
vyznačené miesta s hodnotami pôdnej kyslosti. 
Z uvedeného vyplýva, že efektívne využitie metód DPZ 
v precíznom poľnohospodárstve je potrebné doplniť 
o odber pôdnych vzoriek za účelom stanovenia 
reálneho obsahu N, P, K, pH a iných biogénnych prvkov 
a až následne vypracovať aplikačné mapy a využiť ich 
v praxi. 
 

 
Obr. 7 Parcela s porastom pšenice s vyznačenými 
zónami pôdnej reakcie. 
(Zdroj: Svetlana Košánová, 2019) 

 
Podľa Kováčika (2011) negatívny vplyv kyslej pôdnej 

reakcie na sacharidový a bielkovinový metabolizmus 
spôsobuje neschopnosť rastlín využiť z pôdneho 
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roztoku rozpustný fosfor (P), draslík (K), a horčík (Mg). 
Získané rozbory pôdy z akreditovaného laboratória 
nám ukázali, že v miestach nižšej úrody je vysoké pH, čo 
zapríčiňuje blokáciu všetkých živín, ktoré sa v pôde 
nachádzajú a čo sme do pôdy dodali. Za prijateľné 
živiny sa považujú tie, ktoré sa ľahko rozpustia 
v pôdnom roztoku. Ak sa živiny nachádzajú vo forme 
nerozpustných zlúčenín (zrazenín), ich prijateľnosť je 
veľmi malá, pretože koreňový systém rastlín musí prísť 
za nimi a musí mať silu rozpustiť ich a priať [5]. Na 
základe tohto bola nutnosť upraviť pH pôdy čo sa ihneď 
po zbere úrody aj vykonalo. Úpravu pH sme vykonali 
veľmi jemne mletým vápencom CaCO3 (uhličitan 
vápenatý), používa sa ako pomocná pôdna látka na 
úpravu kyslých pôd (dávkovanie podľa pH pôdy, 
pôdneho druhu a kultúry), na zlepšenie štruktúry pôdy 
a zdroj živín. Tento vápnik sa z vápenca veľmi jemne 
mletého uvoľňuje pozvoľne, pomalšie, keď že v pôde je 
dostatok kyselín, zvyčajne v priebehu 2 až 3 rokov. 
Jeden kg CaCO3 obsahuje 0,56 kg čistého vápnika CaO, 
dávka čistého CaO sa násobí x 1,79 čo predstavuje 
dávku CaCO3. Preto sa tento veľmi jemný vápenec 
aplikuje v dávkach od 300 až 5000 kg/ha v závislosti od 
pH pôdy. Na základe týchto poznatkov sme vytvorili 
aplikačnú mapu CaCO3, ktorá je znázornená na obrázku 
č. 8. Táto mapa bola vytvorená v troch zónach a to zóna 
s 32 ha sa aplikovalo 2830 kg/ha CaCO3, druhá zóna 
s 25 ha sme vápenec aplikovali s 570kg/ha CaCO3, 
v tretej zóne 15 ha bola kyslosť vyhovujúca, vápenec 
sme tu neaplikovali. 
 

 
 

Obr. 8 Aplikačná mapa pre dávkovanie veľmi jemne 
mletého vápenca CaCO3 

(Zdroj: Svetlana Košánová, 2019) 

 

Po vykonaní týchto variabilných opatrení sa 
aplikáciou veľmi jemne mletého vápenca upravila pH 
pôdy na vyhovujúcu 6,6 až 7,2. 

Význam použitie metód DPZ spočíva v tom, že 
vieme snímkovať pomerne veľkú plochu parciel a za 
využitia pasívnych multispektrálnych senzorov sledovať 
vegetáciu počas celého vývoja a tak rýchlo stanoviť 
a riešiť daný problém.        Ak by sme mali porovnať 
monitorovanie výskumnej plochy s UAV zariadením so 
satelitnými snímkami z družice Sentinel 2, tak môžeme 
diskutovať v prvom rade o tom, že s UAV máme 
aktuálny snímok pozemku presne vtedy, kedy ho 
potrebujeme (pri rýchlom nástupe chorôb a škodcov 
rozhoduje krátky čas na riešenie tohto javu v poraste). 
Pričom tieto informácie zo satelitu nemáme 
v aktuálnom čase a nebývajú vždy presné z dôvodu 
vyskytujúcich sa oblakov na zemskom povrchu. 

Záver 
Porovnaním jednotlivých multispektrálnych snímok 
s úrodovou mapou, sa potvrdila zhoda 
problematických miest v poraste. Bolo zistené, že aj 
napriek aplikácii primyslených hnojív NPK (pri ktorej 
sme ušetrili 2300 kg NPK) na presne určené miesta sa 
vyskytli odlišnosti vo výnose, z dôvodu, že v týchto 
miestach bol znížený prístup živín pre rastliny, čo sme 
zistili prostredníctvom analýzy pôdnych vzoriek, ktoré 
nám potvrdili zvýšenú kyslosť pH v týchto častiach 
parcely. Netreba však zabúdať, že každá plodina má iné 
nároky na pôdnu reakciu a pri pestovaní plodín sa treba 
vždy riadiť nárokmi plodiny na prostredie a výživu. 
Týmto spôsobom sme identifikovali faktory a miesta na 
danom pozemku, ktoré vplývajú na úrodový potenciál 
plodiny. Využívanie týchto systémov sa nám v praxi 
preukázalo veľmi užitočné. Týmto spôsobom sme 
ušetrili náklady za použité hnojivá a ich aplikáciou na 
presne dané miesta sme chránili nie len biotu, ale aj 
ostatné zložky životného prostredia.  
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Abstrakt 
V príspevku sa zameriavame na spracovanie 
metodického  postupu pri klasifikácií mikropovodí plies. 
Po ústupe ľadovcov pred 8 až 12 tisíc rokmi boli povodia 
plies intenzívne modelované následnými 
morfodynamickými procesmi, čo súviselo s meniacimi 
sa podmienkami a boli tým ovplyvnené aj samotné 
plesá. Modelovým územím je  Mengusovská dolina 
s ľavostrannou  Zlomiskovou dolinou. Výsledky v tomto 
príspevku predstavujú počiatočnú fázu nášho výskumu 
zameraného na klasifikáciu mikropovodí plies a ich 
typizáciu v oblasti Vysokých Tatier. Medzi klasifikačné 
kritériá patria morfometrické parametre, vegetačný 
kryt, svahové gravitačné procesy, ako sú padanie 
a rútenie, sutinové prúdy a lavíny. Pri výskume bol 
využitý digitálny model reliéfu,  morfometrické údaje, 
satelitné snímky a topografické mapy. Vstupnú 
databázu predstavuje 12 plies Vysokých Tatier. Ako 
klasifikačné kritéria sme brali do úvahy aj výstupy z 
priestorových modelov: model priestorového 
rozloženia vodou indukovanej depozície materiálu 
a model lavínovej ohrozenosti. 

 
Kľúčové slová: morfodynamické procesy, plesá, 

Vysoké Tatry, GIS 

Abstract 
In this paper we focus on the methodical procedure of 
morphodynamic classification for catchment of alpine 
lakes which after the retreat of glaciers 8 to 12 
thousand years ago were intensively modelled by 
morphodynamic processes changing the conditions of 
their further development, including alpine lakes. The 
model area is the Mengusovská valley with the left-
hand Zlomisková valley. The results in this paper 
represent the initial phase of our research focused on 
the classification of the catchment tarns and their 

typification in the High Tatras. Classification 
parameters include morphometric data, vegetation 
cover, gravity slope processes such as rock falls and 
toppling, debris flows and avalanches. The research 
used a digital relief model, morphometric data, satellite 
images and topographic maps. The input database 
includes 12 alpine lakes in the High Tatras. Spatial 
models were also used in the research: a model of the 
spatial distribution of water-induced material and an 
avalanche hazard model.  
 
Key Words: morphodynamic processes, tarns, High 
Tatras, GIS 

Úvod 
Plesá patria medzi najmladšie prírodné útvary Tatier, 
ktoré vznikli činnosťou ľadovcov. Ich základné hĺbky a 
plochy sa dotvárali zhruba pred 8 000 - 12 000 rokmi. 
Ľadovcové kary (kotly) vznikali najmä v najvrchnejších 
častiach dolín, kde sa masy ľadu sústreďovali, pôsobili 
a najdlhšie sa udržali. V slovenskej časti Západných a 
Vysokých Tatier je 113 plies, väčšina z nich je 
sústredená vo Vysokých Tatrách (cca 81%) čo súvisí s 
väčším rozsahom ich zaľadnenia a tým aj s výraznejším 
premodelovaním ich povrchu ľadovcami [1]. 
Vysokohorské plesá sú jedným z najdôležitejších 
geomorfologicko-hydrologických javov vo Vysokých 
Tatrách. Majú významnú úlohu v ekosystemových 
službách, ako sú akumulácia a zadržiavanie vody, 
lokálnú reguláciu klímy a environmentálnu, ekologickú 
a estetickú funkciu [2]. 

Väčšina plies je sústredená vo vlastnej 
vysokohorskej oblasti, nad hornou hranicou lesa. 
Nadmorské výšky tatranských jazier súvisia s 
jednotlivými štádiami zaľadnenia pohoria. Najvyššie 
položené plesá sú tie najmladšie, v ich kotloch sa 
posledné zvyšky ľadovcov udržali najdlhšie, kým mnohé 
najnižšie ležiace plesá sú už v tak pokročilom štádiu 
vývoja, že zanikajú [3,4]. U niektorých tatranských plies 
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sa postupom času systematicky zmenšuje tak ich 
celková plocha ako aj  objem zanášaním materiálu z 
úsypových kužeľov a súčasným zanášaním materiálom 
z murových kužeľov. Sutiny spevnené trávnym 
porastom a kosodrevinou minimalizujú možnosti 
zanášania [5,6]. Príčiny a možností zanášania plies 
uvádzajú viaceré štúdie [7,8,9]. 

1 Metodický postup a vstupné dáta 
Metodika vychádza z aktuálneho výskumu 
vysokohorského prostredia Vysokých Tatier a 
súčasných znalostí o geomorfologických procesoch 
[8,9,10].  
Metodický postup pozostáva z dvoch základných 
krokov. Ako prvý krok vstupuje morfodynamická 
analýza reliéfu v oblasti ľadovcových údolí. Následne 
analyzujeme prítomnosť a aktivitu geomorfologických 
procesov, ktoré  sú kategorizované podľa štandardných 
definícií a klasifikačných systémov [11]. Na tento účel 
využívame interpretáciu leteckých snímok, 
topografických máp a podrobný terénny prieskum. 
Druhá časť metodického postupu spočíva v 
morfometrickej analýze povodia v prostredí GIS.  
V tejto práci sa zaoberáme morfometrickou analýzou a 
identifikáciou jednotlivých morfodynamických 
procesov nachádzajúcich sa v povodiach plies na 
základe ortofotosnímok a geomorfologickej mapy 
Vysokých Tatier, pričom detailný terény prieskum sa 
plánuje uskutočniť v rámci ďalšieho výskumu. 

Dôležitým predpokladom na získanie kvalitných dát 
pomocou GIS je dostupnosť digitálneho terénneho 
modelu s vysokým rozlíšením. V tejto práci bol použitý 
DMR vytvorený z údajov leteckého laserového 
skenovania (LLS) metódou LIDAR (Light Detection And 
Ranging) s rozlíšením 1x1m. Poskytol nám ho 
Geodetický a kartografický ústav v Bratislave. Územie 
bolo snímané v roku 2018, z ktorého bol v prostredí 
GRASS GIS vygenerovaný model lavínového ohrozenia, 
potenciálnej depozície materiálu a základné 
morfometrické parametre reliéfu.  Potrebné množstvo 
údajov nám poskytli aj ortofosnímky. Územie bolo 
snímané v roku 2018 firmou Eurosense, s.r.o. 
Bratislava. Výsledkom boli vertikálne farebné letecké 
snímky vo vysokom rozlíšení - 25 cm/pixel v mierke 
1:5000. Ortorektifikované snímky boli prevedené do 
štandardnej projekcie topografických máp 
súradnicového systému S-JTSK. Na základe 
ortofotosnímok bola vypracovaná aj súčasná druhotná 
štruktúra [12]. 

Ďalším krokom bolo stanovenie presných hraníc 
mikropovodí plies. Pomocou funkcie Fill (ArcGIS Spatial 

Analyst – Hydrologické funkcie) sme modifikovali 
hodnoty nesprávnych výšok a odstránili bezodtokové 
oblasti. Následne sme nový raster použili na výpočet 
smeru odtoku (Flow direction). Funkcia Flow Direction 
vypočíta na základe DMR odpovedajúci raster smeru 
odtokov. Hodnota jednotlivých buniek tohto rastru 
predstavuje smer najstrmšieho zostupu výšok z týchto 
buniek. Výpočet akumulácie odtoku (Flow 
Accumulation) sme uskutočnili z rastrovej vrstvy smer 
odtoku (Flow direction), ktorú sme vytvorili v 
predchádzajúcom kroku. V ďalšom kroku sme z Flow 
direction raster pomocou funkcie Stream link vytvorili 
rastrovú vrstvu tokov (stream). Následne sme z 
rastrovej vrstvy Stream link použitím nástroja Stream 
to feature vytvorili vektorovú vrstvu tokov povodia 
Mengusovskej doliny. V poslednom kroku sme pre 
jednotlivé plesá určili bod, ktorý ma najvyšší 
akumulačný prietok. Nakoniec sme pomocou funkcie 
snap pour point a watershed získali presné hranice 
mikropovodí, pre ktoré sme zonálnou štatistikou 
vypočítali špecifické charakteristiky. Základné rozmery 
mikropovodia, jeho dĺžky a prevýšenia boli vypočítané 
technikami GIS. 

2 Skúmaná oblasť 
Výskumný areál predstavuje vyššie časti Mengusovskej 
doliny v centrálnej časti Vysokých Tatier, ktoré sú 
zároveň najvyšším pohorím Karpát. Rozloha doliny je 
približne 1613 ha. Mengusovská dolina sa od 
Popradského plesa člení na severovýchodnú 
Zlomiskovú dolinu a severozápadnú Mengusovskú 
dolinu. Obidve doliny sa nachádzajú na južnej strane 
Vysokých Tatier. Zlomiskovú dolinu, v ktorej ústí leží 
Popradské pleso, od doliny Hincovho potoka delí 
Popradský hrebeň (2234 m n.m.) a hrebeň Kôpok (2354 
m n.m.). Dolina má tri čiastkové kotly: kotol Dračieho 
plesa, Rumanovho plesa a kotol Ľadového plesa. 
V závere trógu Mengusovskej doliny visia dva zložené 
kotly, kotol Žabích plies a Hincových plies [11]. 
Skúmané územie sa rozprestiera v nadmorských 
výškach 1500-2558 m. Vzhľadom na výber skúmaného 
územia prevažujú J, JZ  a Z svahy (50% z celkovej 
plochy). 

3 Morfodynamické procesy 
Geomorfologické procesy vo vysokohorských 
oblastiach majú osobitný význam. Vysoké pohoria sa 
vyznačujú odlišným prostredím od okolitej krajiny. 
Majú výrazný reliéf, výrazné výškové členenie, kde sa 
uplatňuje špecifická klíma [13]. Po ústupe ľadovcov sa 
tu prostredie neustále menilo. Z dôvodu činností 
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morfodynamických procesov sa znížila stabilita svahov 
a tak vývoj plies podlieha akumulácií sedimentov v ich 
povodiach [6]. Zasypávanie plies je spôsobené najmä 
gravitačnými a vodno-gravitačnými procesmi na svahu 
[14,15]. Tieto procesy vytvárajú nezvratné účinky 
postupným zmenšovaním otvorenej vodnej plochy 
jazier. Táto depozícia sa začala odlesňovaním údolí 
pomocou procesov už v periglaciálnom podnebí 
vysokohorského prostredia [16]. Na základe prác 
[17,11] sme v skúmanom území potvrdili viacero typov 
morfodynamických procesov. 

3.1 Lavíny 
Lavínová činnosť je vytváraná spolupôsobením 
vegetačných, geomorfologických a hlavne 
meteorologických faktorov. Tie určujú intenzitu 
a rozsah lavín. Na druhej strane limitujú stabilitu 
snehovej pokrývky [18, 19]. Tento nivačno-gravitačný 
proces predstavuje významný a veľmi dynamický 
proces, ktorý môžeme považovať za lavínový 
morfosystém. Priamy účinok lavín sa prejavuje 
narušením pôdno-zvetralinovej pokrývky, čím sa 
vytvárajú podmienky pre uplatnenie ďalších procesov, 
ako je nivácia a vodno-gravitačné procesy. Ďalej je to 
transport a akumulácia úlomkovitého materiálu 
a poškodenie pôdnej vrstvy, najmä v prípade, keď 
dôjde k vytrhnutiu stromov aj s koreňovým systémom 
[20]. 

Nivačno-gravitačné procesy boli zdokumentované 
prostredníctvom mapy lavínových dráh Horskej 
záchrannej služby [21] a  modelu, ktorý bol aplikovaný 
v podmienkach Západných a Belianskych Tatier [22, 
23], ako aj upravený model mimo Tatier [24]. Pre 
identifikáciu odtrhových zón lavín bol použitý vzorec od 
Barka a Rybár (2003), ktorý je založený na 
morfometrických parametroch a drsnosti povrchu: 

 

Av =  (Al + Ex + Fx) ∗ S ∗ Rg            [24] 
 
Na základe tohto modelu sme zistili ohrozenie 

jednotlivých mikropovodí v 4 kategóriách (tab. 1).  
V skúmanom území sme pomocou mapy lavínových 

dráh potvrdili viac ako 110 lavínových dráh s veľmi 
častým výskytom lavín. Najväčší počet týchto dráh sa 
nachádza v mikropovodí Popradského plesa (28). 

3.2 Sutinové prúdy 
Pri silných dažďoch a nedostatku vegetačného porastu 
sa silné vrstvy zvetraných materiálov nasýtia vodou a 
rýchlo stekajú po určitých kanáloch [25]. Výslednou 
formou je zemný alebo sutinový prúd, resp. mury. 

Hlavným predpokladom vzniku sutinových prúdov je 
produkcia úlomkovitého materiálu na miernych až 
strmých svahoch (30°-35°). Výraznejšie sa vznik 
sutinových prúdov prejavuje v podmienkach 
exponovaného reliéfu, najmä v žľaboch a v záveroch 
severne orientovaných dolín [20]. 

Sutinové prúdy sa prevažne vyskytujú nad hornou 
hranicou lesa, avšak častokrát dochádza popri 
balvanoch a skalných odrobinách k transportu porastov  
stromov a kosodrevíny [26]. Hlavnou príčinou vzniku 
sutinových prúdov sú výdatné zrážky o intenzite viac 
ako 1 mm.min-1 a výdatnosti viac ako 40 mm.24 hod-1 
[11,14, 27]. 

Na vplyv morfodynamických procesov vyvolanými 
povrchovým odtokom sme použili model potenciálnej 
depozície materiálu, resp. model priestorového 
rozloženia vodou indukovaného materiálu. Na jeho 
výpočet sme využili vzorec: 

 

Rp =  Lc ∗  s ∗  Cr                   [5] 
 

,kde Rp je potenciál depozície, Lc - krajinná 
pokrývka, s - sklon reliéfu a Cr - krivosť reliéfu. Model 
obsahuje tri základne faktory, a to drsnosť povrchu, 
zakrivenie povrchu a sklon reliéfu [12]. 

Na základe priestorového modelu potenciálnej, 
vodou indukovanej depozície sme určili ohrozenie 
jednotlivých mikropovodí (tab. 2). 

Morfodynamické procesy vyvolané povrchovým 
odtokom sme identifikovali aj pomocou leteckých 
snímok a geomorfologickej mapy Vysokých Tatier a ich 
predpolí [11]. Potvrdili sme tak  60 sutinových prúdov. 
Najväčšie zastúpenie sutinových prúdov sa nachádza 
v mikropovodí Veľkého Hincovho plesa (15) 
a Popradského plesa (11). 

3.3 Zlomiská 
Procesy gravitačného rútenia, zosúvania, plazenia či 
opadávania sa vyskytujú na bralných formách a 
skalných stenách vo svahových, vrcholových a 
hrebeňových pozíciách. Výsledkom týchto pochodov sú 
roztrúsené bloky, blokoviská a sutinové pokrovy na 
svahoch a v záverov žľabov. Tieto procesy sú výsledkom 
intenzity zvetrávacích procesov vo vysokohorskej 
krajine [20].  

Pohybom predchádza niekoľko aktivačných príčin, 
napr. zvislé útesy a strmé svahy, preťaženie v dôsledku 
silných dažďov, prívalových dažďov, odstránenie 
materiálu z pôvodných svahov, výskyt zemetrasení, 
nadmerné priesaky, silné odtoky vody z jazier, nádrží a 
riek, ktoré vedú k pomalému odtoku vody spod svahov 
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alebo brehov riek a nedostatok prirodzenej vegetácie 
[28]. 

Zlomiská sú skalným zrútením vo forme náhleho 
rútivého pohybu pevných hornín alebo uvoľnených 
blokov zo strmých svahov. Súčasťou pohybu pri 
zlomiskách je aj voľný pád [29]. 

Na skúmanom území sme s využitím leteckých 
snímok a geomorfologickej mapy Vysokých Tatier [11] 
identifikovali 46 skalných zrútení (zlomísk). Najväčší 
počet sme zaznamenali v mikropovodí Popradského, 
Veľkého Hincovho a Veľkého Žabieho plesa. 

4 Výsledky a diskusia 
Doposiaľ sme nezistili  akceptovaný postup pre systém 
klasifikácie vysokohorských jazier. Existujú rôzne 
klasifikačné systémy ľadovcových jazier podľa vlastných 
výskumných účelov [30, 31, 32]. Tieto zahrňujú účelové 
klasifikácie podľa fyzikálnych parametrov a faktorov 
alebo podľa geomorfologických, topografických 
a polohových atribútov  a iné.  

Pri výskume klasifikácie mikropovodí v závislosti od 
veľkosti územia, účelu a spôsobu výskumu sme 
vychádzali z rôznych typov vstupných dát. Základné sú 
dáta získané metódami DPZ. Jednotlivé 
morfodynamické procesy sú identifikované pomocou 
ortofotosnímok a máp. Klasifikačný systém musí 
obsahovať také klasifikačné atribúty, ktoré umožnia 
relevantnú klasifikáciu a typizáciu mikropovodí 
Vysokých Tatier. Navrhujeme klasifikáciu povodí plies 
podľa základných morfometrických a hydrologických 
parametrov, typov vegetačnej pokrývky, úrovňou rizika 
vzniku lavín, potenciálnym zanášaním a zasypávaním 
materiálom, výskytom jednotlivých morfodynamických 
procesov, ako sú sutinové prúdy, zlomiská a lavíny.  

Vstupnú databázu predstavuje 12 plies Vysokých 
Tatier (obr. 1). Stanovili sme si presné hranice 
mikropovodia plies a určili základné parametre (tab. 3). 
Morfometrické dáta boli vytvorené na báze digitálneho 
modelu terénu. Morfodynamické procesy sme 
identifikovali prostredníctvom ortofotosnímok, mapy 
lavínových dráh Horskej záchrannej služby a 
geomorfologickej mapy Vysokých Tatier. Využili sme 
priestorové modely - model náchylnosti územia na 
depozíciu (zasypávanie a zanášanie) vodou 
indukovanými procesmi a model potenciálnych 
odtrhových zón lavín. V skúmanom území sme 
pomocou mapy lavínových dráh potvrdili viac ako 110 
lavínových dráh s veľmi častým výskytom lavín. 
Najväčší počet týchto dráh sa nachádza v mikropovodí 
Popradského plesa (28), Veľkého Hincovho plesa (17) 
Veľkého Žabieho plesa (16) a Ľadového plesa (11). 

Pomocou modelu odtrhových zón lavín sme zistili, že 
z týchto mikropovodí okrem mikropovodia Veľkého 
Hincovho plesa patrí viac ako 10% z ich rozlohy do 
najvyššej kategórií vzniku lavín. Z morfodynamických 
procesov vyvolaných povrchovým odtokom sme na 
skúmanom území identifikovali 60 sutinových prúdov. 
Najväčšie zastúpenie sa nachádza v mikropovodí 
Veľkého Hincovho plesa (15) a Popradského plesa (11). 
Potenciálne zasypávanie a zanášania ohrozuje najmä 
mikropovodia: Hincové oká, Malé Dračie pleso, 
Malé Hincovo pleso a Rumanovo pleso.  

Doterajší výskum povodí plies v Mengusovskej 
doline ukázal priamy vplyv morfodynamických 
procesov a ich účinok na vývoj vysokohorských jazier, 
čo sa potvrdilo aj vo viacerých prácach [2, 11, 12]. Zistili 
sme tiež, že okrem nivačno-gravitačných a vodno-
gravitačných procesov, sa v skúmanom území vyskytuje 
značné množstvo skalných zrútení – zlomísk. 
 

Obr. 1 Mapa mikropovodí v Mengusovskej doline 
Zdroj: [33] 

Záver 
Výsledky (tab. 3) v tomto príspevku predstavujú 
počiatočnú fázu výskumu klasifikácie plies v oblasti 
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Vysokých Tatier. Stav súčasného poznania naznačuje, 
že na podrobnú identifikáciu procesov vyvolávajúcich 
transport a akumuláciu sedimentov v mikropovodiach 
alpských jazier je potrebný detailný terénny prieskum. 
V prvých krokoch sme  využili geografický informačný 
systém (GIS) na zisťovanie morfometrických 
parametrov a základných vlastností mikropovodia. 
Množstvo dát nám ponúkli aj vertikálne farebné letecké 
snímky v mierke 1:5000 a Geomorfologická mapa 
Vysokých Tatier a ich predpolia v mierke 1:50000 [35]. 
Sutinové prúdy a lavíny sa považujú za 
najdynamickejšie procesy v tomto vysokohorskom 
pásme [2, 8, 34]. Najväčší výskyt lavín a sutinových 
prúdov sme zaznamenali v mikropovodí Popradského, 
Ľadového, Veľkého Hincovho a Žabieho plesa. 
Priestorové modely taktiež poukázali na tieto oblasti s 
vyšším rizikom vzniku lavín a potenciálnym 
zasypávaním plesa materiálom. 

Tieto predbežné výsledky nám pomôžu v ďalších 
krokoch klasifikovať mikropovodie plies na základe 
morfodynamických vlastností. Pokiaľ majú údaje 
zodpovedať skutočnosti, je nutné ich potvrdiť 
terénnym prieskumom. Klasifikácia mikropovodí plies 
je pre veľkosť skúmaného územia a množstvu dát 
v začiatočnej fáze. 
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1/0546/21 Zmeny krajiny v povodiach plies Vysokých 
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Obr. 2 Mapa potenciálnej depozície materiálu a odtrhových zón lavín
 

 
Tab. 1 Potenciálna lavínová ohrozenosť mikropovodí 
 
 

 

 
 
 
 

m2 % m2 % m2 % m2 %

Veľké Hincovo pleso 654 286 52,6 334 432 26,9 162 434 13,1 93 936 7,5

Malé Hincovo pleso 114 904 57,2 69 303 34,5 13 499 6,7 3 225 1,6

Malé Žabie pleso 69 475 42,0 52 621 31,8 27 936 16,9 15 354 9,3

Veľké Žabie pleso 416 847 48,8 216 777 25,4 135 353 15,8 85 334 10,0

Dračie pleso 210 535 52,9 107 042 26,9 52 608 13,2 28 186 7,1

Malé Dračie pleso 84 248 43,4 52 007 26,8 35 18,1 23 11,6

Rumanovo pleso 101 515 52,1 47 470 24,4 27 647 14,2 18 318 6,4

Vyšné Rumanovo pleso 73 991 54,2 34 401 25,2 17 961 13,2 10 172 7,5

Ľadové pleso 316 810 40,6 230 739 29,6 145 245 18,6 87 433 11,2

Popradské pleso 1 712 420 53,6 848 310 26,6 410 905 12,9 222 766 10,0

Vyšné Žabie pleso 66 130 44,3 43 529 29,2 25 038 16,8 14 653 9,8

Satanové plieska 17 514 61,6 8 432 29,7 1 990 7,0 483 1,7

Hincove oká 136 279 80,0 19 914 11,7 9 821 5,8 4 337 2,6

Dračie oká 7 636 77,4 1 841 18,7 350 3,6 33 0,3

Veľká Katastrofická

Lavínová hrozba

Mikropovodie Malá Stredná
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Tab. 2 Rozloha mikropovodí v kategóriách potenciálneho zanášania a zasypávania materiálom 
 
 

 
Tab. 3 Získané údaje o mikropovodiach v Mengusovskej doline 
 

m2 % m2 % m2 % m2 % m2 %

Veľké Hincovo pleso 928 524 74,6 311 127 25,0 138 0,0 4 556 0,4 1 018 0,1

Malé Hincovo pleso 156 227 77,7 42 220 21,0 6 0,0 2 459 1,2 252 0,1

Malé Žabie pleso 139 992 84,6 24 589 14,8 47 0,0 868 0,5 236 0,1

Veľké Žabie pleso 705 966 82,6 142 062 16,6 64 0,7 6 076 0,7 480 0,1

Dračie pleso 328 348 82,4 66 582 16,7 193 0,1 3 091 0,8 354 0,1

Malé Dračie pleso 159 803 82,4 31 618 16,3 0 0,0 2 515 1,3 0 0,0

Rumanovo pleso 164 539 84,4 28 047 14,4 83 0,0 2 135 1,1 162 0,1

Vyšné Rumanovo pleso 123 430 90,4 12 608 9,2 1 0,0 424 0,3 25 0,0

Ľadové pleso 670 919 86,0 104 321 13,4 205 0,0 4 671 0,6 429 0,1

Popradské pleso 2 590 669 81,1 547 719 17,1 21 931 0,7 30 031 0,9 5 260 0,2

Vyšné Žabie pleso 128 989 89,3 19 327 12,9 25 0,0 1 084 0,7 64 0,0

Satanové plieska 25 561 89,2 2 704 9,4 12 0,0 152 0,5 219 0,8

Hincove oká 142 281 83,3 21 354 12,5 30 0,0 6 406 3,8 716 0,4

Dračie oká 6 443 65,3 2 900 29,4 4 0,0 507 5,1 6 0,1

Mikropovodie 0.0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0

Potenciálna depozícia

Min Max Medián Prevýšenie

trávnato-bylinné 

porasty

lesný 

porast

skalné 

povrchy

sutinové 

povrchy

odkryvy 

podložia kosodrevina

Sutinový 

prúd

Skalný opad 

a rútenie Lavíny

Veľké Hincovo pleso 1 952 2 438 2 093 486 127,07 34 183 5% 0% 39% 36% 6% 0% 15 7 17

Malé Hincovo pleso 1 927 2 170 1 990 243 20,46 28 130 9% 0% 11% 48% 18% 2% 1 1 4

Malé Žabie pleso 1 918 2 351 2 054 433 16,77 35 183 16% 0% 33% 30% 14% 0% 1 3 3

Veľké Žabie pleso 1 918 2 510 2 147 592 86,58 35 238 2% 0% 49% 46% 1% 0% 7 2 16

Dračie pleso 2 015 2 558 2 173 543 40,00 37 162 2% 0% 47% 47% 0% 0% 4 3 11

Malé Dračie pleso 2 001 2 558 2 166 557 19,43 34 215 2% 0% 45% 53% 0% 0% 1 3 3

Rumanovo pleso 2 089 2 498 2 210 409 19,69 37 210 0% 0% 53% 46% 0% 0% 4 3 7

Vyšné Rumanovo pleso 2 121 2 558 2 270 437 14,29 46 145 0% 0% 68% 32% 0% 0% 2 2 6

Ľadové pleso 1 930 2 535 2 166 605 79,31 38 261 0% 0% 49% 48% 0% 0% 13 8 14

Popradské pleso 1 494 2 556 1 892 1 055 321,34 34 213 2% 7% 28% 40% 3% 19% 11 10 28

Vyšné Žabie pleso 2 045 2 373 2 181 328 15,62 37 191 6% 0% 46% 46% 2% 0% 1 1 5

Satanové plieska 1 899 1 988 1 929 89 2,86 26 159 0% 0% 76% 2% 15% 0% 0 1 0

Mikropovodie

DKS ProcesyNadmorska výška (m.n.m.)

Sklon OrientáciaRozloha (ha)
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Abstrakt 
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť chemopreventívny 
účinok fytochemikálií, ktoré boli obsiahnuté v škorici 
pravej (Cinamomum zeylanicum L.) 
v premenopauzálnom modeli mamárnej karcinogenézy 
u samíc potkanov. Tento špecifický prototyp modelu 
imituje zdravotný stav u vysoko rizikových 
premenopauzálnych žien, u ktorých bola 
diagnostikovaná mamárna karcinogenéza. Samice 
potkanov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 30 - 34 dní (75 
ks v každom experimente) boli náhodne rozmiestnené 
do 3 rôznych skupín: kontrolná skupina bez medikácie, 
skupina s fytosubstanciou v potrave s nižšou 
koncentráciou (0,1 %) a  skupina s podávanou 
fytosubstanciou v potrave s vyššou koncentráciou (1 %).  
Vyhodnotenie epigenetických zmien vrátane 
histónových modifikácií v karcinómnych bunkách 
potkanov in vivo preukázalo významné zníženie stavu 
metylácie lyzínu H3K4me3 a H3K9m3 v skupine liečenej 
vysokými dávkami, od dávky závislé zvýšenie hladín 
H4K16ac; stav metylácie H4K20m3 sa však nezmenil. 
V experimentálnom modeli u potkanov sa preukázalo, 
že  škorica značne znížila incidenciu karcinómov až 
o 15,5 %. 
 

Kľúčové slová: mamárna karcinogenéza, histónové 
modifikácie, fytochemikálie, škorica, potkan 

Abstract 
The aim of our study was to evaluate 

chemopreventive effects of phytochemical compounds 
present in Ceylon cinnamon (Cinnamomum zeylanicum 
L.) in a premenopausal model of mammary carcinoma 
in female rats. This specific prototype model imitates 
the health conditions of high-risk premenopausal 

women, which were diagnosed with mammary 
carcinoma. The 30-34 day-old female Sprague-Dawley 
rats (75pcs in each experiment) were randomly divided  
into 3 groups: a control group without modification, 
a group with a phyto-substance administered dietary 
at a lower concentration of 0.1 % and with phyto-
substance administered dietary at a higher 
concentration of 1 %. The evaluation of epigenetic 
changes including histone modifications in rat 
carcinoma cells in vivo demonstrated significant 
decrease in lysine methylation status of H3K4me3 and 
H3K9m3 in high-dose treated group, dose-dependent 
increase of H4K16ac levels; however, the methylation 
status of H4K20m3 was not changed. The rat 
experimental model proved, that cinnamon 
significantly reduced carcinoma incidence by up to 
15.5%. 
 

Key words: mammary carcinoma, histone 
modification, phytochemicals, cinnamon, rat 
 
Úvod 
Mamárna karcinogenéza je celosvetovo najčastejším 
karcinogénnym ochorením, ktoré postihuje najmä 
ženské pohlavie. Aj napriek súčasným rozvíjajúcim sa  
možnostiam klinickej praxe je toto karcinogénne 
ochorenie hlavnou príčinou mortality u žien.  

 Najvyššia incidencia karcinómu prsníka je v štátoch 
Severnej Ameriky, v západnej a severnej Európe, 
Austrálii a na Novom Zélande. Inverzne, výrazný pokles 
výskytu mamárnej karcinogenézy je v Ázii 
a v subsaharskej Afrike. V súčasnosti sa trend výskytu 
karcinómu prsníka neustále zvyšuje vplyvom 
hormonálnych a environmentálnych faktorov, 
životného štýlu či rodinnej predispozície.[1] 

Skorá diagnostika mamárnej karcinogenézy je 
rozhodujúcim markerom pre stanovený rozsah 
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ochorenia a histopatológie, ktoré majú blízky vzťah 
k prognostickým indikátorom alebo k mortalite. Keďže 
sú malígne ochorenia väčšinou preventabilné, je 
dôležité venovať pozornosť ich prevencii a skorej 
diagnostike karcinogénneho ochorenia.  

V posledných rokoch zaznamenali experimenty 
výskumu rakoviny veľký pokrok pri hľadaní lepších 
diagnostických a liečebných metód, aj keď sa výskyt 
tohto malígneho ochorenia neustále zvyšuje. 
Diagnostikovaný karcinóm prsníka má počas života 
takmer 40 % žien. Mamárna karcinogenéza narúša 
životný štýl pacientky, zvyšuje socioekonomickú záťaž a 
má štatisticky najväčšiu incidenciu spomedzi iných 
malígnych ochorení. [2] 

V súčasnosti sa v klinickej onkológii dostáva do 
popredia chemoprevencia, ktorá spočíva v príjme 
netoxických nutričných farmakologických látok 
(karotenoidy, polyfenoly, organosírne zlúčeniny a i.), 
ktoré vedú k aktivácii fyziologických procesov s cieľom 
oddialiť alebo potlačiť karcinogénny proces. Pri 
znižovaní výskytu mamárnej karcinogenézy preukazuje 
pozitívnu klinickú účinnosť mnoho 
chemopreventívnych látok. V oblasti chemoprevencie 
mamárnej karcinogenézy prebiehajú klinické výskumy 
zamerané na využitie estrogénových receptorov, 
selektívnych modulátorov, inhibítorov aromatázy, 
antidiabetík a retinoidov. [3] 

Fytochemikálie vyskytujúce sa v rastlinných 
potravinových substanciách sú účinným nástrojom pri 
eradikácii malígnych buniek vďaka potlačeniu aktivity 
základných enzýmov alebo iných komponentov 
spojených s glykolýzou. Mnohé predklinické štúdie 
potvrdzujú pozitívny vplyv fytochemikálií na 
chemoprevenciu malígnych buniek. Pri využití 
chemoprevencie je významným faktorom výber 
vhodnej prírodnej substancie, ktorá je účinná 
a má minimum nežiaducich vplyvov. [4] 

Škorica pravá (Cinamomum zeylanicum L.) je 
prírodná substancia, ktorá doposiaľ nebola skúmaná 
v chemoprevencii premenopauzálnej mamárnej 
karcinogenézy v klinických ani v predklinických 
štúdiách. Rovnako nebol skúmaný ani protinádorový 
a chemopreventívny účinok v  živočíšnom modeli 
mamárneho karcinómu. 

V našej práci sme sledovali parametre mamárnej 
karcinogenézy v jednotlivých experimentálnych 
špecifických skupinách a z epigenetického hľadiska sme 
sa zamerali na histónové posttranslačné interferencie 
(metylácie a acetylácie) v bunkách mamárneho 
karcinómu u samíc potkanov po dlhodobom podávaní 
škorice pravej (Cinamomum zeylanicum L.) v diéte.  

1 Materiál a metódy 
Analyzované experimentálne zvieratá 

   Pri našej experimentálnej práci boli využité samice 
potkanov kmeňa Sprague-Dawley pochádzajúce 
z chovnej stanice Charles River Laboratories v Sulzfelde 
v Nemecku. Dané experimentálne zvieratá boli vo veku 
30 - 34 dní s telesnou hmotnosťou 115 – 140 g. 
V každom experimente bol celkový počet zvierat 
stanovený na 75 kusov. Tieto zvieratá boli situované 
v špeciálnych plexitových klietkach po 5 kusov, kde sa 
adaptovali na štandardné podmienky umelo 
vytvoreného zverinca: teplota 22 °C, relatívna vlhkosť 
(40–60%), umelý svetelný režim svetlo : tma = 12 : 12 
h. Chladné svetlo, ktoré sa využívalo zo žiarivkových 
lámp od výrobcu Tesla (40 W), bolo pravidelne 
zapínané o 7:00 hod. Strava potkanov pozostávala 
z diéty typu R-Z bez fytoestrogénov, s pravidelným 
príjmom pitnej vody ad libitum. 

Experimenty boli schválené etickou komisiou JLF UK 
v Martine (protokol č.. EK1860/2016) a Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou SR (č. akreditácie 
Ro-3239/15-221). Finančná podpora bola zabezpečená 
grantom VEGA 1/0136/19. 

 
Indukcia mamárnych karcinómov 
Mamárna karcinogenéza bola u samíc 

laboratórnych potkanov vyvolaná alkylačným činidlom 
N-metyl-N-nitrozomočovinou (NMU) (Sigma, 
Deisenhofen, Nemecko). NMU bola podávaná na 41. - 
42. postnatálny deň intraperitoneálne v jednorazovej 
dávke 50 mg/kg hmotnosti experimentálneho zvieraťa.  

 
Aplikačná dávka škorice pravej 
V experimentoch chemoprevencie mamárnej 

karcinogenézy sme použili škoricu pravú 
(Cinnamomum Zeylynicum L.), ktorá je bohatým 
zdrojom biologicky hodnotných fytochemikálií. Škorica 
sa zvieratám podávala v potrave v dvoch 
koncentráciách – 1 g/kg potravy (skupina s nižšou 
aplikovanou dávkou substancie = 0,1 %)  
a 10 g/kg potravy (skupina s vyššou dávkou substancie 
= 1 %). Aplikácia chemoprevencie nastala týždeň pred 
podaním karcinogénu (okamžite po prevoze zvierat na 
pracovisko) a pretrvávala až do ukončenia 
experimentu, čiže ďalších 13 týždňov.  

 
Experimentálne skupiny 
Celkový počet zvierat (75 ks zvierat na jeden 

experiment – špecifický model chemicky-indukovanej 
mamárnej karcinogenézy) bol nezámerne rozčlenený 
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do troch experimentálnych skupín (25 ks zvierat na 
jednu skupinu): 

1. KONT – kontrolná skupina bez aplikovanej 
chemoprevencie; 

2. ŠKOR 0,1 – skupina s podávanou prirodzenou 
substanciou v nižšej koncentrácii v potrave  
(0,1 % - 1 g/kg potravy); 

3. ŠKOR 1 – skupina s podávanou prirodzenou 
substanciou vo vyššej koncentrácii v potrave  
(1 % - 10 g/kg potravy). 

 
Palpácia, sledovanie telesnej hmotnosti zvierat 

a usmrtenie experimentálnych zvierat 
Pred začatím každého experimentu boli potkany raz 

do týždňa vážené a palpované, začínajúc piatym 
týždňom od vyvolanej indukcie karcinogenézy. 
Prostredníctvom palpácie sme zistili výskyt, počet 
a presnú lokalizáciu palpovateľných mamárnych 
karcinómov. Pomocou aplikácie posuvného meradla 
sme si overili rozmer palpovateľných tumorov. 
V poslednom týždni experimentu boli zvieratá po 
stanovenom nočnom hladovaní (14 hod. pred pitvou) 
usmrtené rýchlou dekapitáciou. 

 
Pitva experimentálnych zvierat 
Mamárne karcinómy boli vypitvané a ich rozmery 

dôkladne odmerané s presne určenou lokalizáciou. 
Vzorky mamárneho karcinogénneho tkaniva boli 
následne zafixované v 10 %-nom roztoku pufrovaného 
formalínu a zaslané na histologické vyšetrenie  do 
Ústavu patológie Onkologického ústavu sv. Alžbety  
v Bratislave. Pri pitve sme posudzovali celkovú účinnosť 
dlhodobo podávanej škorice na organizmus zvierat 
(napr. steatóza pečene).  

 
Parametre   experimentálnej   mamárnej   

karcinogenézy 
V jednotlivých experimentálnych skupinách boli 

u samíc potkana posúdené štandardné parametre 
experimentálnej mamárnej karcinogenézy: 

a) frekvencia karcinómov – početnosť tumorov 
posudzovaná na všetky zvieratá v skupine; 

b) latenčná etapa – stanovená obdobím od 
podania karcinogénu po objavení sa prvého 
tumoru u zvierat; 

c) incidencia karcinómov – percentuálny podiel 
nádorových zvierat na skupiny; 

d) priemerný objem karcinómov. 
 

Imunohistochemická analýza mamárnych 
karcinómov 

Pre imunohistochemickú analýzu bola zvolená tá 
časť karcinómu prsníka potkana v parafínovom bloku, 
ktorá zahŕňala špecifické charakteristiky s najväčším 
zastúpením vitálnej epitelovej zložky karcinómu, t. j. 
bez regresívnych zmien (nekróza). Detekcia vybraných 
špecifických markerov prebiehala nepriamou 
imunohistochemickou metódou na celých 
parafínových rezoch fungujúcich na princípe použitia 
komerčne dostupných protilátok, ktoré sú špecifické 
pre potkany. Imunohistochemické sfarbenie 
(Autostainer Link 48/Hermes) bolo spracované na 
základe odporúčania výrobcov s nasledovnou 
koncentráciou: H3K4m3 1:500, H3K9m3 1:400, 
H4K20m3 1:300 a H4K16ac 1:200. Primárne protilátky 
boli značne vizualizované sekundárnym sfarbením 
(EnVision, Dual Link System-HRP, kat. č. K060911, Dako 
North America, Carpinteria, CA, USA) s pridaním 
substrátu (diaminobenzidín tetrahydrochlorid). Pri 
kontrolách s negatívnym charakterom sa farbenie 
primárnymi protilátkami vynechalo. Vyhodnotenie 
imunohistochemickej analýzy expresie antigénu sme 
získali prostredníctvom morfometrickej metódy. 
Digitálne snímky boli sledované mikroskopicky 
(Olympus BX41N, Tokio, Japonsko) pri 400-násobnom 
zväčšení a pomocou softvéru QuickPHOTO MICRO, 
verzia 3.1 (Promicra, Praha, Česká republika), sa 
sprostredkovala morfometrická analýza. Získané 
hodnoty boli porovnávané medzi  ošetrenými (ŠKOR 
0,1 a ŠKOR 1) a neošetrenými (KONT) vzorkami 
mamárnych karcinogénnych tkanív samíc potkanov, 
pričom sa analyzovalo najmenej 60 vzoriek karcinómu 
na jeden marker.  

1.1 Štatistická analýza 
Výsledky parametrov mamárnej karcinogenézy 

u potkanov sú uvedené ako aritmetický priemer ±, 
smerodajná odchýlka priemeru (± SEM), resp. ako 
percentuálna hodnota incidencie karcinómov. Za 
štatisticky významné sú stanovené hodnoty P rovné, 
resp. menšie ako 0,05 (P ≤ 0,05). Pre danú analýzu sa 
využila jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Na 
štatistickú analýzu dát bol aplikovaný softvér GraphPad 
Prism, verzia 5.01 (GraphPad Software, Inc., La Jolla, 
CA, USA). 

2 Výsledky  
Posttranslačné chemické modifikácie histónu 3 a 

histónu 4 vyvolané škoricou vo vyšších dávkach 
preukázali významné zníženie metylácie H3K4m3 o 
12,5 % (P < 0,05) a H3K9m3 o 9,5 % (P < 0,05) v 
porovnaní s kontrolami. 
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Graf 1: Imunoexpresia markerov metylácie 

a acetylácie histónov v bunkách karcinómu mliečnej 
žľazy potkana po liečbe C. zeylanicum. Dáta sú 
vyjadrené ako priemer ± SEM. Významný rozdiel: *P < 
0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001 v porovnaní s KONT. 
Zdroj: Autor 

 
 
Parametre mamárnej karcinogenézy ako frekvencia 

nádorov a latencia neboli v porovnaní s kontrolnou 
skupinou významne zmenené. Rovnako ani nižšia dávka 
nepotvrdila žiadne významné zmeny frekvencie, 
latencie a objemu karcinómov v porovnaní 
s kontrolnými zvieratami. 

Posttranslačné chemické modifikácie histónu 3 
a histónu 4, ktoré boli vyvolané škoricou, preukázali vo 
vyšších dávkach významné zníženie metylácie H3K4m3 
o 12,5 % (P < 0,05) a H3K9m3 o 9,5 % (P < 0,05) 
v porovnaní s kontrolami. Špecifický stupeň acetylácie 
H4K16ac v ošetrených karcinogénnych bunkách bol 
v závislosti od podávanej dávky zvýšený o 34 %  
(P < 0,01) a 40,5 % (P < 0,001) v porovnaní 
s kontrolnými bunkami. Značné interferencie metylácie 
H4K20m3 v liečených skupinách neboli v porovnaní  
s neošetrenou (kontrolnou) skupinou významné. 

 

 
Obrázok 1: Reprezentatívne zábery expresie 

markerov posttanslačnej modifikácie histónov  
v mamárnom karcinogénnom tkanive [4] 

 
Diskusia 
Pravidelná konzumácia ovocia, rýb, olivového oleja, 

celozrnných produktov má pozitívny účinok voči 
vážnym chronickým ochoreniam. Prírodné rastlinné 
substancie – fytochemikálie sú špecifické ochrannými 
efektami pred karcinogénom. Fytochemikálie, ktoré sa 
izolovali z celej rastlinnej potraviny, demonštrujú 
vysokú účinnosť proti karcinogenéze. [5] 

Predklinický onkologický výskum preukázal 
významnú antioxidačnú, protizápalovú 
a imunomodulačnú aktivitu fytochemikálií in vitro a in 
vivo.  

Okrem toho sa preukázalo, že látky pochádzajúce 
z rastlín regulujú bunkový cyklus, programovanú 
bunkovú smrť, angiogenézu a aktivitu kmeňových 
buniek v rakovinovom tkanive,  a tak môžu  potlačiť rast 
a šírenie malígnych buniek v organizme. [6] 

Potenciál tumor-supresívneho účinku rastlinných 
bioaktívnych molekúl zahrňuje vplyv aberantných 
epigenetických modifikácií na úroveň globálneho stavu 
hypometylácie buniek DNA, hypermetyláciu 
promotórov supresorového génu, posttranslačné 
modifikácie histónu a nekódujúcu RNA (NcRNA). [5] 

Eseciálny olej získaný z C. zeylanicum je lipofilný 
extrakt bohatý na monoterpenoidy, ako napr. A-
terpineol, karyofylén, geraniol, fellandrén, borneol, 
karvakrol a seskviterpenoidy (napr. limonén a linalool). 
[6] 

Prítomnosť sekundárnych metabolitov, ako napr. 
hydrofilnej kyseliny škoricovej, trieslovín a niektorých 
flavonoidov, zaradujú kôru C. zeylanicum medzi 
koreniny  a rastlinné potraviny s najvyššou 
antioxidačnou kapacitou. [7] 

Predklinické štúdia potvrdili onkostatický potenciál 
kôry C. zeylanicum.  Škorica vykazovala významné 
cytotoxické a proapoptické účinky aktívnych 
fibroblastických bunkách ERP7. [8] V inej predklinickej 
štúdií bol cinnamaldehyd definovaný ako antioxidant, 
ktorý znižoval progresiu karcinogenézy prsníka 
vyvolanú visfatínom in vitro a in vivo. [9] 

V našej štúdii C. zeylanicum L. vykázal významný 
chemopreventívny účinok v modeli chemicky vyvolanej 
karcinogenézy prsníka u potkanov. Protirakovinový 
účinok škorice bol sprevádzaný s významne pozitívnymi 
zmenami v histopatologických charakteristikách 
karcinómov na potkaních modeloch. 
Imunohistochemická analýza rakovinových buniek 
prsníka potvrdila významné proapoptické, 
antiproliferatívne, antiangiogénne, antioxidačné a anti-
CSC účinky škorice in vivo. [7] 
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Škorica v tejto štúdií výrazne znížila hladiny 
posttranslačných modifikácii histónov ako H3K4m3 
a zvýšila hladiny H4K16ac v mamárnom karcinóme 
potkana. Okrem toho sa proapoptické 
a antiproliferatívne účinky škorice potvrdili použitím 
dvoch ľudských rakovinových línií. [7] 

Protinádorová účinnosť škorice bola navyše 
sprevádzaná významným pozitívnym epigenetickým 
účinkom na karcinómoch prsníka. Tieto významné 
účinky C. zeylanicum na početné molekulárne markery 
poukazujú na aktivitu nešpecifickej signalizácie 
spojenej s mechanizmami protirakovinového 
pôsobenia potvrdenej aj v našej štúdií. 

V inej štúdií sa potvrdilo, že pupienky klinčeka 
významne zvýšili hladiny H4K20me3 a H4K16ac [6] 
a Thymus vulgaris L. značne znížil hladiny H3K4me3 
v chemicky indukovanej karcinogenéze potkanov. [6] 
Všetky tieto zmeny potvrdzujú pozitívny vplyv na 
epigenetické modifikácie opísané našou skupinou 
v modeli mamárnej karcinogenézy u hlodavcov. 

Iné štúdia preukázali, že resveratrol obmedzoval 
supresívny stav kritických karcinogénnych supresorov 
vrátane BRCA1, p53 a p21 v bunkových líniách MCF-7 
a MDA-MB-231, čo viedlo k inhibícií rastu rakoviny. 
Inhibícia karcinogenézy bola spojená so znížením 
metylácií H4R3me2s a H3K27me3 a zvýšením acetylácií 
H3K9ac, H3K27ac v histónoch organizujúcich 
promótory uvedených génov. [7] 

Hlbšie pochopenie globálnych vzorcov 
posttranslačných modifikácií histónov môže odhaliť 
dôležité molekulárne ciele pre jednotlivé 
fytochemikálie, ktoré sa dajú klinicky aplikovať ako 
pozitívne klinické prístupy v manažmente rakoviny. 

Záver 
V našej štúdii mamárneho karcinómu samíc 

potkanov sme zaznamenali značný protinádorový 
a chemopreventívny účinok prírodných fytochemikálií 
prítomných v škorici. Tento účinok sme spozorovali 
prostredníctvom epigenetických zmien, akými sú 
posttranslačné modifikácie histónov. Škorica v nižšej 
(0,1 %) aj vyššej (1 %) koncentrácii aplikovanej diéty 
znížila metylačný účinok v H3K4m3 a H3K9m3 a zvýšila 
acetylačný status v H4K16ac. Predpokladáme, že 
protinádorový a chemopreventívny účinok škorice 
spočíva v jej aditívnych a synergických účinkoch 
kombinácie veľkého množstva fytochemikálií, ktoré sú 
prítomné v kôre celistvej rastliny. 

Predpokladáme, že pozitívny účinok škorice je 
spôsobený aj jej silným antioxidačným a epigenetickým 
vplyvom. Chemoprevencia mamárnej karcinogenézy 

u ľudí pomocou fytochemikálií si vyžaduje okrem 
stanovenia účinnosti aj definovanie vhodného 
dávkovania. Taktiež je potrebné definovať aj možné 
nežiaduce účinky počas ich dlhodobého používania. 

Vysoký chemopreventívny efekt vybraných 
rastlinných potravín možno predpokladať aj u ľudí. 
Denná konzumácia niekoľkých rôznych bylín a korenín, 
ktoré sú typické pre stredomorskú kuchyňu (napr. 
tymián, oregano, klinček, šalvia, rozmarín atď.), bude 
omnoho efektívnejšia v porovnaní s jednou potravinou. 
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Abstrakt 
Vývin oocytov predstavuje hormonálne regulovaný 
biologický proces, ktorého konečným výsledkom je 
kvalitný oocyt schopný oplodnenia.  Na to, aby bol 
oocyt plne funkčný, musí počas oogenézy dovŕšiť 
jadrové a cytoplazmatické dozrievanie.  V in vitro 
podmienkach je získanie úplnej zrelosti podmienené 
kvalitou kumulus-oocytárnych komplexov (COCs) 
a zložením maturačného média. Vo všeobecnosti je 
známe, že COCs získané z väčších folikulov majú vyššiu 
vývinovú kompetenciu ako COCs z menších folikulov. 
V našej práci sme sa zamerali na vplyv maturačného 
média na vývinový potenciál oocytov získaných 
aspiráciou malých (1-2mm) a veľkých folikulov (3-6    
mm). Aj napriek zníženej vývinovej kompetencii 
oocytov z malých folikulov sa nám podarilo vďaka 
použitiu nového maturačného média dosiahnuť 76,7% 
úspešnosť in vitro maturácie oocytov.  

 
Kľúčové slová: oocyt, vývinový potenciál, maturačné 
médium,  MII fáza, malé folikuly 

Abstract 
Oocyte development is a hormonally regulated 
biological process, the result of which is a quality 
oocyte competence of fertilisation. For an oocyte to be 
fully functional, it must take place in nuclear and 
cytoplasmic maturation during oogenesis. Under in 
vitro conditions, the attainment of full maturity is 
conditioned by two cumulus-oocyte complexes (COCs) 
and the composition of the maturation medium. It is 
generally known that COCs found from larger follicles 
have higher developmental competence than COCs 
from smaller ones. In our work, we focused on the 
influence of the maturation medium on the 
developmental potential of oocytes obtained by 
aspiration of small (1-2 mm) and large follicles (3-6 
mm). Despite their reduced developmental 
competence, we managed to achieve a 76.7% success 

rate in vitro maturation of oocytes isolated from small 
follicles thanks to the use of a new maturation medium. 
 
 
Kľúčové slová: oocyte, developmental competence, 
culture medium,  MII phase, small follicules 

Úvod 
Dnešná uponáhľaná doba prináša množstvo 
negatívnych efektov na splodenie potomstva.  
V aktuálnej dobe postihujú problémy s reprodukciou 
a neplodnosťou v priemere každý šiesty pár. Vzhľadom 
na túto skutočnosť predstavuje neplodnosť hlavný 
globálny problém verejného zdravotníctva [1,2].  

V dnešnej dobe však existuje množstvo spôsobov 
ako dosiahnuť úspešné oplodnenie a to vďaka 
pokrokom techník asistovanej reprodukcie využívaných 
nie len v prípade humánnej medicíny, ale aj 
v poľnohospodárstve. Aktívnym výskumom došlo 
k objasneniu viacerých biologických procesov ranej 
embryogenézy a zlepšeniu in vitro podmienok. Pokrok 
bol zaznamenaný v množstve metodík, maturačných 
a kultivačných médií, ktoré prispievajú k vyššej 
úspešnosti in vitro maturácie (IVM) a in vitro produkcie 
embryí  (IVP) [3, 4, 5]. 

Práve IVP má veľký potenciál a je dôležitým 
výskumným nástrojom pre embryológiu. IVP je 
reprodukčná technológia využívaná na zvýšenie 
podielu potomstva. Jedná sa o flexibilnú procedúru, 
ktorá umožňuje produkciu embryí z oocytov 
odobratých z bitúnkov resp. od živých darcov 
prostredníctvom aspirácie folikulov. IVP embryí 
prebieha v laboratórnych podmienkach a jej úspešnosť 
závisí od viacerých kritérií ako je kvalita oocytov, 
zloženie maturačného média [5,6].  

V našej štúdii sa zaoberáme vplyvmi maturačného 
média na dosiahnutie plnej zrelosti resp. vývinovej 
kompetencie oocytov izolovaných z malých a veľkých 
folikulov ošípanej, ktorá predstavuje na základe 
fyziologickej podobnosti s ľuďmi modelový 
organizmus. 
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1 Vývinová kompetencia oocytov 
Vývin  oocytov predstavuje sofistikovaný a hormonálne 
regulovaný biologický proces, ktorého konečným 
výsledkom je kvalitný oocyt schopný oplodnenia. Vývin 
oocytov je ovplyvňovaný nie len hormónmi, ale aj 
výživou a vplyvom prostredia. Definícia kvalitného 
oocytu je rozmanitá, ale každá definícia má spoločné, 
že za kvalitný oocyt možno označiť oocyt v metafáze I 
(MI) alebo metafáze II (MII) s čírou zona pellucida, čírou 
alebo stredne zrnitou cytoplazmou a malým 
perivitelinným priestorom, zatiaľ čo nekvalitný oocyt je 
v zárodočnom štádiu a má poškodenú zona pellucida 
[7,8]. 

Vývinovú kompetenciu oocytov preto možno  
definovať ako schopnosť samičej pohlavnej bunky 
dozrieť na kvalitné vajíčko s potenciálom oplodnenia 
a udržaním vývinu embryí do štádia blastocysty. 
V niektorých prípadoch sa definícia rozširuje tak, aby 
zahŕňala potenciál na udržanie tehotenstva až po  
narodenie živého jedinca. Z hľadiska vývinovej biológie 
táto vlastnosť gamét zahŕňa niektoré z najkritickejších 
a najkomplexnejších biologických prechodov. Patrí sem 
remodelovanie pohlavnej bunky na prijatie a integráciu 
samčieho genómu, nukleárne preprogramovanie na 
totipotenciu v zygote a aktivácia embryonálneho 
genómu (EGA) [9]. 

Dozrievanie  oocytov sa týka dokončenia prvého 
meiotického delenia a doplnkových procesov 
nevyhnutných pre následné oplodnenie a vývin 
embrya. Tento proces pozostáva z dvoch všeobecných 
procesov a to z jadrového a cytoplazmatického 
dozrievania [10]. 

2 Materiál a metodika 
Naše experimenty boli založené na porovnaní dvoch 
maturačných médií a stanovení úspešnosti dosiahnutia 
MII štádia v rámci in vitro maturácie oocytov ošípanej. 

Chemikálie, kultivačné médiá a všetky doplnky boli 
zakúpené od Sigma Chemical Co., AppliChem, pokiaľ 
nie je uvedené inak. Médiá boli čerstvo pripravené, 
predhriaté na 38,5°C a pred použitím prefiltrované cez 
0,2 µm Whatman membránový filter. 

 
2.1 Izolácia oocytov 
Z bitúnku (PD Hlohovec- bitúnok Kľačany) sme obdržali 
prepubertálne prasacie vaječníky, pričom odber nastal 
po smrti jedinca. Vaječníky boli transportované 
v termoboxe so stálou teplotou 37°C.  Po dovezení, sme  
vaječníky premyli v predhriatom fyziologickom roztoku 
s teplotou 38°C. Čisté ovaria sme následne ponorili do 

kadičky s Phosphate buffered saline médiom (PBS, 
AppliChem, A 0964,9050) a vyhrievali ich na 38°C. 
Pomocou ihly a injekčnej striekačky prebehol odber 
folikulárnej tekutiny z väčších (3-6 mm) i menších 
folikulov (1-2 mm). Folikulárna tekutina (FF) sa spolu 
s vaječníkmi vyhrievala na platničke počas celej 
aspirácie. Po sedimentácii FF sme nadbytočnú tekutinu 
odsali a v nariedenom sedimente vyhľadali kumulus-
oocytárne komplexy (COCs). Na pozorovanie a izoláciu 
COCs sme využili stereolupu a ústnu pipetu. Pred 
použitím roztokov bol každý z nich prefiltrovaný 
pomocou antibakteriálneho filtra. Všetky úkony, ktoré 
boli na oocytoch uskutočnené prebiehali vo vyhriatých 
nádobách a médiách na 38 °C.  

 
2.2 Vyhľadávanie najkvalitnejších COCs 
Kumulus oocytárne komplexy sme odobrali 
z folikulárnej tekutiny a premiestnili do PBS média s 2% 
Bovine Serum Albumin (BSA). Na vyhľadávanie nám 
slúžila stereolupa Nikon SMZ800N. Na základe 
morfologického hodnotenia kvality boli najkvalitnejšie 
COCs vytriedené a použité na náš experiment. Kvalitu 
COCs sme určili na základe veľkosti kumulárnych buniek 
obklopujúcich oocyt a takisto počtu neporušených 
vrstiev kumulárnych buniek (cca 3-5). V takto 
vytriedených oocytoch bolo viditeľné pólové teliesko, 
ooplazma sa javila ako priehľadná a homogénna.   

 

2.3 Dozrievanie oocytov v in vitro 
V prípade IVM sme vytvorili  dve experimentálne 
skupiny založené na maturácii oocytov v dvoch 
maturačných médiách. Na maturáciu oocytov do 
metafázy II sme použili Dulbecco's modified Eagle's 
médium (DMEM, Biowest, L0101-500) (Tab. 1,2,3) 
a maturačné médium pomenované po troch 
cytokínoch (FGF2, LIF, IGF1), o ktoré je doplnené 
(FLI)(Tab. 4,5). Pred použitím sme obe médiá nechali 
cca hodinu ekvilibrovať v CO2 inkubátore (5%) pri 
teplote 38,5°C. Vytriedené kvalitné COCs sme v Petriho 
miske dvakrát premyli v maturačnom médiu a následne 
ich nechali maturovať v skupinách po 30 oocytov v 500 
µl maturačného média 44 hodín v CO2 inkubátore (5%) 
pri teplote 38,5°C. 

Tab. 1: Zloženie zásobného roztoku DMEM 

Zásobný roztok DMEM 

DMEM 25 ml 

Ham`s F-12 25 ml 
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Penicilín G 3 mg 

Streptomycín 2,5 mg 

 

Tab. 2: Čerstvé DMEM médium bez hormónov 
a rastových faktorov 

DMEM 1 
Konečná 

koncentrácia 
10 ml 

Zásobný roztok 
DMEM 

- 9 ml 

Glutamín 2,5 mM 150 μl 

Fetal calf serum 
(FCS) 

10% 1 ml 

Tab. 3: Čerstvé DMEM médium 

DMEM 2 
Konečná 

koncentrácia 
Objem 

2 ml 

Epidermal growth 
factor (EGF) 

50 ng/ml 100 μl 

DMEM 1  1900 μl 

Pregnant mare serum 
gonatropin (PMSG)+ 

human chorionic 
gonadotropin (hCG) 

10 IU/ml 20 μl 

Insulin like-growth 
factor 1 (IGF 1) 

100 ng/ml 20 μl 

β fibroblast growth 
factor (βFGF) 

5 ng/ml 10 μl 

Tab. 4 Zloženie TMC199-final média 

 

 

 

 

Tab. 5: Príprava FLI-final média 

FLI-final Konečná 
koncentrácia 

Objem 2 ml 

TMC 199 - 2ml 

EGF 10 ng/ml 1 μl 

FGF2 40 ng/ml 1,6 μl 

IGF1 20 ng/ ml 0,8 μl 

LIF - 4 μl 

L cysteín 0,57 nM 10 μl 

PMSG 10 IU/ml 8 μl 

HCG 9,99 IU/ml 6 μl 

 
2.4 Detekcia maturácie oocytov 
Po 44 hodinách in vitro maturácie sme premiestnili 
oocyty ústnou pipetou do stredu podložného sklíčka  
medzi dva tenké pásiky vazelíny, vopred nanesené 
injekčnou striekačkou v rozostupe 1,5 cm. Preparát 
sme opatrne prekryli krycím sklíčkom, aby vyvinutý tlak 
nespôsobil prasknutie oocytov a následne sme ho 
fixovali v roztoku 96% etanolu  zmiešaného v pomere 
3:1 s kyselinou octovou. Po  24 hodinovej fixácii sme 
pod krycie sklíčko vstrekli vopred pripravený Lacmoid, 
prefiltrovaný cez bakteriologický filter (Tab. 6). 
Nakoniec sme vzorky odfarbili a pozorovaním pod 
mikroskopom s fázovým kontrastom sme zhodnotili 
úspešnosť in vitro maturácie jednotlivých 
experimentálnych skupín [11]. 

Tab. 6 Lacmoid 0,25% so 45% kyselinou octovou 

Lacmoid Množstvo 

Lacmoid 0,125g 

H2O 27,5 ml 

rozpúšťanie 2 hod. pri teplote 90°C, stále 
premiešavanie v zakrytej kadičke 

TCM 199-final Objem 50 ml 

TCM 199 50 ml 

Gentamycín 2,5 mg 

Na-pyruvát 1,1 mg 

L-glutamín 5 mg 

miešame 1 hodinu a potom pridávame 50 mg 
BSA 
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Ľadová kyselina octová 22,5 ml 

 
 
3 Výsledky a diskusia 
Štatistická analýza prebiehala po realizácii 
experimentov. Výsledky boli spracované pomocou 
štatistického dvojvýberového t-testu s 5% chybou 
(p<0,05).  

 
3.1 Maturácia oocytov in vitro 
Správne dozrievanie oocytov pozitívne ovplyvňuje 
oocytárnu funkciu v organizme. Vo vhodnom prostredí 
oocyt dostáva dostatočnú podporu z maturačných 
médií, čo zabezpečuje dovŕšenie jadrového 
a cytoplazmatického dozrievania a získanie 
kompetencie potrebnej pre úspešné oplodnenie. 

Hodnotenie maturácie oocytov ošípanej bolo 
založené na porovnaní dvoch maturačných médií. 
DMEM a FLI, a ich vplyvu na skupiny oocytov izolované 
z malých (SF) (1-2mm) a veľkých (LF) (3-6mm) folikulov. 
Experimenty sme zopakovali trikrát a úspešnosť IVM 
sme hodnotili vizuálne za pomoci mikroskopu Leica 
s fázovým kontrastom. 

Tab. 7 Maturácia oocytov in vitro 

Maturačné 
médium 

Veľkosť 
folikulu 

Celkový 
počet 

oocytov 

Počet 
oocytov 
v MII (%) 

DMEM 
SF 90 44 (48,8%) 

LF 90 71 (78,8%) 

FLI 
SF 90 69 (76,7%) 

LF 90 77 (85,6%) 

 

 
V našich laboratórnych podmienkach sme 

úspešnosť maturácie v prípade využitia DMEM média  
zaznamenali v 48,8% oocytov izolovaných z malých 
folikulov a v 78,8% oocytov izolovaných z veľkých 
folikulov. V prípade FLI média sme zaznamenali MII 
fázu v  76,7% oocytov izolovaných z malých folikulov 
a v 85,6% oocytov izolovaných z veľkých folikulov 
(Tab.7). Signifikantné rozdiely sme pozorovali v prípade 
DMEM média medzi SF a LF experimentálnou skupinou. 
V prípade FLI sme medzi skupinami nedetegovali 
signifikantné rozdiely. 

Možno povedať, že naše výsledky získané 
maturáciou oocytov z LF v DMEM médiu korelujú 
s Bartková et al., 2020. V prípade kontrolnej skupiny 
sme pozorovali MII štádium využitím DMEM média 
v 74,03% oocytov. V porovnaní s Kumar et al., 2015, 
ktorí dosiahli úspešnosť maturácie 80% v DMEM médiu  
sme v našich laboratórnych podmienkach dosiahli 
využitím rovnakého média menšiu úspešnosť (78,8%). 
V prípade oocytov z SF v DMEM médiu naše výsledky 
korelujú s Lee et al., 2019, ktorí zaznamenali úspešnosť 
maturácie oocytov izolovaných z 1-3 mm folikulov 
v 46,39%.  

Výsledky dosiahnuté vo FLI médiu sa v prípade 
oocytov z LF približujú Zhang et al., 2015, ktorí 
v kontrolnej skupine dosiahli úspešnosť maturácie až 
v 89,7%. Zaujímavým výsledkom je však úspešnosť 
maturácie oocytov izolovaných z SF, ktoré maturovali 
vo FLI médiu. Výsledky z IVM oocytov z SF vo FLI médiu 
korelujú s Dutta et al., (2016), ktorí dosiahli v prípade 
kontrolnej skupiny v prieme 77% úspešnosť maturácie 
prasacích oocytov. Medzidruhovým porovnaním naše 
výsledky korelujú so Su et al., 2012. Tí vo svojej štúdií 
dosiahli v prípade hovädzieho dobytka úspešnosť 
maturácie do MII štádia v 73%. 

 

Záver 
V našej štúdií sme sa zamerali vplyv maturačného 
média na úspešnosť maturácie oocytov izolovaných 
z malých a veľkých folikulov. V našich laboratórnych 
podmienkach sme úspešnosť maturácie v prípade 
využitia DMEM média zaznamenali v 48,8% oocytov 
izolovaných z malých folikulov a v 78,8% oocytov 
izolovaných z veľkých folikulov. V prípade FLI média 
sme zaznamenali MII fázu v  76,7% oocytov izolovaných 
z malých folikulov a v 85,6% oocytov izolovaných 
z veľkých folikulov. 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme 
konštatovať, že využitím FLI média došlo k zániku 
signifikantných rozdielov v maturácii oocytov 

Obr. 1 Oocyt v MII 
červená šípka znázorňuje pólové teliesko 
šedá šípka znázorňuje metafázové chromozómy 
Zdroj: autor 
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izolovaných z folikulov rôznej veľkosti. Aj keď sa 
predpokladá, že oocyty izolované z malých folikulov sú 
menej kvalitné, tak využitím FLI média sme docielili 
signifikantný nárast maturovaných oocytov z SF 
v porovnaní s inými maturačnými médiami. Tieto 
výsledky  poskytujú základ pre ďalšie štúdium a výskum 
zameraný na zvýšenie úspešnosti in vitro produkcie 
embryí. 
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Abstrakt 
Rozvoľnená vegetácia vidieckeho prostredia je 
zaujímavou inšpiráciou pre tvorbu krajinných úprav 
v mestskom prostredí. Konkrétne kvetinové lúky 
zložené z rôznorodých bylín, či už pôvodných alebo 
introdukovaný, dokážu pozdvihnúť estetickú hodnotu 
mestskej vegetácie a zároveň vytvoriť vhodné 
prostredie pre hmyz a opeľovače.  

V článku sa bližšie zameriavame na problematiku 
vidieckej vegetácie, sídelnej vegetácie a bylín prevažne 
vyskytujúcich sa vo vidieckom prostredí, ktoré nájdu 
svoje uplatnenie aj v meste. Našim cieľom bolo 
z hľadiska vhodnosti zhodnotiť použitie zmesi 
kvetinovej lúky s percentuálnym zastúpením 90% 
trávneho osiva a 10% osiva kvitnúcich bylín vysiatej 
v konkrétnej lokalite. Na základe bližšieho analyzovania 
zložky osiva sme vyhodnotili zmes kvetinovej lúky ako 
vhodnú z hľadiska estetickosti aj atraktívnosti pre 
opeľovače a hmyz.  

Daná kvetinová lúka je pre nás predmetom záujmu 
sledovania jej ďalšieho vývoja v nasledujúcich rokoch.  

 
Kľúčové slová: kvetinové lúky, vidiek, mestská 

vegetácia, biodiverzita, opeľovače 

Abstract 
The loose vegetation of the rural environment is an 
interesting inspiration for the creation of landscaping 
in the urban environment. In particular, flower 
meadows composed of a variety of herbs, whether 
native or introduced herbs, can enhance the aesthetic 
value of urban vegetation while creating a suitable 
environment for insects and pollinators.  

In this article, we focus on the issue of rural 
vegetation, residential vegetation and herbs mostly 
occurring in rural space, which will find their 
application in the city. We focus on to evaluate the use 
of a mixture of flower meadows with a percentage of 
90% grass seed and 10% seed of flowering herbs sown 
in a specific location. Based on a closer analysis of the 
seed component, we evaluated the mixture of flower 

meadows as suitable in terms of aesthetics and 
attractiveness for pollinators and insects.  

The subject of interest for us is the given flower 
meadow and its development in the next years. 

 
Key Words: flower meadows, rural space, urban 
vegetation, biodiversity, pollinators 

Úvod 
Vegetácia je nenahraditeľnou súčasťou nášho 
každodenného života. Stávame sa však svedkami 
prichádzajúcej ekologickej krízy kolosálnych rozmerov, 
ktorej rozsah môže ohroziť existenciu mnohých druhov 
rastlín a živočíchov na našej planéte, až po samotné 
ľudstvo.   

Je veľmi ťažké prijať skutočnosť, že musíme bojovať 
s problémom vytrácania sa druhov opeľovačov 
a užitočného hmyzu, ktorý bol ešte pred nedávnom 
v hojnom počte prítomný v našich záhradách, parkoch, 
mestách, zelenej infraštruktúre a pod. Zníženie veľkých 
počtov opeľovačov a užitočného hmyzu môže mať 
fatálne následky na existenciu planéty. Návrat hmyzu 
a rozmanitosť biodiverzity docielime len tak, že opäť 
začneme do našich miest, záhrad a prostredia v ktorom 
žijeme vysádzať pôvodné druhy rastlín a druhy rastlín 
atraktívne pre opeľovače a užitočný hmyz. Pri tvorbe 
krajiny a  krajinných úpravách sa zameriame na 
uplatnenie princípu prírode blízkych riešení a údržby 
zelene, ktorý ma významný ekologický, ekonomický 
a estetický význam [1].  

Princíp prírode blízkych riešení, patrí 
k podnecujúcim faktorom ovplyvňujúcich rozmanitosť 
biodiverzity a jej ochranu aj počas meniacich sa 
klimatických podmienok.  
Keď sa prenesieme v čase, príklad princípu prírode 
blízkych riešení nájdeme najmä v pôvodnej vidieckej 
zeleni a v spôsobe, akým k jej starostlivosti pristupovali 
naši starí rodičia. Našou úlohou do nasledujúcich rokov  
je „priniesť“ kúsok pôvodného vidieka do našich miest.  

mailto:anna.pastorova@ukf.sk
mailto:2zrozova@ukf.sk
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1 Vegetácia v urbanizovanej krajine  
Vegetácia je v štruktúre sídla nezastupiteľná. Spĺňa 
dôležitú úlohu a reprezentujú ju mnohé podoby, od 
okrajových plôch vegetácie, ktoré vnímame ako 
kompozičné pozadie, cez komplexy prírodnej 
vegetácie, ktoré vstupujú do sídla z mimosídelnej 
krajiny v podobe biokoridorov, počnúc 
novovytváranými komplexami vegetácie v podobe 
parkov a sadových úprav [2,3]. Prvky a plochy zelenej 
vegetácie, ktoré sa nachádzajú v mestskej štruktúre 
majú krajinnoekologickú, mikroklimatickú, hygienickú, 
symbolickú a komunikačnú, estetickú, psychosociálnu 
funkciu a tiež slúžia na funkčné využitie ako 
športovanie, rekreácia a pod [2,3].  

Prítomnosť vegetácie má nenahraditeľný význam aj 
ako prírodný prvok kompozície, ktorý zlepšuje estetiku 
prostredia a tak pozitívne vplýva na vnímanie priestoru 
a psychickú pohodu človeka [10], zeleň –  
v sadovníckych úpravách často pomenovaná vegetácia, 
tak často býva považovaná za nevyhnutnú 
sprírodňujúcu zložku životného prostredia v mestách. 
Poslanie zelene v sídlach má oveľa širšie dimenzie, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Priamo súvisí s veľkou 
variabilitou zelených plôch v mestách. Nereprezentuje 
iba architektonický doplnok, ale naopak pomáha 
vytvárať charakteristický obraz mesta.    

V súvislosti s klimatickými zmenami a globálnym 
otepľovaním vstupujú do popredia environmentálne 
aspekty zelene v urbanizovanom prostredí. Rastlinná 
pokrývka zmierňuje vplyvy extrémnych teplôt, 
zachytáva častice prachu a nečistoty, zatieňuje povrch 
pôdy, znižuje straty pôdnej vlahy a tým v značnej miere 
ovplyvňuje mikroklimatické ukazovatele. Plochy zelene 
v sídelných útvaroch vytvárajú podmienky pre 
existenciu mnohých živočíšnych druhov. Predstavujú 
tak biotopy, na ktorých sa už síce prejavuje istý stupeň 
antropogénnej činnosti ovplyvňujúci celkovú úroveň 
biodiverzity, ale tieto premeny v značnej miere plnia 
ekologickú funkciu [4].      

1.1 Vegetácia v sídelnom prostredí 
Rozptýlená, rozmanitá, či husto zapojená vegetácia 
typická pre vidiecke plochy zelene môže byť inšpiráciou 
pri krajinnej tvorbe aj v mestskom prostredí. Vzhľadom 
na zhustenú infraštruktúru a jej ochranné pásma 
v mestách je potrebnVhodné sú napríklad parky, 
rekreačné plochy, nevyužité trávnaté plochy pri 
bytových a sídliskových jednotkách, okolie 
priemyselných areálov a pod.  

Tvorba zelenej infraštruktúry krajiny je premyslená, 
plánovaná činnosť s cieľom zvýšiť hodnotu a vplyv 

existujúcej zelene v krajine tak, aby lepšie vyhovovali 
miestnym potrebám. Prostriedkom pre zvyšovanie 
vplyvu zelene je účelné prepojenie zelených plôch do 
strategického celku, ktorý má väčšiu účinnosť ako 
jednotlivé prvky. Pri revitalizácií aj zakladaní 
vegetačných prvkov treba vychádzať z potencionálnej 
prirodzenej vegetácie a ekologických podmienok 
konkrétnej lokality. Dôležité je zohľadniť aktuálne 
spôsoby využívania krajiny a vlastnícke práva 
k pozemkom. Sú to základné východiská nielen pre 
revitalizáciu a tvorbu vegetačných prvkov, ale aj ich 
efektívne vzájomné spájanie a budovanie funkčnej 
zelenej infraštruktúry v krajine [11]. 

Pri výbere drevín a krov musíme dbať na to, aby 
sme nevysadili ekologicky nevhodné druhy, ktoré sa 
invázne šíria a zvyčajne majú značnú ekologickú 
toleranciu k širšiemu spektru stanovíšť. Sú schopné sa 
nekontrolovateľne rozširovať do okolia, buď 
generatívnym alebo vegetatívnym spôsobom 
množenia. Takéto druhy rastlín nie je vhodné vysádzať 
v krajine a ani v obciach a mestách. Medzi takéto druhy 
patrí napríklad: Robinia pseudoacacia, Acer negundo, 
Larix kaempferi a iné [9,3].  

Taktiež pri výbere domácich drevín vyskytujúcich sa 
na našom území, z ich celkového počtu nie sú všetky 
vhodné na výsadbu do krajiny. Niektoré z týchto 
druhov drevín sú buď ohrozené, vzácne alebo nie je ich  
vhodné vysádzať z ekologického hľadiska. Domáce 
dreviny, prípadne ich kultivary a nepôvodné dreviny 
môžeme z hľadiska výsadby na zastavaných územiach v 
obcí a miest vysádzať na základe ich morfologických 
vlastností zodpovedajúcich spôsobu použitia daného 
druhu dreviny [8,3]. 
Sortiment drevín principiálne vychádza z druhového 
zloženia prírodných spoločenstiev konkrétnej oblasti. 
Závisí od podmienok stanovišťa a účelu, pre ktorý sa 
výsadba realizuje. Návrh drevinového zloženia je 
súčasťou každého projektu a štandardne sú v ňom 
uvedené údaje o rastlinnom materiáli, ktoré bližšie 
špecifikujú jeho vlastnosti ako sú typ dreviny, rozmery, 
vek, pestovateľská technológia a pod [11].  

Pri výbere bylinného sortimentu sú pravidlá menej 
striktnejšie. V sadovnícko-architektonických úpravách 
mestských, či vidieckych častí si stále častejšie získavajú 
obľubu výškovo a farebne premyslené zmesi 
letničkových, ale aj trvalkových lúk. Takéto zmesi 
letničiek na prvý pohľad v závislosti od zvolených 
kombinácií pôsobia veľmi dynamicky, prípadne až 
trochu chaoticky [12], čo je  absolútne v poriadku. 
Práve pri takýchto kvetinových lúkach môžeme hľadať 
inšpiráciu a vzor našich pôvodných lúk a pasienkov, 
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ktoré sa tu vyskytovali prirodzene. Zvýšený podiel 
urbanizácie, ktorý pretrváva roky a nároky na 
komfortný spôsob života však tieto lúky eliminoval na 
minimum a v súčasnosti sú skôr raritou, ako niečím, čo 
sa tu prirodzene vyskytovalo mnohé stáročia. 
S elimináciou kvitnúcich lúk, ktoré nahradili 
jednotvárne pravidelne kosené trávniky poklesla aj 
početnosť opeľovačov a užitočného hmyzu.  A tento 
fakt je takzvaným „hnacím motorom“ k zakladaniu 
prírode blízkych zelených plôch, ktoré nepôsobia len 
esteticky, ale sú aj úkrytom pre opeľovače a iný hmyz.  

1.2 Vidiecka vegetácia ako inšpirácia pre naše 
mestá 

Vidiecke sídla disponujú neprehliadnuteľnými 
hodnotami, ako vysokým zastúpením zelených plôch, 
životným a obytným prostredím a sociálno-kultúrnymi, 
ekonomickými, či inými kvalitami. Priestory vidieka sú 
zdrojom kultúrnych, historických, architektonicko-
urbanistických, sociálnych pamiatok, či hodnôt a nesú 
v sebe ukryté dedičstvo našich predkov [5,3] .  

Zeleň vo vidieckych sídlach pokrýva 50 - 75% ich 
celkovej plochy. Vegetácia v krajine vytvára vhodný 
úkryt pre živočíchy a udržiava ekologickú stabilitu 
krajiny. Dôležitá je aj estetická funkcia zelene, upravuje 
mierku priestoru, dokáže zjednotiť rôznorodé 
pôsobiace objekty, podčiarkuje hodnotné prvky sídla, 
alebo naopak, zakrýva negatívne pôsobiace objekty. 
Vplýva na zmysli človeka, pozitívne pôsobí na fyzické 
a duševné zdravie. Zeleň sa taktiež podieľa na 
formovaní väzby človeka k miestu, či vytvára pocit 
domova. [6,7,8,3]. 
Štruktúra rozptýlenej vegetácie v krajine tvorená 
alejami, zeleňou ohraničujúcou dané územie, 
protieróznou zeleňou, solitérnymi drevinami na 
križovatkách ciest a ďalšími, ktoré nadväzovali na 
štruktúru záhrad vytvárali plynulý prechod sídla do 
otvorenej krajiny. V tomto prípade bolo sídlo, ako by 
vrastené do okolitej krajiny. Aby bol prechod medzi 
týmito dvoma sférami plynulý, používal sa sortiment 
rastlín, ktorý bol ľahko dostupný - pôvodné druhy 
rastlín rastúce v danej lokalite voľnej krajiny, 
prispôsobené prírodným podmienkam danej lokality. 
Veľmi častým javom boli napríklad ovocné dreviny 
typické pre sady a súkromné záhrady vysádzané do alejí 
pozdĺž cestných komunikácií vo voľnej krajine [8,3]. 
Taktiež lúky a pasienky, ktoré sa skášali dva krát do 
roka.                                                       

1.3 Byliny voľnej krajiny vhodné aj do miest 
Fenomén v podobe bylinných letničkových 
a trvalkových kvetinových lúk postupne prichádza aj do  
našich miest. Pri týchto typoch zelených plôch, ktoré sú 
v súlade s princípom prírode blízkych riešení, môžeme 
hľadať inšpiráciu v pôvodných vidieckych kvetinových 
lúkach.  

Ich kompozíciu by sme však mali premyslieť 
starostlivo, v kontexte konkrétnej lokality. Zvlášť pri 
zakomponovaní odrôd nepôvodných druhov do 
plánovanej zmesi letničiek. Najväčšie percentuálne 
zastúpenie by mali mať naše pôvodné druhy bylín. 
V opačnom prípade uvedené zmesi nemôžeme 
používať vo voľnej krajine, alebo v hraničných plochách 
pásiem ochrany prírody [12]. Vývoj kvitnúcich 
kvetinových lúk je potrebné pravidelne sledovať. Vo 
verejnej zeleni je možné na dosiahnutie väčšej 
estetickosti kombinovať výsev letničkovej lúky 
s podsadbou trvaliek [1]. Takýmto spôsobom sa 
zachová druhovo bohatá skladba kvetinovej lúky 
atraktívna pre ľudí, ale v prvom rade pre opeľovače 
a iný hmyz.  

Na prvý pohľad zdanlivý chaos kvetinovej lúky je 
dôkladne prepracovaný. Všetko vychádza z opakovania 
a poriadku. Takýto typ sadovníckej úpravy má výhodu, 
že na ňom nepretržito niečo kvitne. V takomto prípade 
je riziko nevydarenej odrody obmedzené uplatnením 
rôznych druhov. Ak uhynie v takejto sadovníckej 
úprave nejaká rastlina, susedné rastliny veľmi rýchlo 
zaplnia uvoľnené miesto [12]. Takéto plochy pôsobia 
nie len dekoratívne, ale zároveň prispievajú aj 
k ochrane biodiverzity, poskytujú potravu včelám, 
motýľom a inému užitočnému hmyzu [1].  
Revitalizácia a zakladanie mestských zelených plôch a 
parkov prostredníctvom vytvárania kvetinových 
druhovo bohatých lúk môže poskytnúť obojstranne 
výhodnú stratégiu vhodnú  pre biodiverzitu a ľudí, 
a tiež potenciálne zlepšiť spojenie medzi nimi [13]. 

Taktiež vysoká a zvyšujúca sa frekvencie kosenia 
v mestách nie je zlučiteľná s klesajúcimi finančnými 
zdrojmi s ktorými disponuje správa mestskej  zelene 
naprieč mnohými časťami sveta. Aj táto skutočnosť 
viedla k zvýšenému záujmu o typy vegetácie vyžadujúce 
menej intenzívnu starostlivosť (a teda znížené náklady) 
a samozrejme pri súčasnej klimatickej kríze zlepšenie 
biodiverzity a ekosystémových služieb [14]. 

1.4 Vývoj kvetinovej lúky 
Zakladanie kvetinových lúk sa môže uskutočniť 
z predpestovanej sadby, zakladaním metódou 
priamych výsevov alebo kombináciou uvedených dvoch 
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spôsobov založenia. Pri výseve kvetinových lúk je veľmi 
efektívnou metódou obmedzujúcou boj s klíčením 
burín pokryť povrch pôdy vrstvou pôdy neobsahujúcou 
semená burín (10 cm), a následne realizovať výsev do 
tejto vrstvy  [12].  

Na základe vývinu a kvitnutia bylín sa ďalší rok po 
vysiatí v neskoro letných mesiacoch - po odkvitnutí 
a vysemenení jednoročných bylín - môže pristúpiť ku 
koseniu. V prvom roku po založení  je potrebné vykonať 
prvú  kosbu,  ktorá  v novozaložených  plochách  po  
rekonštrukcii predchádzajúceho  vegetačného  krytu  
musí  väčšinou  prebehnúť  v už  prvom  polroku. S 
prvou kosbou sa odporúča prísť už do konca mája, kedy 
sa na ploche uplatnia a naplno prejavia dominantne 
zastúpené trávne druhy. Tie svojou konkurenciou v 
prípade ich ponechania bez kosby brzdia rast ostatných 
bylinných taxónov, tak trvaliek, ako letničiek a tie tak 
majú výrazne prerušenú  ecesiu  a  následne možnosť  
vysemenenia sa.  Druhá  kosba  sa odporúča koncom  
leta  a tretia  koncom vegetačného obdobia. Obecne ide 
o napodobňovanie manažmentu kosných lúk vo voľnej 
krajine [21]. 
Vzhľadom na to, že sa kvetinové lúky časom vyvíjajú 
z pohľadu kvetenstva ( v prvom rade výrazne dominujú 
letničky, ktoré sú následne v ďalších rokoch postupne 
vytláčané rastúcimi trvalkami). Z dôvodu zabezpečenia 
kvality kvitnúcich lúk a vhodného estetického efektu je 
niekedy potrebný dosev resp. dosadba v ďalších 
rokoch. V povedomí širokej verejnosti tkvie predstava, 
že vysiata kvitnúca lúka si nevyžaduje žiadnu 
starostlivosť. Je to však omyl, aj keď v porovnaní 
s intenzívne koseným trávnikom kvetinová lúka 
potrebuje len minimálnu údržbu a starostlivosť. Veľmi 
dôležitým aspektom je umožniť letničkám, aby stihli 
vytvoriť semená a následne sa vysemenili do pôdy, 
a tak zostala zachovaná druhová pestrosť [1].  

Ekonomické hľadisko však ovplyvňuje spôsob 
kosby. Kosba vyššieho porastu, na vyššiu kosnú výšku, 
s dočasným ponechaním vzniknutej biomasy na mieste 
a jej následné zhrabanie a odnos, prípadne mozaiková 
kosba môže predražovať jednotlivé agrotechnické  
opatrenia,  a tak  v konečnom  súčte  tento  spôsob  
nemusí  mať  ekonomické  výhody. Opodstatnenosť 
zavádzania vyšších trávo-bylinných spoločenstiev do 
systému mestskej zelene má však významné  pozitívne  
ekologické  a environmentálne  dopady.  Práve  
ekologická  interakcia  biotopov v mestskom 
ekosystéme a následne ekosystému voľnej krajiny, je 
kľúčovou pre zvyšovanie ekologickej stability  celého  
ekologického  systému  mesta.  Vplyv  na  mikroklímu,  
vodný  režim  a autoregulačné mechanizmy porastov s 

horizontálnymi zrážkami by mali byť hlavnými dôvodmi 
vnášania týchto prvkov do  miest  a obcí [21]. 

Výsev kvetinovej lúky, ako vnášanie cudzorodých 
elementov do krajiny (vrátane zastavaného územia 
obcí), ktorému sa v ostatnej novele venuje aj zák. NRSR 
č. 543/2002, Z.z. vo svojom §7, by sa nemal aplikovať 
na plochu väčšiu ako 1000 m2 [22].  

2 Výsledky a diskusia 
Kvetinové lúky vieme do mestského prostredia začleniť 
vytipovaním vhodných plôch, na ktoré je možné výsev 
aplikovať. Takéto plochy, sú často mestskými plochami, 
ktoré nemajú žiadne konkrétne využitie a sú náročné 
na starostlivosť a vyžadujú si pravidelnú kosbu zo 
strany mesta. Práve pre takéto plochy je ideálnym 
riešením založenie kvetinovej lúky, ktorá zvýši estetickú 
hodnotu danej lokality a zároveň vytvorí útočisko pre 
hmyz.  

V príspevku sme sa zaoberali vhodnosťou 
druhového zloženia zmesi kvetinovej lúky z 
krajinárskeho hľadiska (pre estetickú, rekreačnú, 
medonosnú funkciu pod.) a ďalej sa chceme venovať 
sledovaniu jej vývoja v časových horizontoch. 

Pri výbere zmesí kvetinových lúk máme širokú škálu 
rôznych druhov osív, vhodných do urbanizovaného 
prostredia. Pri výseve kvetinovej lúky, na konkrétnej 
lokalite v centrálnej časti  mesta Levice sa pri založení 
kvetinovej lúky použila zmes klasickej kvetinovej lúky 
od spoločnosti Euro Grass, ktorá dobre znáša rôzne 
klimatické a pôdne pomery. Osivo kvetinovej lúky 
pozostáva zo zložky tráv v percentuálnom zastúpení 
90% a zložky kvitnúcich bylín v percentuálnom 
zastúpení 10% [17].     

 

 
Graf 1 Zastúpenie podielu tráv a kvitnúcich bylín v osive 

Zdroj: Autor  

Zložka tráv (90%) je zastúpená: 10% Festuca rub. 
Com., 30% Festuca rub. Rub., 16% Festuca ovina, 10% 
Lolium perenne, 10% Poa pratensis, 10% Phleum 
pratensis, 4% Leguminózy (ďatelinoviny).  

10%

90%

Podiel tráv

Podiel kvitnúcich
bylín
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Graf 2 Zastúpenie zložky tráv  v osive z podielu 90% 

Zdroj: Autor  

Zložka kvitnúcich bylín (10%) uvedená v Grafe 3 je 
zastúpená: Achillea millefolium 2,00%, Anthyllis 
vulneraria 0,50%, Adonis aestivalis 1,00%, Agrostemma 
githago 5,00%, Anthemis tinctoria 0,50%, Borago 
officinalis 1,00%, Calendula officinalis 4,00%, Carum 
carvi 6,00%, Centaurea cyanus 3,50%, Centaurea jacea 
1,00%, Centaurea scabiosa 1,00%, Cheiranthus allioni 
2,50%, Cichorium intybus 5,00%, Chrysanthemum 
segetum 2,00%, Daucus carota 3,00%, Dianthus 
barbartus 2,00%, Escholzia californica 2,00%, Geranium 
pratense 0,60%, Gypsophilla elegans 1,00%, 
Leucanthemum ircutianum 5,00%, Linum perenne 
2,00%, Linum grandiflorum Rubrum 2,00%, Linum 
usitatissimum 3,00%, Lotus corniculatus 3,00%, Malva 
sylvestris SYLVA 2,00%, Matricaria inodora 3,00%, 
Nigella sativa 5,00%, Oenothera biennis 1,00%, 
Oenothera lamarkiana 2,00%, Onobrychis viciifolia 
5,00%, Origanum vulgare 0,50%, Papaver rhoeas 
2,00%, Pimpinella saxifraga 1,00%, Plantago lanceolata 
3,00%, Potentilla argentea 0,50%, Prunella vulgaris 
2,00%, Ranunculus acris 1,50%, Salvia pratensis 2,50%, 
Sanguisorba minor 7,00%, Silene dioica 2,00%, Silene 
vulgaris 1,00%, Viola tricolor 0,40%.  

Vzhľadom na to, že je potrebné pokryť širokú 
plochu s hustým zapojením a vytvoriť úkryt pre hmyz 
najväčšou zložkou osiva kvetinovej lúky je podiel tráv. 
Z pomedzi tráv má konkrétne Festuca rubbra Rubra 
najvačšie zastúpenie v cekej zložke. Festuca rubbra 
Rubra je veľmi vytravlý trávny druh, ktorý efektívne 
zapĺňa prázdne miesta v trávnatých vegetáciách [15].   
Najväščí podiel z kvitnúciych bylín má Sanguisorba 
minor. Je to trvalá mrazuvzdorná bylina, ktorá je 
rozšírená po celom Slovensku od nížin až po podhorské 
oblasti. Patrí medzi liečivé rastlina a kvitne od mája do 
júna, a taktiež je atraktívna pre opeľovače [16]. Achillea 
millefolium, ktorá ja zastúpená v podiele 2% 
z kvitnúcich bylín v zmesiach kvetinových lúk sa 
pomerne často a príliš rozširuje v porovnaní 
s ostatnými bylinami v zložke kvetinových lúk [1]. 

Dané percentuálne zloženie konkrétneho osiva 
kvetinovej lúky nám dáva výpovednú hodnotu 
o pomere zastúpenia jednotlivých tráv a bylín v zmesi, 
ktorá bola vysiata na ľahko zrekultivovanej ploche po 
odstránení trávnej mačiny v centrálnej časti mesta 
Levice. Uvedené hodnoty v percentách by sa v praxi 
dosiahli len pri 100% klíčivosti všetkých semien 
a ideálnych podmienkach a bez zásadných vplyvov 
vonkajších faktorov.  
 

 
Obr. 1 Úprava plochy pred založením kvetinovej lúky 

v meste Levice v októbri 2020  

Zdroj: Autor  

 

 
Obr. 2 Založenie kvetinovej lúky v meste Levice 

v októbri 2020 

Zdroj: Autor  

 
Druhové zloženie v zmesi je navrhnuté pre  potreby 

rôznych funkcií v urbanizovanom prostredí, môže sa 
odlišovať od spoločenstiev vo voľnej krajine, vo 
výskume sa nezaoberáme fytocenológiou.   
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Graf 3 Zastúpenie zložky kvetín v osive z podielu 10% 
Zdroj: Autor  

 
Vzhľadom na to, že predpokladáme pôsobenie 

vonkajších faktorov a počítame s odchýlkou v klíčivosti 
semien, ktorá nemusí byť 100%, po vyrastení lúky 
v prvom roku po založení počítame so zmenou 
percentuálneho zloženia danej zmesi. Vzhľadom na to, 
že kvetinová lúka v meste Levice bola založená 9. 
októbra 2020 prvé výsledky a porovnanie s uvedenými 
percentuálnymi hodnotami dokážeme vyhodnotiť až 
po vyklíčení semien a prvom vegetačnom období.  

Z hľadiska zloženia osiva kvetinovej lúky sme 
vyhodnotli danú zmes ako vhodnú pre uplatnenie 
v mestskom prostredí. Zmes obsahuje vytrvalé bylyny, 
ktoré sa dokážu prispôsobiť širokej škále pôdnych 
a stanovištných podmienok. Na základe vysokého 
podielu zložky tráv (až 90%) dokáže hneď prvý rok po 
založení pokryť veľkú časť plochy a nadobudnúť hustý 
zápoj, ktorý je vhodný ako úkryt pre užitočný hmyz 
a eliminuje vysokú klíčivosť náletových burín. 
Z estetického hľadiska taktiež obsahuje dostatok 
kvitnúcih bylín so širokou farebnou škálou a dynamicky 
sa menicaou farebnou premenlivosťou kvitnúcich bylín 
počas vegetačného obdobia.   

Súčasnou problematikou kvetinových lúk sa 
zaoberá množstvo autorov, ktorí kvetinové lúky buď 
podporujú, alebo ich skôr vidia ako neefektívne. 

Benjamin Daniels a kol. považujú zelenú 
infraštruktúru vrátane kvetinových lúk v mestách za 
útočisko pre hmyz a opeľovače, najmä vzhľadom na 
pokračujúci globálny úbytok hmyzu v 
poľnohospodárskej krajine. Prírode blízky návrh 
a starostlivosť o mestské zelené plochy sú kľúčové 
komponenty k fungujúcej  zelenej infraštruktúre. V 
prípade hniezdenia a hľadania potravy pre hmyz 
zohrávajú rozhodujúcu úlohu [18].  

Výsledky výskumu umelo zložených kvetinových lúk 
v parku v Lutone (UK, 2015) naznačujú, že ak chceme 
aplikovať kvetinové lúky v mestskom prostredí musíme 
maximalizovať ľudský estetický pôžitok a uprednostniť 
osivá s vysokou farebnosťou a rozmanitosťou bylín. 
Vhodné je začleniť neskoro kvitnúce nepôvodné druhy 
ako napr. Coreopsis tinctoria, ktorý môže predĺžiť 
atraktivitu lúk z hľadiska dlhšieho kvitnutia pre 
pohľadový efekt a zvýšiť dostupnosť potravy pre 
opeľovače [19]. 

Niektorí autori poukazujú na často chýbajúce 
zastúpenie kedysi bežných druhov divých kvetov, ktoré 
je ťažké v súčasnosti uplatniť. Zmesi často zahŕňajú 
poľnohospodárske (krmovinárske) odrody pôvodných 
druhov, pretože sa dajú kúpiť oveľa lacnejšie ako 
skutočne pôvodné semená. Patria sem vysoké odrody 

0,4 
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červenej ďateliny Trifolium pratense a trojlístok 
lotosový Lotus corniculatus. Niektoré z týchto 
nepôvodných genotypov sa môžu líšiť od pôvodných 
kvetov, čo sa týka chémie rastlín, fenológie 
(intenzívnejšie kvitnú) a ekologických požiadaviek, s 
potenciálnymi vedľajšími účinkami na inú divú zver, ako 
sú napríklad bylinožravce a opeľovače [20]. 

Po prehodnotení pozitív a negatív uplatnenia 
kvetinových lúk v mestskom prostredí, sme zaujali 
pozitívne stanovisko voči tejto problematike. 
Považujeme za dôležité podporovať biodiverzitu aj 
takýmto spôsobom a vytvárať vhodné životné 
podmienky pre užitočný hmyz na miestach, kde si s tým 
príroda nedokáže poradiť sama.    

 

Záver 
Kvitnúce kvetinové lúky, ktoré vznikli premenou 
z predtým intenzívne kosených trávnatých plôch 
a aplikovaní špeciálnych lúčnych zmesí nájdeme na 
Slovensku už v niekoľkých mestách (Bratislava – 
Karlova Ves a Bratislava – Nové mesto, Zvolen – 
niekoľko lokalít po celom meste, Trnava a pod.), 
v Prievidzi docielili efekt lúky priamo v meste bez 
použitia chemických prostriedkov a herbicídov. 
Následná starostlivosť o kvetinové lúky je viazaná už 
len na pravidelné zálievky a nastavenie správneho 
manažmentu kosby [1]. 

 Aj napriek tomu, že aj kvetinové lúky majú svojich 
odporcov, častokrát je počuť pozitívny ohlas 
u obyvateľov, ktorí v nich vidia nástroj na skrášlenie 
našich „betónových“ miest.    

Poďakovanie 
Poďakovanie patrí projektu VEGA 1/0706/20 
Udržateľný rozvoj miest v 21. storočí – hodnotenie 
kľúčových faktorov, plánovacích prístupov a 
environmentálnych súvislostí 003SPU-4/2020 a 
projektu ZEL:IN:KA - Integrácia ZELenej INfraštruktúry 
do Krajinnej Architektúry.  

Taktiež firme Gardn, s.r.o za poskytnutie spolupráce 
pri zakladaní kvetinovej lúky v meste Levice.  

Použitá literatúra 
[1] HUDEKOVÁ - Zuzana, PETERKOVÁ - Viera, IĽKO - 

Ivan, GALLAYOVÁ - Zuzana, SEMMELBAUER - 
Marek, UJHÁZY – Karol, JEŽEKOVÁ - Petra. 2018. 
Príroda v meste: nový pohľad na tvorbu a údržbu 
zelene a záhrad : príručka nielen pre samosprávy. 
Bratislava: Živica, 2018. ISBN 978-80-972962-1-6. 

[2] SUPUKA - Ján, FERIANCOVÁ – Ľubica, a kol., 2008. 
Vegetačné štruktúry v sídlach. Nitra : Slovenská 

poľnohospodárska univerzita, 2008. 499 s. ISBN 
978-80-552-0067-5 

[3] PÁSTOROVÁ – Anna. 2020. Krajinno-architektonický 
návrh úprav vidieckej krajiny v obci Dobrá Niva: 
diplomová práca.  

[4] STEFANOVSKA, ROBERTIVNA – Tatyana. 2011. 
Ecological aspects of using entomopathogenic 
nematodes. In ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE 
BELII, Séria environmentálne manažérstvo, roč. 13, 
č.2, s. 5-18. ISSN 1338-4430.  

[5]  SZÁRAZOVÁ – Melinda. 2004. Funkcia centrálnych 
priestorov vo vidieckych sídlach a ich dotvorenie. In: 
Sídlo - park - krajina 3 [elektronický zdroj] : krajinno-
architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach 
a krajine / zostavovatelia: Eva Danišová, Roman 
Ludva, Simona Ružičková. - 1. vyd. - Elektronický 
konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská 
poľnohospodárska univerzita. s. 187-192. ISBN 80-
8069-457-5. 

[6] KAVKA – Bohumil, ŠINDELÁŘOVÁ - Jaroslava. 1978. 
Funkce zeleně v životním prostředí. 1. vyd. Praha: 
Státní zemědělské nakladatelství, 1978. 235 s. 

[7] MAREČEK - Jiří. 2005. Krajinářska architektura 
venkovských sídel. Praha: ČZU -FAPZ, 2005. 362 s. 
ISBN 80-213-1324-2. 

[8] BAROŠ -  Adam, BAROŠOVÁ – Ivana, a kol. 2014. 
Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin 
pro venkovská sídla. Praha: Výzkumný ústav Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2014. 
87 s. ISBN 978-80-87674-04-8. 

[9] MLÍKOVSKÝ – Jiří, STÝBLO – Petr, 2006. Nepůvodní 
druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 
2006. 496 s. ISBN 80-86770-17-6. 

[10] RÓZOVÁ – Zdenka, HALAJOVÁ – Denisa, 2003. 
Vegetačné úpravy. Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa, 2003. 130 s. ISBN 80-8050-637-X 

[11] MUCHOVÁ - Zlatica, PAGANOVÁ – Viera, TÓTH 
– Attila, 2017. Zelená infraštruktúra pre 
samosprávy. Banská Bystrica: Slovenská agentúra 
životného prostredia, 2017. 24 s. ISBN 978-80-
89503-78-0. 

[12] HILLOVÁ – Dagmar, 2012. Tvorba v 
sadovníckom kvetinárstve. Nitra: Slovenská 
poľnohospodárska univerzita, 2012. 86 s. ISBN 978-
80-552-0885-5. 

[13] SOUTHON E. – Georgina, JORGENSEN – Anna, 
DUNNETT – Nigel, HOLEY – Helen, EVANS L. – Karl. 
2017. Biodiverse perennial meadows have 
aesthetic value and increase residents’ perceptions 
of site quality in urban green-space. In Landscape 



Študentská vedecká konferencia 2021  Biológia, ekológia a environmentalistika 

 62 

and Urban Planning, vol. 158, pp. 105-118. ISSN 
0169-2046. 

[14] KLAUS, V- Helmut. 2013. Urban grassland 
restoration: A neglected opportunity for 
biodiversity conservation. In The Jurnal of the 
Society for Ecological Restoration, vol. 21, pp. 665-
669. ISSN:1061-2971. 

[15] Golfonline: Kostrava červená [online]. 
Golfonline: Dostupné z: 
https://www.golfonline.sk/profesionalne-
sluzby/greenkeeping/teoria-greenkeepingu/dosev-
travnikov/travne-osiva/charakteristika-travnych-
druhov/kostrava-cervena-festuca-
rubra/?fbclid=IwAR3R2NRDDptHKb5ny_vv2D_8BnJ
330L3ykCat6SsrBJVYHPS5gnkFyaxaQ0 

[16] Slovenské trvalky: Sanguisorba officinalis – 
krvavec [online]. Slovenské trvalky: Dostupné z: 
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/sanguis
orba-officinalis 

[17] T.TAKÁCS: Obchod pre profesionálov [online].  
T.TAKÁCS: Dostupné z:  
https://obchod.takacs.sk/?content=TVRDETAIL&np
arams=kod_id;18893 

[18] DANIELS – Benjamin, JEDAMSKI – Jana, 
OTTERMANNS – Richard, ROSS.NICKOLL – Martina. 
2020. A “plan bee” for cities: Pollinator diversity and 
plant-pollinator interactions in urban green spaces. 
In PLOS ONE [online].  Dostupné z: A “plan bee” for 
cities: Pollinator diversity and plant-pollinator 
interactions in urban green spaces (plos.org)  

[19] Hicks, M. - Damien, Ouvrard - Pierre, Baldock - 
C. R – Katherine, at. all. 2015. Food for Pollinators: 
Quantifying the Nectar and Pollen Resources of 
Urban Flower Meadows. In Plos one. Dostupné z: 
journal.pone.0158117.PDF 

[20] Botanical society of Britain & Ireland: 
Wildflower seed sowing: pros and cons [online]. 
Botanical society of Britain & Ireland: Dostupné z:  
https://bsbi.org/wildflower-seed-sowing-pros-and-
cons  

[21] DANIŠ  –  Dušan, 2021 . Posudok príspevku 
#2723: Kvetinové lúky inšpirované vidiekom. 
Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2021. In 
Študentská vedecká konferencia [online].  
Dostupné z: 
https://conferences.ukf.sk/index.php/svk/svk2021
/author/submissionReview/2723  

[22] Zákon č. 543/2002 Z. z. - Zákon o ochrane 
prírody a krajiny §7. 

https://obchod.takacs.sk/?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;18893
https://obchod.takacs.sk/?content=TVRDETAIL&nparams=kod_id;18893
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235492
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235492
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235492
file:///D:/UKF/1.%20RoÄ�nÃk/Ä�lÃ¡nky%20kvetinovÃ©%20lÃºky/dalÅ¡ie%20Ä�lÃ¡nky/journal.pone.0158117.PDF
https://bsbi.org/wildflower-seed-sowing-pros-and-cons
https://bsbi.org/wildflower-seed-sowing-pros-and-cons


Študentská vedecká konferencia 2021  Biológia, ekológia a environmentalistika 

 63 

Analýza krajiny z hľadiska rozvoja erózno-akumulačných 
procesov pôdy na vybraných lokalitách v k. ú. Dudince 

s využitím metód diaľkového prieskumu zeme 
Landscape analysis in terms of the development of soil erosion-

accumulation processes in selected areas in cadastre Dudince using 
remote control sensing methods 

Marek Moravčík1 

Školiteľ: Viera Petlušová2 
1,2Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,  

1 marek.moravcik@ukf.sk, 2 vpetlusova@ukf.sk 
 

 

Abstrakt 
V našej práci sme sa zamerali na opis a posúdenie 
vybraných lokalít v okolí katastrálneho územia mesta 
Dudince z pohľadu identifikácie a hodnotenia erózno-
akumulačných procesov, ktoré predstavujú rizikový 
faktor spôsobujúci degradáciu pôdy. 

Opis územia pozostáva z popisu geografickej 
lokality, klimatických podmienok, geomorfologických 
celkov, pedologických charakteristík 
a poveternostných podmienok.  

Jedným zo systémov, ktorý zohráva dôležitú úlohu 
pri determinácii erózno-akumulačných procesov je 
diaľkový prieskum Zeme. Pomocou diaľkového 
prieskumu vieme získať satelitné a letecké snímky 
a dáta pre komplexné posúdenie stavu a procesov 
v krajine. 

Cieľom príspevku je vytvorenie súboru základných 
analytických informácií pre budúce výskumné práce 
a sledovanie erózno-akumulačných procesov. 
Výsledkom budúceho výskumu vznikne návrh 
prevencie rizík spojených s degradáciou pôdy, vplyvom 
eróznych procesov. Systém vznikne za účelom 
zavedenia efektívnych opatrení s využitím princípov 
presného poľnohospodárstva a stanovenia postupov 
a opatrení pre priestorovo-plánovaciu prax. 

 
Kľúčové slová: reliéf, pôda, erózno-akumulačné 

procesy, poľnohospodárska krajina 

Abstract 
In our work we focused on description and assessment 
of selected localities in the vicinity of the cadastral area 
of Dudince, from the point of view of identification and 

evaluation of erosion-accumulation processes, which 
represent a risk factor causing soil degradation. 

Characterization of area consists of description of 
the geographical locality, climatic conditions, 
geomorphological units, pedological characteristics 
and weather conditions. 

One of the systems that plays an important role in 
determining erosion-accumulation processes is remote 
sensing of Earth. Using remote sensing, we can 
evaluate satellite and aerial images, but also model 
area and create maps in the GIS environment: 
elevation, slope, aspect or hillshade relief. 

Main aim is to create a set of basic information for 
future research work and to monitor erosion-
accumulation processes. The result of future research 
will be a system for the prevention of risks associated 
with soil degradation due to erosion processes in order 
to implement effective measures using the principles of 
precision agriculture and to establish procedures and 
measures for spatial planning practice. 

 
Key Words: relief, soil, erosion, accumulation, 

downs, agriculture  

Úvod 
Podľa Krcha [2] je georeliéf (reliéf) nehmotný prvok 
geosystémov, pevné a fázové rozhranie medzi 
atmosférou, resp. hydrosférou, na jednej strane 
a biosférou, pedosférou či litosférou na druhej strane. 

Reliéf chápeme v pedológii v širšom slova zmysle 
ako tvárnosť zemského povrchu, spolu so všetkými 
procesmi a javmi, ktoré vytvárajú formy povrchu alebo 
ich menia. Degradácia pôdy je po odstránení 
prirodzeného rastlinstva jedným z najstarších procesov 
znehodnocovania životného prostredia. Erózia pôdy 
má medzi pôdnodegradačnými procesmi špecifické 
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postavenie. Podľa Fulajtára a Janského (2001) erózia 
pôdy vedie k najzávažnejším degradačným procesom, 
ktoré často vedú k úplnému odnosu pôdnych častíc 
a tým aj zániku pôdy [1].    

V pahorkatinovom type krajiny na  území Slovenska 
je reliéf považovaný za rozhodujúcu zložku prostredia, 
ktorá určuje dynamiku procesov prebiehajúcich 
v krajine. Vlastnosti georeliéfu zároveň rozdeľujú 
ľudské aktivity a prírodné procesy, ktoré prebiehajú 
v krajine, v časových a priestorových mierkach, od 
lokálnych až po nadregionálne. Analýza vlastností 
reliéfu je potrebná pre interpretáciu priestorových 
vzťahov v krajine.  

Vplyv samotného reliéfu na priestorové 
prerozdelenie procesov v krajine hodnotíme pomocou 
základných a odvodených morfometrických 
parametrov, akými sú sklon, krivosť, orientácia voči 
svetovým stranám a tvary (formy) georeliéfu. Takáto 
analýza parametrov   vytvára limit využívania 
poľnohospodárskej krajiny. 

Reliéf môže výrazne ovplyvniť poľnohospodárske 
činnosti, a tým determinovať priestorovo-plánovacie 
aktivity. 

Za najvýznamnejší morfometrický parameter 
z hľadiska rozvoja erózno-akumulačných procesov sa 
považuje skon reliéfu. Napriek jeho významu sa pri 
využívaní poľnohospodárskej krajiny mnohokrát 
prehliada jeho význam. Výsledkom nerešpektovania je 
možný rozvoj erózno-akumulačných procesov na 
poľnohospodársky intenzívne využívanej pôde, najmä v 
podmienkach nížinných pahorkatín Slovenska. 

Ochrana pôdy pred eróziou je zaradená aj do 
legislatívnych predpisov, ktoré vychádzajú zo spoločnej 
poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Ich cieľom 
je zachovať dobré poľnohospodárske 
a environmentálne podmienky pôdy. Zabezpečiť 
elimináciu degradačných procesov pôdy a ochranu 
pred stratou (odnosom) pôdy. 

Významným faktorom rozvoja erózno-
akumulačných procesov nie sú len morfometrické 
vlastnosti reliéfu, ale aj samotná forma využívania 
krajiny, ktorá dlhodobo ovplyvňuje vlastnosti pôdy 
a môže viesť k jej degradácii.  

1 Vymedzenie a charakteristika georeliéfu 
Vybraným územím je styk východnej časti Podunajskej 
pahorkatiny s podcelkom Ipeľská pahorkatina 
a Krupinskej planiny s podcelkom Bzovícka 
pahorkatina. Výskum sa bude realizovať v katastrálnych 
územiach Dudince, Merovce, Dolné Terany, Slatina a 
Hokovce. Špecificky vybrané lokality sú v súčasnosti 

využívané ako veľkoblokové polia ornej pôdy, na 
ktorých sa prevažne pestujú plodiny ako kukurica, 
repka, jačmeň a pšenica. Územie patrí do teplej, suchej 
klimatickej oblasti s miernou zimou a nížinnou klímou 
[6]. 

1.1 Bzovícka pahorkatina 
Bzovícka pahorkatina patri do celku Krupinskej planiny 
a oblasti Slovenského stredohoria. Je to podcelok, 
ktorý zaberá západnú časť Krupinskej planiny. 
Rozprestiera sa od Krupiny po Šahy. Severozápadným 
smerom ležia Štiavnické vrchy s podcelkami Skalka a 
Sitnianska vrchovina, na západe územie klesá do 
Podunajskej pahorkatiny s podcelkami Ipeľská 
pahorkatina a Ipeľská niva [3]. 

Bzovícka pahorkatina sa vyznačuje strmšími svahmi. 
Základným typom reliéfu je erózno-denudačný typ 
reliéfu pedimentových podvrchovín a pahorkatín, s 
pozitívnymi morfoštruktúrami, hraste a diferencované 
bloky. Nadmorská výška Bzovíckej pahorkatiny sa 
pohybuje  vo vybranom území od 170 m n.m. – 315 m 
n.m.. Pahorkatina predstavuje podhorie Štiavnických 
vrchov. Geologický podklad územia tvoria pyroxenické 
andezity II. fázy a pyroklastiká andezitov. Z hľadiska 
metalogenézy patrí územie k vulaknickému komplexu 
Štiavnických vrchov. Pahorkatina sa skladá 
z neogénnych sedimentov, sopečných prekryvov a na 
nich vzniknutých spraší a sprašových hlín. 

Medzi hlavné formy využívania krajiny patrí 
intenzívne využívané poľnohospodárstvo v podobe 
veľkoblokovej ornej pôdy. Historickou formou 
využívania krajiny je tiež vinohradníctvo.  

1.2 Ipeľská pahorkatina 
Ipeľská pahorkatina je geomorfologický podcelok 
oblasti Podunajskej pahorkatiny, nachádzajúci na jej  
východnom okraji. Zaberá pás územia medzi údoliami 
riek Hron (Hronská niva) a Štiavnica, resp. Ipeľskou 
nivou. Nadmorská výška sa pohybuje od 110 m n.m. - 
200 m n.m.[5]. Ipeľská pahorkatina sa delí na 7 častí 
z toho skúmané územie leží v Sebechlebskej 
pahorkatine. Rozčlenená pahorkatina sa skladá 
prevažne z neogénnych sedimentov a pyroklastík s 
ostrovčekmi mezozoika, rozlámaných a prekrytých 
sprašov a sprašovými hlinami. Vyznačuje sa erózno-
denudačným reliéfom nížinných pahorkatín, s mierne 
diferencovanými morfoštruktúrami bez agregácie [4]. 

Hlavnou formou využívania krajiny je intenzívne 
využívané poľnohospodárstvo, v podobe veľkoblokovej 
ornej pôdy. 



Študentská vedecká konferencia 2021  Biológia, ekológia a environmentalistika 

 65 

 
Obr.1 Vymedzenie Bzovíckej a Ipeľsej pahorkatiny 
v rámci širších geomorfologických vzťahov  
Zdroj: [4] 
 

Do analýzy vstupovali údaje ako nadmorská výška, 
sklon reliéfu a expozícia svahov voči svetovým stranám.  

1.3 Nadmorská výška 
Nadmorská výška územia bola prevzatá z voľne 
dostupného digitálneho modelu reliéfu ÚGKK SR (DMR 
5.0) [8]. Z  mapy (Obr.2) je možné pozorovať roviny 
(126 m n.m. - 156 m n.m.) v blízkosti nivy rieky 
Štiavnica. Na severozápade územia začína 
juhovýchodná časť Ipeľskej pahorkatiny s maximálnou 
nadmorskou výškou (198 m n.m.). Na východnej strane 
sa rozprestiera časť Bzovícej pahorkatiny, ktorej 
nadmorská výška v území dosahuje až 315 m n.m.  

 

 
Obr. 2 Nadmorská výška k. ú. Dudince, Slatina, Hokovce 
a Terany 
Zdroj: Moravčík, 2021 

1.4 Sklonitosť 
Sklon bol hodnotený v 4 kategóriách sklonitosti: 
kategória 1: 0° – 5 °; kategória 2: 5° – 12°; kategória 3: 
12° – 25°; kategória 4: 25° a viac.  

Prevažnú časť rozlohy územia zaberá 2 kategória. 
Na (Obr.3) je môžeme pozorovať výraznú sklonitosť 

v okolí nivy rieky Štiavnica. Tá je v sledovanom území 
zasadená do prehĺbeného údolia v dôsledku mäkších 
podkladových hornín a vytvára údolia. Na 
nezregulovaných častiach toku zostali aj pôvodné 
meandre rieky. Kategórie boli vypočítané z digitálneho 
modelu reliéfu (DMR 5.0) v rozlíšení 1m/pixel (v mierke 
1: 10 000).  

 
Obr.3 Sklonitosť georeliéfu 
Zdroj: Moravčík, 2021 

1.5 Orientácia voči svetovým stranám 
 

 
Obr.4 Orientácia voči svetovým stranám (Aspect)  
Zdroj: Moravčík, 2021 
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Expozíciu voči svetovým stranám sme klasifikovali 
podľa 9 kategórií: N,NE,NW,S, SW, SE, E, W  a roviny. 
Prevažujú hlavne S,SW,SE svahy. Orientácia voči 
svetovým stranám je významný parameter pre vznik 
pôd ale aj pôdnych procesov. 

1.6 Geometrické formy georeliéfu 
Význam určenia krivostí reliéfu spočíva v zistení 
tendencií smeru odtoku vody a odnosu pôdnych častíc 
po svahu a následnej akumulácii. Kombináciou 
horizontálnej a vertikálnej krivosti sme zistili formy 
reliéfu, ktoré je možné považovať za rozhodujúce pri 
stanovení odnosu materiálu zo svahu, ako prejavu 
eróznych procesov. 

 

 
Obr. 5 Vplyv geometrických foriem reliéfu na tok látok: 
(a) konkáv-konkávna forma (KK), (b) konvex- konkávna 
forma (XK), (c) konkáv-konvexná forma (KX), (d) 
konvex-konvexná forma (XX) 
Zdroj: [10] 

2 Výsledky a diskusia 
Pri hodnotení sme sa zamerali na vybrané lokality 
v rámci sledovaných území. 

2.1 Analýza súčasného stavu využívania pôdy 
Dudince, Krížne, Bzovícka pahorkatina. Vybrané územie 
sa nachádza na juhozápadnom úpätí svahov Bzovíckej 
pahorkatiny. Pôdnou jednotkou sú hnedozeme 
luvizemné a luvizeme zo sprašových hlín [4]. Vlhkostný 
režim pôd je mierne suchý. Forma využívania krajiny je 
poľnohospodársky využívaná krajina s princípmi 
presného poľnohospodárstva. Geometrická forma 
georeliéfu je konvex-konkávna (XK) forma. Orientácia 
svahu je juhozápadná (SW). 

V minulosti sa pôda využívala ako úzko bloková 
orná pôda s medzami, podľa leteckej snímky z roku 

1950, čo je možné vidieť na obrázku (8,A). Na  leteckej 
snímke z roku 1950 nie je možné rozoznať erózne 
prejavy. Na ortofotosnímkach z roku 2010 a 2017 sme 
jasne identifikovali amébovité tvary, ktoré signalizujú 
zmeny v mocnosti humusového horizontu ako 
dôsledku procesov súvisiacich s využívaním pôdy 
(8,B,C). 
Najnižší bod vybranej lokality je v 160 m n.m. a najvyšší 
bodom je 234 m n.m. čo je zároveň najvyšší bodom 
vrchu Bača.  

V modelovom území prevažuje stredne silný 
a silný odnos materiálu zo svahu, čo spôsobuje 
akumuláciu v konkávnych častiach svahov. Na obrázku 
(6) je možné vidieť akumulovanú ornú pôdu. 
 

 
Obr. 6 Akumulovaná pôda v spodnej časti poľa  
Zdroj: Moravčík, 2021 
 

Dažďová voda v jarnom a jesennom období 
spôsobuje stružkovú eróziu, ktorá sa v dolných častiach 
prejavuje v podobe eróznych rýh, ktoré dosahujú 
miestami až 40cm, podľa obrázku (7). Aj napriek 
nevhodným podmienkam sa na danej lokalite 
v minulom roku pestovala kukurica, ktorá má slabé 
vodozádržné vlastnosti, čo môžeme vidieť na obrázku 
(11,A). Pri hodnotení historickej ortofotosnímky (8,A) je 
možné vidieť že práve v časti, kde sa nachádza 
výmoľová ryha, sa v minulosti nachádzala medza, pri 
ktorej predpokladáme spomalenie povrchového 
odtoku vody a teda presunu pôdnych častíc. 
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Obr.7 Výmoľová ryha hlboká až 40cm 
Zdroj: Moravčík, 2021 

Dudince, Príbolom, Bzovícka pahorkatina 
Druhé vybrané územie sa nachádza na vrchu Bzovíckej 
pahorkatiny. Pôdnou jednotkou podľa Atlasu SR sú 
luvizeme modálne a kultizemné z tenkých prekryvov 
sprašových hlín (dvojsubstráty), sprievodné 
kambizeme nasýtené, lokálne pararendziny zo 
skeletnatých, prevažne terciérnych sedimentov [4]. 
Vlhkostný režim pôd je mierne suchý. Geometrická 
forma georeliéfu zodpovedá konvex-lineárnej forme 
(XL). Parcela ja orientovaná juhozápadne (SW).Plocha 
je aktuálne intenzívne poľnohospodársky využívaná.  

V minulosti sa v spodných častiach nachádzal trvalo 
trávnatý porast a v horných častiach úzkopásové polia, 
na ktorých nie sú známky erózno-akumulačnej činnosti, 
podľa obrázku (9,A). Z ortofotosnímky z roku 2010 je 
možné vidieť slabé amébovité tvary (9,B). V roku 2017 
sú plochy zreteľnejšie, vyskytujú sa na viacerých 
miestach a početnejšie (9,C).  

Najnižší bod vybranej lokality je v 216 m n.m. 
a najvyšší bodom je 241 m n.m. 

Na skúmanom území vidieť podľa obrázku (10) len 
slabý až mierne silný odnos materiálu. Vzniknuté ryhy 
majú hĺbku 10 – 15 cm a akumulácia v spodných 
častiach je malých rozmerov. 

Dudince, Veľké Terianske, Ipeľská pahorkatina 
Tretie vybrané územie sa nachádza na úpätí svahu 
Ipeľskej pahorkatiny. Podľa Atlasu SR, pôdnou 
jednotkou sú hnedozeme luvizemné a luvizeme zo 
sprašových hlín [4]. Vlhkostný režim pôd je mierne 
suchý. Geometrická forma reliéfu je konvex-konvexná 
(XX) forma. Orientácia je západným smerom (E). Plocha 
je aktuálne intenzívne poľnohospodársky využívaná. 

Najnižší bod vybranej lokality sa nachádza v  
147 m n.m. a najvyšší bodom je 200 m n.m. 
Skúmaná lokalita neniesla žiadne známky erózno-
akumulačných činností. Môže to byť dané 
prebiehajúcou sejbou jarnej plodiny, ktorej 

predchádzala hlboká orba a následné bránenie povrchu 
ako príprava pred sejbou. V minulosti sa na parcele 
nachádzali úzkopásové polia, podľa obrázku (9,A). 

Diskusia 
Sledovanie vplyvu vybraných parametrov reliéfu 
ukázalo ich význam v intenzívne využívanej krajine. 
Spoločne s prírodnými faktormi ako výber plodiny sa 
prejavuje pri rozvoji degradačných procesov pôdy. 
V podmienkach nížinných pahorkatín Slovenska to 
môže byť okrem erózie, zhutnenie pôdy, zamokrenie a 
prítomnosť fluvizemí. Počas výskumu sme sa stretli 
s degradačnými procesmi pôdy, ktoré prebiehajú 
v krajine a sú ľahko rozoznateľné. 

V prípravnej fáze sme pomocou ortofotosnímok 
identifikovali degradačné procesy v podobe erózie 
(svetlé amébovité plochy, kde došlo k úbytku pôdneho/ 
humusového horizontu), akumulácie a zamokrenia. 
Erodovaný pôdny horizont sa akumuluje v spodných 
častiach parciel a vytvára niekoľko centimetrovú 
akumulovanú vrstvu. V prípade miernej erózie je táto 
vrstva bohatá na živiny a darí sa tu dobre plodinám. 
V prípade silnej erózie sa vytvárajú lokálne miesta, kde 
je pôda narušená a degradovaná s malým zastúpením 
rastúcich plodín.  

Následne sme terénnym prieskumom potvrdili ich 
prítomnosť, na vybraných parcelách. 

Z analýzy môžeme hodnotiť že sklon a krivosť je 
významný parameter reliéfu, ktorý výrazne ovplyvňuje 
rozvoj degradačných procesov v intenzívne využívanej 
poľnohospodárskej krajine. Závislosť vzniku erózie 
podmieňuje aj dĺžka svahu. Nemôžeme však tvrdiť, že 
na svahoch s rovnakým sklonom je potenciál na vznik 
erózie rovnaký, a to z dôvodu spolupôsobenia ďalších 
faktorov, akými sú dĺžka svahu, tvar reliéfu, expozícia, 
spôsob využívania krajiny, intenzita pôsobenia človeka, 
tvar a veľkosť pôdneho celku, vegetačný kryt a pod. 

Rešpektovaním sklonitostí, geometrických foriem 
reliéfu a spôsobov využívania krajiny je však možné 
prispieť eliminácii erózii pôdy. Pri opatreniach je 
potrebné vychádzať z platných legislatívnych predpisov 
zameraných na protieróznu ochranu pôdy.  

Záver 
Vo vybraných lokalitách v okolí mesta Dudince boli 
zaznamenané rozvíjajúce sa, ale aj rozvinuté formy 
erózno-akumulačných procesov pôdy. Vodná erózia 
významne ovplyvňuje erózno–akumulačné procesy, 
dôsledkom ktorých je odnos pôdnych častíc zo svahov 
a následná akumulácia pôdy na ich úpätí, prevažne 
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v miestach, ktoré nie sú chránené vegetačným krytom. 
Takéto procesy narúšajú pôdotvorný proces [9]. 

S využitím metód diaľkového prieskumu zeme sme 
jasne lokalizovali amébovité tvary, ktoré sú dôsledkom 
erózie pôdy. Boli identifikované aj miesta, kde došlo k 
degradácii poľnohospodárskej krajiny, vytvorením 
hlbokých rýh a akumulovaných pôdnych častíc.  

Najvýznamnejšie vplývajúce parametre georeliéfu 
na vývoj vodnej erózie sú sklon a geometrické formy 
reliéfu – horizontálna a vertikálna krivosť georeliéfu. 
Významná je aj forma využívania krajiny, ako intenzívne 
využívaná poľnohospodárska krajina, v kombinácii s 
pestovanou plodinou. Medzi parametre s malým 
vplyvom na vybranom území patrí nadmorská výška a 
orientácia voči svetovým stranám.  

Rôzne krajinné prvky majú odlišný ochranný účinok 
a správna kombinácia krajinného prvku a 
morfometrických vlastností reliéfu by mohla poskytnúť 
potrebnú ochranu poľnohospodárskej pôdy. 
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Obr.8 Ortofotomozaika vybranej lokality Krížne  v k. ú. obce Dudince so zvýraznenými amébovitými tvarmi. A-1950, 
B – 2010, C – 2017 
Zdroj: [7] 
 

 
 
Obr.9 Ortofotomozaika vybranej lokality Príbolom v k. ú. obce Dudince so zvýraznenými amébovitými tvarmi. A-
1950, B – 2010, C – 2017 
Zdroj: [7] 
 

 
 
Obr.10 Ortofotomozaika vybranej lokality Veľké Terianske v k. ú. obce Dudince so zvýraznenými amébovitými tvarmi. 
A-1950, B – 2010, C – 2017 
Zdroj: [7]  
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Obr.11 Fotodokumentácia vybranej lokality Krížne  v k. ú. obce Dudince s silnou erózno-akumulačnou činnosťou po 
orbe a zasiatí na jar 8.3.2021A,B,C 
Zdroj: Moravčík, 2021 
 

 
 

Obr.12 Fotodokumentácia vybranej lokality Príbolom  v k. ú. obce Dudince so slabou erózno akumulačnou-
činnosťou. Fotodokumentácia vyhotovená po hlbokej orbe na jar 8.3.2021 A,B,C 
Zdroj: Moravčík, 2021 

 

 
 

Obr.13 Fotodokumentácia vybranej lokality Veľké Terianske v k. ú. obce Terany so slabou erózno akumulačnou-
činnosťou. Fotodokumentácia vyhotovená po sejbe na jar 8.3.2021 
Zdroj: Moravčík, 2021
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Abstrakt 
Národná prírodná rezervácia Morské oko leží v CHKO 
Vihorlat. Morské oko je výnimočné pôvodom, polohou, 
fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. V práci 
sme sa venovali limnologickému štúdiu jazera, cieľom 
bolo charakterizovať vertikálne zmeny základných 
environmentálnych premenných (1), analyzovať 
distribúciu pakomárov (Diptera: Chironomidae) 
a identifikovať hlavné zóny ich spoločenstiev pozdĺž 
vertikálneho gradientu jazera (2), porovnať súčasnú 
štruktúru spoločenstiev pakomárov s výsledkami 
výskumu spred 40 rokov  (3).  
Ako sa očakávalo, environmentálne premenné sa 
menili pozdĺž hĺbkového gradientu. Determinovaných 
bolo 1134 jedincov pakomárov patriacich do 20 
taxónov. V jazere so stúpajúcou hĺbkou klesá druhová 
bohatosť aj celková abundancia pakomárov. Boli 
zistené tri zóny spoločenstiev. Morské oko vykazuje 
podobné vertikálne zmeny v spoločenstvách 
pakomárov ako aj iné študované jazerá vo svete.  
Aktuálne výsledky boli porovnané s výskumom s pred 
viac než 40 rokov a vykazujú zvýšenie druhového 
zastúpenia v jazere, avšak dominantné taxóny ostali 
nezmenené. 

Kľúčové slová: pakomárovité, zoobentos, jazerá, 
vertikálna distribúcia, Slovensko 

Abstract 
The National Nature Reserve Morské oko is located in 
the Vihorlat Protected Landscape Area. Morské oko is 
exceptional in its origin, location, physico-chemical and 
biological regime. In the present work we conducted a 
limnological study of the lake. We aimed to 
characterize the vertical changes of basic 
environmental variables (1), analyze the distribution of 
Chironomidae and identify the main zones of their 
communities along the vertical gradient of the lake (2), 
and compare the results with a 40 years old study in 

order to document the changes of the Chironomidae 
communities (3). 

The research has shown that, environmental 
variables vary along the depth gradient. A total of 1134 
individuals belonging to 20 taxa were identified. 
Species richness and number of taxa decreased 
considerably with increasing depth. Three zones of 
communities were in lake. Morské oko shows similar 
changes in chironomid communities along depth as 
other studied lakes in the world. The comparison of the 
current results with a more than 40 years old study 
shows an increase in taxonomic richness in the lake, 
however, the dominant taxa have remained 
unchanged. 

Key Words: Chironomidae, zoobenthos, lakes, 
vertical distribution, Slovakia 

Úvod 
Morské oko je tretie najväčšie prírodné jazero na 
Slovensku. Jazero vzniklo počas doznievania sopečných 
činností vo Vihorlatských vrchoch prehradením doliny 
potoka Okna zosuvom východného svahu Mortogonu 
a Jedlinky. Nachádza sa v CHKO Vihorlat patrí do 
ochranného pásma Vihorlatský prales, ktorý je zapísaný 
v zozname UNESCO. Jazero leží v nadmorskej výške 619 
m n. m., v klimatickej oblasti s priemernou ročnou 
teplotou 4 – 5 °C, s ročným úhrnom zrážok 800 – 1000 
mm. Terajšia rozloha jazera je 13,8 ha pri plnom 
vodnom stave. Maximálna hĺbka jazera v severnom 
bazéne dosahuje okolo 25 m. Hladina vody v priebehu 
roka značne kolíše. Štruktúra litorálneho substrátu 
jazera závisí hlavne od sklonu a zloženia brehovej 
vegetácie. Príbrežné časti do hĺbky 2 m sú väčšinou 
piesočnaté, piesočnato-ílovité alebo zriedka s hrubším 
štrkom. Charakteristický substrát litorálu v zálivoch 
tvoria ponorené korene stromov. V 20. storočí bolo 
Morské oko intenzívne skúmané, výskum sa zameriaval 
na zistenie pôvodu, bioty a režimu jazera [1,2,3]. Pred 
viac ako 40 rokmi v Morskom oku prebiehal výskum 
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Tereka [1,3], ktorý sa okrem iného zaoberal aj 
vertikálnym rozšírením lariev pakomárov v jazere. 
Čeľaď pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) patrí 
medzi najrozšírenejšie a druhovo najpočetnejšie čeľade 
vodného hmyzu. Na Slovensku je doteraz známych 
skoro 400 druhov tejto čeľade [4]. Zástupcovia 
podčeľadí Chironominae a Tanypodinae dominujú 
v prirodzene eutrofných jazerách. Naopak, 
v oligotrofných jazerách dominujú larvy podčeľadí 
Diamesinae a Orthocladiinae, ako aj tribus Tanytarsini 
[5]. Environmentálne faktory ako teplota, pH, 
množstvo rozpusteného kyslíka, substrát, potrava 
a hĺbka vody vplývajú na zloženie a početnosť 
spoločenstiev lariev pakomárov. Spoločenstvá lariev 
pakomárov sú vďaka svojej širokej valencii 
k ekologickým faktorom, úzkou špecializáciou 
jednotlivých druhov a značnou denzitou, ideálnym 
indikačným druhom ekologického stavu vodných telies. 
Cieľom práce bolo charakterizovať vertikálne zmeny 
základných environmentálnych premenných, 
analyzovať distribúciu pakomárov (Diptera: 
Chironomidae) a identifikovať hlavné zóny ich 
spoločenstiev pozdĺž vertikálneho gradientu jazera, 
porovnať výsledky s výsledkami výskumu spred 40 
rokov a zdokumentovať zmeny spoločenstiev 
pakomárov. 

1 Materiál a metodika  
Odber a spracovanie vzoriek pozostávalo z terénnej 
práce a laboratórneho spracovania materiálu. Zo 
zistených údajov bola následne spracovaná analýza 
údajov. 

1.1 Terénne práce  
Odber biologického materiálu a meranie 
environmentálnych premenných sa uskutočnil 30.4. 
2017. Pre odber dvoch litorálnych vzoriek z piesčito-
štrkového substrátu bola použitá ručná 
hydrobiologická sieťka s rozmermi 25x25 cm 
s veľkosťou ôk 300 μm. Vzorky boli odobraté tzv. 
kopacou technikou [6].  

Pre odber vzoriek sedimentu jazera bol použitý 
Ekmanov drapák s plochou 225 cm2 (15x15 cm). Vzorky 
sedimentu boli odobraté z hĺbok 2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 
12 m, 15 m, 20 m, 25 m. Z každej hĺbky boli odobraté tri 
vzorky a zmiešané dokopy. Následne boli sedimenty 
premyté cez sito s veľkosťou ôk 0,25 mm, uložené do 
označených PVC fliaš a fixované v 4 % roztoku 
formaldehydu. Vzorky sa triedili na Ústave zoológie SAV 
v Bratislave, vytriedené vzorky s larvami a kuklami 
pakomárov boli ďalej spracovávané na Katedre biológie 

a ekológie, Fakulty prírodných vied, Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici.  

Základné environmentálne premenné ako teplota 
vody, konduktivita, pH, obsah kyslíka a nasýtenosť 
kyslíkom boli merané približne v metrových intervaloch 
použitím multimetrickej sondy Hydrolab MS5. 

  

        
 
Obr. 1 Mapa zobrazujúca polohu Morského oka v rámci 
Slovenska a pozíciu jednotlivých odberných lokalít 
v rámci jazera. 
Zdroj: Jakub Potančok 

1.2 Laboratórne práce  
Vzorky boli v laboratóriu ručne separované 
a roztriedené do rovnakých morfologických skupín 
pomocou binokulárnej lupy. Po následnom roztriedení 
boli vzorky fixované do trvalých preparátov použitím 
Berléseho zalievacieho média. Trvalé preparáty boli 
determinované pomocou svetelného mikroskopu na 
najnižšiu možnú taxonomickú úroveň. 

1.3 Analýza údajov 
Posúdenie podobnosti odberových miest na základe 
relatívnej abundancie (%) pakomárov a vyhradenie zón 
vo vertikálnej distribúcii bola použitá obmedzená 
(constrained) klastrová analýza. Jaccardov index 
podobnosti bol kombinovaný s metódou UPGMA 
v programe PAST – Paleontological Statistics [7].  
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Abundancia taxónov, ktoré boli odoberané 
Ekmanovým odberákom, boli prepočítané na plochu 
1 m2, a to vynásobením ich abundancie koeficientom 
44,4.  

Aby sme zistili, ako sa spoločenstvo pakomárov 
zmenilo za posledných niekoľko desiatok rokov, naše 
výsledky som porovnal s prácou Tereka [3], ktorý 
študoval spoločenstvo pakomárov jazera v minulosti 
a zdokumentoval zmeny ich spoločenstiev pozdĺž 
hĺbkového gradientu. Vzorky pre jeho štúdium boli 
odobraté od marca 1972 až do februára 1974. 

2 Výsledky 

2.1 Vertikálne zmeny základných 
environmentálnych premenných  
Zmeny environmentálnych premenných s hĺbkou v čase 
merania v jazere Morské oko zobrazuje Obr. 1. 

Koncentrácia rozpusteného kyslíka sa v litorálnej 
časti pohybuje približne na úrovni 9 mg L-1. Najvyššia 
koncentrácia rozpusteného kyslíka je v hĺbke 3 m 
a dosahuje hodnotu 11 mg L-1, a následne výrazne klesá 
až do hĺbky 13 m, kde dosahuje 0,9 mg L-1. S ďalším 
nárastom hĺbky sú hodnoty už takmer nemenné.  

Hodnota pH sa v litorálnej zóne pohybuje od 6,9 do 
7,1 v hĺbke 3 m. Od hĺbky 4 m až do hĺbky 13 m hodnota 
pH postupne klesá na hodnotu 6,3; s následnou 
rastúcou hĺbkou sa hodnoty pH už výrazne nemenia. 
Teplota vody dosahuje v litorálnej časti 8 °C 
a s rastúcou hĺbkou vody klesá až na hodnotu 4,5 °C; 
výrazne klesanie teploty môžeme pozorovať v hĺbke 3 – 
13 m, vo väčších hĺbkach sú hodnoty teploty stabilné 
a menia sa len minimálne. Vodivosť sa pozdĺž 
hĺbkového gradientu mení len minimálne až po hĺbku 
20,5 m, kedy po prudkom náraste a následnom poklese 
výrazne narastá. 

2.2 Distribúcia pakomárov pozdĺž vertikálneho 
gradientu jazera 
V práci som spracoval 1134 lariev pakomárov z 10 
odberných miest. Bolo determinovaných 20 taxónov 
patriacich do troch podčeľadí: Tanypodinae, 
Orthocladiinae a Chironominae.  

Z hľadiska abundancie bola dominantná podčeľaď 
Chironominae s celkovým počtom 706 jedincov (14 
taxónov), nasledovala podčeľaď Tanypodinae 
s celkovým počtom 429 jedincov (2 taxóny) a podčeľaď 
Orthocladiinae s počtom 32 jedincov (4 taxónov). 
Procladius sp. sa vyskytuje vo veľkom množstve pozdĺž 
celého hĺbkového gradientu. V najplytších častiach sa 

vyskytuje ako dominantný druh Ablabesmyia 
longistyla.  

Diverzita spoločenstva pakomárov pozdĺž hĺbkového 
gradientu klesá (Graf 1). Rovnako sa mení aj zastúpenie 
podčeľadí pozdĺž hĺbkového gradientu (Graf 2). 
Podčeľaď Orthocladiinae sa vyskytuje len v litorálnej 
časti jazera. Pozdĺž celého hĺbkového gradientu je 
rozšírená len podčeľaď Tanypodinae. Podčeľaď 
Chironominae je hojne rozšírená takmer pozdĺž celého 
hĺbkového gradientu, dominuje však predovšetkým 
v hlbších častiach jazera od 2 m hlbšie. 
 

                  
Obr. 2 Zmeny environmentálnych premenných pozdĺž 
hĺbkového gradientu Morského oka. 
Autor: RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc. 
 

Pomocou obmedzenej zhlukovej analýzy boli 
identifikované tri zóny spoločenstiev pakomárov pozdĺž 
hĺbkového gradientu. 

Zóna 1 sa nachádza v rozmedzí 0 – 2 m, hranica zóny 
sa nachádza medzi 2 a 5 metrami. Zóna 2 sa 
rozprestiera v hĺbke 5 – 15 m. Hranica medzi zónou 2 
a zónou 3 sa nachádza medzi 15 a 20 metrami. Zóna 3 
sa nachádza pod touto hranicou a siaha až po hĺbku 25 
metrov. V zóne 1 dominujú taxóny Ablabesmyia 
(Ablabesmyia) longistyla a Procladius (Holotanypus) sp. 
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patriace do podčeľadí Tanypodinae. Početnosť taxónu 
Psectrocladius sordidellus gr. patriaci do podčeľade 
Orthocladiinae bola v tejto zóne najvyššia porovnaním 
s ďalšími taxónmi podečeľade Orthocladiinae. 
Podčeľaď Orthocladiinae sa vyskytovala len v litorálnej 
časti (Graf 2). Počeľaď Chironominae bola zastúpena 
s najväčšou početnosťou Microtendipes pedellus gr. 
v hĺbke 2 m. Dicrotendipes nervosus (podčelaď 
Chironominae) dominoval  hlavne v litorálnej zóne 
(Graf 3).  
 

 
Graf 1 Zmena počtu taxónov a celkovej abundancie 
lariev pakomárov pozdĺž hĺbkového gradientu 
Morského oka. 
Zdroj: Jakub Potančok 
 

 
Graf 2 Percentuálne zastúpenie podčeľadí z hľadiska 
počtu jedincov v jednotlivých hĺbkach Morského oka. 
Zdroj: Jakub Potančok 
 

Zóna 2 je charakteristická vysokým zastúpením 
Chironomus plumosus/balatonicus ktorý dominoval 
hlbším častiam zóny 2, hlavne v hĺbke 8 až 10 metrov. 
V plytších častiach zóny 2 konkrétne v 5 až 8 metrov 
dominoval Procladius sp. V hĺbke 12 – 15 metrov 
zohrávala dôležitú úlohu Sergentia sp. 

Zóna 3 bola charakteristická malým počtom lariev 
pakomárov, jediná zaznamenaná larva patrila rodu 

Procladius, ktorý bol rozšírený vo veľkom počte pozdĺž 
celého hĺbkového gradientu. 

 

 
 
Obr. 3 Výsledok klastrovej analýzy na základe 
percentuálneho podielu pakomárov 
Zdroj: Jakub Potančok 

 

 
Graf 3 Zmena abundancie najpočetnejších taxónov 
pakomárov pozdĺž hĺbkového gradientu jazera 
Zdroj: Jakub Potančok  
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2.3 Porovnanie aktuálnych výsledkov 
s výsledkami výskumu spred 40 rokov 
Naše výsledky sme porovnávali s výsledkami Tereka [3], 
ktorého výskum prebiehal v období 1972 – 1974. Terek 
v jazere zaznamenal 12 taxónov, kým počas nášho 
výskumu v roku 2017 bolo zistených 20 taxónov. V zóne 
1 zistil Terek 11 taxónov Chironomidae, pričom 
najfrekventovanejšími taxónmi boli Microtendipes 
chloris a Procladius sp. Terekove výsledky v zóne 2 
potvrdzujú výskyt taxónov Tanytarsus gregarius, 
Chironomus plumosus a Procladius sp. V zóne 3 sa 
vyskytoval len Procladius sp. s nízkou abundanciou. 
Procladius sp. bol rozšírený pozdĺž celého hĺbkového 
gradientu tak v minulosti, ako aj v súčasnom výskume. 

3 Diskusia 
Hĺbka vody je dôležitým faktorom, s ktorou sa menia 
premenné ako sú typ sedimentu, dostupnosť potravy, 
množstvo rozpusteného kyslíka alebo prítomnosť 
makrofytov [8]. Význam týchto environmentálnych 
faktorov pre skladbu spoločenstiev jazernej bioty, 
najmä pakomárov, potvrdilo množstvo prác [9,10,11]. 
Taxonomická štruktúra pakomárov sa môže 
v rozličných hĺbkach líšiť, pretože rôzne druhy majú 
rozličné ekologické požiadavky [8]. Napr. hĺbka vody 
negatívne koreluje s teplotou vody, čo má silný vplyv na 
početnosť a distribúciu lariev pakomárov [12].  

Množstvo rozpusteného kyslíka, teplota a pH sa 
Morskom oku s narastajúcou hĺbkou výrazne mení. 
Počas merania environmentálnych premenných bolo 
Morské oko na začiatku letnej stagnácie. Obr. 2 
znázorňuje 3 vrstvy, na základe hodnôt 
environmentálnych premenných: epilimnion – vrchná, 
teplá vrstva vody, metalimnion – oblasť termoklíny 
a hypolimnion – spodná, studená vrstva vody 
dosahujúca smerom ku dnu teplotu 4 °C. V termoklíne 
jazera klesá teplota prudko o niekoľko stupňov na 
jeden meter hĺbky.  

Morské oko má klinográdny typ krivky kyslíka, ktorý 
sa vyskytuje v eutrofných vodných nádržiach. Jazero 
má vysokú fotosyntetickú produkciu v zóne 
epilimnia[2], množstvo rozpusteného kyslíka klesá až 
ku dnu kde sa úplne vyčerpáva. Za spotrebu kyslíka 
v najhlbšej časti jazera môžu oxidačno-redukčné 
procesy. Reakcia vody je dôležitým parametrom vo 
vodnom ekosystéme, pretože jeho hodnota je úzko 
prepojená s biologickou produktivitou celého systému. 
Intenzívne odčerpávanie CO2 z vody cez fotosyntézu 
fytoplanktónu a vodnej makrovegetácie môže spôsobiť 
rapídny nárast pH , čo by vysvetľovalo nárast pH 
v epilimnione aj v prípade Morského oka.  

Elektrická vodivosť vody v jazere je prakticky 
nemenná. Podľa Tallinga [13] hodnoty elektrickej 
vodivosti v jazerách úzko súvisia s dostupnosťou 
potravy a produktivitou jazera. Všetky vyššie 
spomenuté ekologické premenné majú výrazný vplyv 
na vertikálnu distribúciu pakomárov [14,15,16].  

Diverzita a druhová skladba spoločenstiev 
Chironomidae nie je rovnaká v celom jazere, ale mení 
sa s hĺbkou, pričom rôzne zóny obývajú rôzne druhy 
[17,18]. Klastrová analýza rozdelila jazero Morské oko 
na 3 hĺbkové zóny na základe zloženia spoločenstiev 
pakomárov. Hranice medzi jednotlivými zónami sa 
nachádzajú v hĺbkach 2 – 5 metrov a 15 – 20 metrov.  

Zóna 1 (0 – 2 m) Morského oka má špecifické 
hydrologické, substrátové a predátorské podmienky 
pre život, ktoré sa často menia v priebehu roka[2, 3]. 
V litoráli sú podmienky pre život a diverzitu pakomárov 
ideálne, keďže majú dostatok živín, viac druhov 
substrátu, prítomnosť makrofytov, dostatok 
rozpusteného kyslíka a vyššiu teplotu ako v hlbších 
častiach jazera. Substrát litorálnej zóny Morského oka 
tvorí zmes štrku a piesku, v hlbších častiach s obsahom 
bahna [6]. Jeden z dominantných taxónov tejto zóny, 
Procladius sp., sa v jazere vyskytuje pozdĺž celého 
hĺbkového gradientu. Ablabesmyia longistyla, 
Dicrotendipes nervosus a Psectrocladius sordidellus gr. 
sa vyskytujú v Morskom oku len v litorálnej zóne, čo je 
v súlade s ekologickými nárokmi taxónov a výsledkami 
iných autorov. Ablabesmyia longistyla sa často 
vyskytuje pri zvýšených trofických podmienkach a 
vyššej teplote preto sa vyskytuje hlavne v litorálnej 
zóne. Podľa Palmera [19] sa Dicrotendipes nervosus 
vyskytuje hlavne v litorálnej zóne, a je viazaný na 
makrofyty [20]. S vodnými makrofytmi v litorálnej zóne 
je spojený aj výskyt Psectrocladius sordidellus gr. 
[21,22]. Laug et al. [23] však uvádzajú, že makrofyty v 
prípade jazera Selin Co v Tibete nehrali dôležitú úlohu 
a teda prítomnosťou alebo neprítomnosť 
Psectrocladius sordidellus gr. nesúvisí s ich distribúciou. 
Raposeiro et al. [11] dokumentovali rovnomerné 
rozdelenie taxónu Psectrocladius sordidellus gr. pozdĺž 
celkového gradientu hĺbky vody v jazere Azul na 
Azorských ostrovoch. Dôvodom môže byť, že 
Psectrocladius sordidellus gr. obsahuje viac 
druhov, ktoré majú rôzne ekologické nároky [24]. 

Zóna 2 sa nachádza v hĺbke 5 – 15 metrov a je 
tvorená jemným organickým sedimentom [3]. V zóne 
s narastajúcou hĺbkou začína klesať teplota, 
koncentrácia rozpusteného kyslíka a hodnota pH (Obr. 
2). Zóna 2 je charakteristická vysokým zastúpením 
lariev Chironomus plumosus/balatonicus patriacich do 
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tribu Chironomini (Graf 3). Podľa Cranstona [25] larvy 
tohto rodu sú viazané na jemný sediment alebo detrit, 
tiež môžu tolerovať široký rozsah environmentálnych 
premenných. Mnoho zástupcov tribu Chironomini 
obsahujú hemoglobín [26], vďaka čomu dokážu 
tolerovať nízke koncentrácie rozpusteného kyslíka 
a prežiť krátke epizódy anoxie. Počas letných období, 
ako aj dlhého trvania ľadovej pokrývky, sa môžeme 
v profundálnej časti jazier stretnúť s obdobiami anoxie. 
Larvy Chironomus plumosus sa zvyčajne vyskytujú 
v hlbších častiach jazier [21]. Sergetia sp. je ďalší 
dominantný taxón v zóne 2 z podčeľade Chironominae, 
ktorého larvy sa, podobne ako larvy 
Chironomus plumosus/balatonicus, vyskytujú 
v chladných častiach jazier, najčastejšie v profundálnej 
zóne [25].  

Zóna 3, ktorej hranica leží medzi 15 a 20 m, 
obsahovala len jeden taxón, Procladius sp., ktorý bol 
zastúpený jedným jedincom. Procladius sp. je široko 
rozšírený pozdĺž celého hĺbkového gradientu Morského 
oka. Túto skutočnosť potvrdili aj v iných jazerách, ktoré 
sa nachádzajú v Tibete a juhozápadnej Číne [10,23,27]. 
Zároveň niektorí autori poukazovali na zvýšený výskyt 
lariev Procladius v najhlbších častiach jazier [12].  

Výsledky výskumu boli porovnané s inými 
výskumami, ktoré boli zamerané na zonáciu pakomárov 
pozdĺž hĺbkového gradientu jazier. Laug et al. [23] 
skúmali dve jazerá v Tibete, a hranice zón v jednom 
z nich boli podobné ako Morskom oku, nachádzali sa 
v hĺbke 2,5 – 6,1 a 16 – 17 metrov. Prvá hranica 
distribúcie pakomárov vo Morskom oku sa nachádza 
v hĺbke 2 – 5 m, a druhá medzi 15 – 20 metrami. 
Podobnú hranicu malo aj jazero Long Pond 
nachádzajúce sa v Severnej Amerike, ktoré vykazovalo 
hranicu distribúcie pakomárov v hĺbke 16 metrov [20]. 
V Španielskom jazere Enol chýbala táto hranica 
distribúcie, jazero vykazovalo homogénne zloženie 
pozdĺž celého hĺbkového gradientu [28]. Laug [23] sa 
domnieva, že je to pravdepodobne vďaka malej rozlohe 
jazera Enol, kde môže dôjsť k presunu hlavových 
kapsúl. Treba však podotknúť, že táto práca hodnotila 
vertikálnu distribúciu pakomárov na základe 
subfosílnych zvyškov a nie živých lariev. Raposeiro et al. 
[11] zistili dôležitú zmenu v jazere Azul na Azorských 
ostrovoch v hĺbke 20 metrov, skúmané jazero malo 
strmý svah pokrytý makrofytmi až do hĺbky 17 metrov. 
Je pravdepodobné, že prítomnosť makrofytov až v tejto 
hĺbke posunuli hranicu distribúcie pakomárov. Zhang et 
al. [12] v jazere Lugu v juhozápadnej Číne zistili zmenu 
spoločenstva pakomárov v hĺbke 17 metrov, táto 
zmena však nebola štatisticky významná. 

Pravdepodobne bola ovplyvnená termoklínou 
a prítomnosťou makrofytov v danej hĺbke. Zistenú 
hranicu vo vertikálnej distribúcií pakomárov potvrdzujú 
spomínané štúdie na rôznych kontinentoch 
a klimatických zónach. 

V rámci výskumnej práce som porovnal výsledky 
Tereka [3], ktorý odoberal vzorky v období od marca 
1972 až do februára 1974 so vzorkami odobratými 
v roku 2017, ktoré boli analyzované v tejto práci. 
Časový rozdiel medzi porovnávanými výskumami je 
viac ako 40 rokov. Zdá sa, že za tú dobu došlo k zvýšeniu 
druhovej diverzity Chironomidae v jazere. Terek [3] 
zistil 12 taxónov, zo vzoriek odobratých v roku 2017 
bolo určených 20 taxónov, čo naznačuje, že druhová 
diverzita sa v jazere zvýšila a taxonomické zloženie sa 
výrazne zmenilo. Rozdiely v taxonomickom zložení 
dvoch výskumov môžu byť sčasti zapríčinené zmenami 
úrovne poznania taxonómie lariev pakomárov a rôznou 
determinačnou literatúrou. Ak však porovnáme 
štruktúru pakomárov oboch výskumov na úrovni rodov 
(11 rodov zachytených pred 40 rokmi, 18 rodov v roku 
2017), tak vidíme, že rozdiel v počte taxónov je veľký. 
Naznačuje to, že rozdiel v počte taxónov je skutočný 
a nie je do veľkej miery zapríčinený taxonomickou 
literatúrou.  

Ak predpokladáme, že Microtendipes chloris určený 
Terekom [3], je totožný s M. pedellus gr. z tejto práce, 
aj tak len 4 taxóny sú totožné v oboch výskumoch 
(Chironomus plumosus/balatonicus, Paratendipes 
albimanus gr. a Procladius sp.), treba však podotknúť, 
že ide o dominantné taxóny v oboch prácach. 

Z práce Tereka [3], ktorý odoberal v hĺbkach 1, 2, 5, 
8, 11, 15 a 19 metrov je možné odvodiť zmeny 
v rôznych zónach jazera a porovnať ich s mojimi 
údajmi.  

Zóna 1 sa vyznačuje vysokou druhovou diverzitou, 
vyskytuje sa v nej 11 z celkovo 12 opísaných taxónov, 
v porovnaní s výsledkami z roku 2017 kde v tejto zóne 
bolo opísaných 12 taxónov z celkového počtu 20. 
V Terekových [3] výsledkoch v najplytšej zóne jazera 
dominoval taxón Microtendipes chloris a Procladius sp. 
V roku 2017 dominuje taxón Ablabesmyia longistyla, 
ktorá sa v Terekových výsledkoch nenachádza, zato 
Procladius sp. sa vyskytuje v obidvoch výskumoch a je 
v tejto zóne hojne zastúpený. Microtendipes sp. sa 
vyskytuje v obidvoch výskumoch hlavne v hĺbke 
2 metre, v ktorej Terek dokumentoval druh 
Microtendipes chloris, zatiaľ čo v roku 2017 bol 
determinovaný taxón Microtendipes pedellus gr. 
S najväčšou pravdepodobnosťou ide v oboch 
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prípadoch o rovnaký druh, rozdiel je však 
v determinačnej literatúre. 

V zóne 2 bolo Terekom [3] determinovaných 10 
taxónov, kým v roku 2017 12 taxónov. Terek [3] 
zaznamenal Tanytarsus gregarius, Chironomus 
plumosus a Procladius sp. V oboch výskumoch sa 
v zóne 2 vyskytujú 2 taxóny, dominatný taxón 
Chironomus plumosus  (resp. C. plumosus/balatonicus) 
a Procladius sp. 

V zóne 3  sa vyskytoval v oboch výskumoch len taxón 
Procladius sp. s nízkou abundanciou. Táto zóna patrí do 
profundálnej časti jazera, dno je tvorene jemným 
pelitickým sedimentom. Taxón Procladius sp. je 
rozšírený pozdĺž celého hĺbkového gradientu 
vo výsledkoch Tereka [3] a taktiež vo výsledkoch z roku 
2017.  

Záver 
Prezentovaná práca sa zaoberá výskumom čeľade 
Chironomidae a jej vertikálnou distribúciou v Morskom 
oku. Určených bolo 1134 jedincov patriacich do 20 
taxónov troch podčeľadí: Tanypodinae, Orthocladiinae 
a Chironominae. Najpočetnejšia podčeľaď bola 
Chironominae s celkovým počtom 14 taxónov.  

Analýza distribúcie pakomárov pozdĺž hĺbkového 
gradientu jazera potvrdila vplyv hĺbky vody na 
taxonomickú bohatosť a celkovú početnosť čeľade 
Chironomidae. So stúpajúcou hĺbkou klesá druhová 
bohatosť, ako aj celková abundancia pakomárov. 
Morské oko vykazuje výrazné zmeny spoločenstiev 
pozdĺž hĺbkového gradientu jazera. Boli určené tri zóny 
spoločenstiev jazera s dvomi hranicami zón. Zóna 1 je 
druhovo najbohatšia a nachádza sa v hĺbke 0 – 2 metre 
a dominantnými taxónmi sú Ablabesmyia longistyla, 
Microtendipes pedellus gr. a Tanytarsus sp. Zóna 2 sa 
nachádza v hĺbke 5 – 15 metrov a dominantným 
taxónom je Chironomus plumosus/balatonicus. Zóna 3 
sa nachádza v profundálnej časti jazera, jediným 
zaznamenaným taxónom tu bol eurizonálny Procladius 
sp. Výsledky zmien spoločenstiev pozdĺž hĺbkového 
gradientu som porovnal s výsledkami iných štúdií jazier 
vo svete. Morské oko vykazuje podobné zmeny 
spoločenstiev pozdĺž hĺbkového gradientu ako 
študované jazerá vo svete.  

Porovnanie aktuálnych výsledkov s výskumom spred 
viac než 40 rokov naznačuje, že druhové zastúpenie 
pakomárov sa v jazere Morské oko zvýšilo a zmenila sa 
aj štruktúra spoločenstva. Dominantné taxóny však 
zostali rovnaké ako pred 40 rokmi. 
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Abstrakt  
Jedným z mikroregiónov na strednom Slovensku je 
Medzihorie. Zaujímavosti tohto mikroregiónu majú 
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a tak prispieť 
k tomu, aby sa územie stalo turisticky atraktívnejším 
miestom. Disponuje zachovaným prírodným 
prostredím s rozptýleným typom osídlenia 
a zaujímavými historickými pamiatkami. 

Cieľom príspevku je zviditeľniť túto oblasť, ktorá sa 
nachádza na strednom Slovensku - dostať ju do 
povedomia širokej verejnosti a prispieť k rozvoju 
cestovného ruchu v mikroregióne Medzihorie.  

Systémovou metódou sme rozčlenili článok na 
kapitoly a podkapitoly. Začína sa predstavením 
mikroregiónu. Pokračuje poukázaním na kultúrno-
historické, sakrálne a prírodné zaujímavosti. Pri tvorbe 
týchto kapitol sme využili metódu vysvetľujúceho 
opisu, štatistické a matematické metódy. Informácie sú 
doplnené tabuľkou, mapami a fotografiami. 
Kartografickou metódou sú mapy spracované 
v programe ArcGIS.  

Kľúčové slová: mikroregión Medzihorie, Vtáčnik, 
Tribeč, Hornonitrianska kotlina 

Abstract  
One of the microregions in central Slovakia is 
Medzihorie. The attractions of this microregion have 
the potential to develop tourism and thus contribute to 
making the area a more attractive tourist destination. 
It has a preserved natural environment with a scattered 
type of settlement and interesting historical 
monuments. 

The aim of the article is to make this area, which is 
located in central Slovakia, more visible - to make it 
known to the general public and to contribute to the 
development of tourism in the Medzihorie 
microregion. 

Using the system method, we divided the article 
into chapters and subchapters. It starts with the 
introduction of the microregion. It continues by 
pointing out cultural, historical, sacral and natural 

attractions. When creating these chapters, we used the 
method of explanatory description, statistical and 
mathematical methods. The information is 
supplemented by a table, maps and photographs. 
Using the cartographic method, the maps are 
processed in the ArcGIS program. 

Key words: Medzihorie microregion, Vtáčnik, 
Tribeč, Hornonitrianska basin 

Úvod 
Jedným z mikroregiónov na strednom Slovensku je aj 
mikroregión Medzihorie. Jeho zaujímavosti poskytujú 
značný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a tak 
prispieť k tomu, aby sa toto územie stalo turisticky 
atraktívnejším miestom. Disponuje totiž zachovaným 
prírodným prostredím s rozptýleným typom osídlenia 
a mnohými prírodnými i kultúrno-historickými 
pamiatkami.  

 V článku uvádzame informácie o mikroregióne, 
týkajúce sa vzniku, polohy a základných 
demografických údajov. Postupne charakterizujeme 
historické a prírodné zaujímavosti, kultúrne a športové 
podujatia v mikroregióne. Na základe získaných 
informácií sme zhotovili mapy, v ktorých sú 
lokalizované zaujímavosti skúmaného územia.  

Cieľom príspevku je zviditeľniť túto oblasť, ktorá sa 
nachádza na strednom Slovensku - dostať ju do 
povedomia širokej verejnosti a prispieť k rozvoju 
cestovného ruchu v mikroregióne Medzihorie.  

1 Teoreticko-metodické východiská 
V prvej kapitole sme informácie o vymedzení územia 
v rámci geomorfologických celkov spracovali od 
Mazúra a Lukniša (1986) [2]. Základné informácie 
o združení Medzihorie sme čerpali z oficiálnej webovej 
stránky [3]. 

Údaje o počte obyvateľov a rozlohe územia sme 
získali zo Štatistického úradu SR [4] a poznatky 
o disperznom osídlení z publikácie Všeobecný zemepis 
Slovenska od Hromádku [5]. 

V jadre článku, kde sa venuje zaujímavostiam 
Medzihoria, sme použili viacero informačných zdrojov. 
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V časti historických a sakrálnych pamiatok sme čerpali 
z oficiálnej stránky mikroregiónu [3] a zo stránky obce 
Oslany [6].  

Prírodné atraktivity sme spracovali z internetových 
zdrojov [10, 11, 12, 13, 14]. O Veľkopoľsko-uhereckom 
krase sme sa dozvedeli z publikácie Slovenský kras [9]. 
Poznatky o najnavštevovanejších vrchoch 
mikroregiónu sme získali z monografie obce Oslany [8] 
a zo stránky KST Žarnov [7]. Informácie o turistických 
trasách, náučných chodníkoch a cyklotrasách sme 
postupne spracovali z internetových stránok [15, 16, 
17]. 

V časti kultúrne, športové podujatia a rekreačné 
areály sme použili informácie o Dni Medzihoria zo 
stránky mikroregiónu [3], o kalvárii vo Veľkých 
Uherciach z webovej stránky Pútnické miesta [18] a 
o horskom hoteli Lomy z jeho oficiálnej stránky [19]. 

Pri tvorbe článku boli použité viaceré metódy podľa 
Dubcovej a kol. [1]. Metóda pozorovania a terénneho 
výskumu bola použitá pri zhromažďovaní rôznych 
zdrojov informácií. Počas terénneho výskumu boli 
zhotovené aj fotografie použité v príspevku. Následne 
sme komparačnou metódou vybrali informácie, ktoré 
sme použili v článku. Štatistickú a matematickú metódu 
sme použili pri spracovaní údajov zo Štatistického 
úradu SR. Pri tvorbe máp to bola kartografická metóda, 
pomocou programu ArcGIS sme vytvorili mapy, ktoré 
boli použité v článku. Na základe systémovej metódy, 
ktorá kladie dôraz na logickú nadväznosť informácií, 
sme usporiadali prácu do jednotlivých kapitol. 

2 Základné informácie o mikroregióne  
Mikroregión Medzihorie sa nachádza na strednom 
Slovensku (mapa 1), na rozhraní Trenčianskeho 
a Banskobystrického kraja. Mikroregión tvorí päť obcí, 
Horná Ves, Oslany, Radobica, Veľké Pole a Veľké 
Uherce.  Rozloha územia je 118,59 km2. Prevažná časť 
Medzihoria sa nachádza v južnej časti okresu Prievidza. 
Na západnej hranici okresu Partizánske je súčasťou 
mikroregiónu obec Veľké Uherce. V severozápadnej 
časti okresu Žarnovica, ktorý patrí do 
Banskobystrického kraja, leží obec Veľké Pole. 

Hranice územia prechádzajú cez hrebene pohorí 
Tribeč a Vtáčnik, severná hranica cez Hornonitriansku 
kotlinu a Podunajskú pahorkatinu [2].  

Mikroregión Medzihorie vytvorili 4. 9. 1998 obce 
Horná Ves, Oslany, Radobica, Veľké Pole a Veľké 
Uherce zaregistrovaním na MV SR pod číslom VVS/1- 
900/90-14027. Od roku 2002 je prezidentom združenia 
starosta obce Horná Ves,  Jozef Hrotek.  

Medzi hlavné ciele združenia patrí predovšetkým 
iniciovanie, podpora prípravy a realizácia projektov v 
týchto oblastiach - pri realizácii úloh samosprávy, v 
propagácii a popularizácii mikroregiónu, spolupráca pri 
rozvoji všetkých foriem turistiky, zlepšovanie životného 
prostredia, rozvoj športových, kultúrnych a spoločných 
aktivít, ovplyvňovanie celkovej úrovne obyvateľstva 
výchovnými a vzdelávacími aktivitami, v publikačnej 
a investičnej činnosti [3]. 

 

 
Mapa 1 Územné vzťahy mikroregiónu Medzihorie 
Autor: Zajačková, 2021 

 
Podľa informácií zo Štatistického úradu SR, ktoré sú 

uvedené v tabuľke 1, vidíme, že celková rozloha územia 
je 118,59 km2. Najväčšiu rozlohu 35,62 km2 má obec 
Veľké Pole, ktorá má súčasne najmenší počet 
obyvateľov a to iba 428. Hustota obyvateľstva v tejto 
obci je len 12,06 obyv./km2. Rozlohou najmenšia obec 
je Radobica s iba 11,46 km2. Najviac obyvateľov žije 
o obci Oslany, ktorá s počtom 2388 obyvateľov 
a rozlohou 25,15 km2 má najväčšiu hustotu zaľudnenia 
spomedzi obcí mikroregiónu a to 94,68 obyv./km2.  

Medzihorie malo k 31. 12. 2020 spolu 6837 
obyvateľov a hustotu zaľudnenia 57,47 obyv./km2. 

Všetky obce okrem Veľkých Uheriec patria do 
Novobanskej štálovej oblasti. Tá sa nachádza na 
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vrchovine medzi pohoriami Tríbeč, Vtáčnik a Pohronský 
Inovec, medzi Novou Baňou, Zlatými Moravcami, 
Oslanmi a Žarnovicou. Vznikla počas kopaničiarskej 
kolonizácie. Rozptýlené osídlenie v tejto oblasti vzniklo 
prevažne spojením baníctva, uhliarstva, pastierstva a 
drevorubačstva [5].  

 

Obec 
Rozloha 

(km2) 
Počet 

obyvateľov 
Hustota 

zaľudnenia 

Horná Ves 18,57 1457 78,01 

Oslany 25,15 2388 94,68 

Radobica 11,46 546 47,01 

Veľké Pole 35,62 428 12,06 

Veľké Uherce 27,79 2018 72,6 

Spolu 118,59 6837 57,47 
Tabuľka 1: Údaje o rozlohe územia, počte a hustote obyvateľstva 
v mikroregióne Medzihorie k 31.12. 2020 
Zdroj: Štatistický úrad SR [4]   

3 Zaujímavosti mikroregiónu 
Mikroregión Medzihorie je zaujímavý nielen vďaka 
svojej polohe na rozhraní viacerých okresov, krajov 
a geomorfologických celkov, ale aj vďaka historickým 
a sakrálnym pamiatkam v jednotlivých obciach, 
rozmanitosti prírody, organizovaniu kultúrnych 
a športových podujatí, viacerým športovým 
a rekreačným areálom.  

3.1 Historické a sakrálne pamiatky 
Najstaršou obcou Medzihoria sú Oslany, ležia 
v severovýchodnej časti mikroregiónu. Prvá písomná 
zmienka o obci je z roku 1254, v ktorej sa spomína 
kráľovský úradník Ivanka z Oslian. Podľa zápisov vo 
farskej kronike obec existovala už za vlády sv. Štefana 
(997-1038). V minulosti bola obec kráľovským mestom. 
Najstaršia pamiatka je rímskokatolícky kostol sv. 
Štefana (obr. 1), uhorského kráľa, pôvodne postavený 
v roku 1332 v  gotickom štýle. Do súčasnej podoby bol 
prestavaný v rokoch 1756-68 v   barokovom štýle. Pred 
kostolom stoja dva stĺpy - mariánsky - Immaculata a stĺp 
sv. Jozefa - oba barokovo-klasicistické z druhej polovice 
18. storočia. Sú evidované v súpise kultúrnych 
pamiatok na Slovensku. Pred farou, vedľa kostola je 
situovaná socha sv. Jána Nepomuckého (obr. 2).  

V obci sa nachádza kaplnka sv. Cyrila a Metoda, 
ktorá bola postavená v roku 1923 na počesť padlým 
občanom v I. svetovej vojne. Na miestnom cintoríne sa 
nachádza kaplnka Preblahoslavenej Panny Márie 
z roku 1878 a aj kaplnka sv. Floriána z roku 1924. Na 
námestí sa nachádza pomník SNP postavený v roku 
1964. 

  
Obr. 1 Kostol sv. Štefana 
v Oslanoch 
Zdroj: autor 

Obr. 2 Socha sv. Jána 
Nepomuckého v Oslanoch 
Zdroj: autor 

 
V časti obce Ľubianka bol v roku 2005 postavený 

kostol Sedembolestnej Panny Márie (obr. 3) a v roku 
2008 kaplnka Lurdskej Panny Márie (obr. 4) [6]. 
 

  
Obr. 3 Kostol Sedembolestnej 
Panny Márie na Ľubianke 
Zdroj: autor 

Obr. 4 Kaplnka Lurdskej Panny 
Márie na Ľubianke 
Zdroj: autor 

 

Druhou najstaršou obcou Medzihoria je Horná Ves. 
Podľa písomnej dokumentácie už v roku 1239 existuje 
na tomto mieste obec Superior Hozlem, čo bol zrejme 
najstarší zachovaný názov obce. V listine Nitrianskej 
kapitoly z roku 1352 sa spomína Horná Ves pri 
vymedzení územia Veľkých Uheriec ako kráľovská obec. 
Začiatkom 15. storočia postavili majitelia obce 
Hunyadyovci opevnenú stavbu ranno-stredovekého 
kaštieľa. V 16. storočí bola stavba obnovené vo forme 
neskoro- goticko-renesančného kaštieľa. V II. svetovej 
vojne bol ťažko poškodený a vystavený postupnej 
devastácii. Dnes sú na námestí obce už len pozostatky 
s jednou pivnicou. Z roku 1780 sa zachovala v centre 
obce kaplnka sv. Vincenta Ferrarského. V roku 1837 
dal Alexander Majthény s manželkou postaviť 
rímskokatolícky kostol sv. Pavla (obr. 5). 
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Obr. 5 Kostol sv. Pavla v Hornej Vsi 
Zdroj: autor 

 
Obec Veľké Uherce sa prvýkrát spomína 

v darovacej listine kráľa Ladislava IV. z roku 1274, 
ktorou daroval osadu Veľké Uherce, strýkovi Matúša 
Čáka Trenčianskeho. Svoj názov dostala po Uhroch, 
teda Maďaroch, ktorí tu boli usadení v osade pri 
potoku. Najstaršia pamiatka v obci je kostol sv. 
Michala archanjela z roku 1332. V roku 1669 bol 
renesančne upravený keď k nemu pristavili bočnú 
kaplnku. V obci sa nachádza aj kaplnka Panny Márie 
z 18. storočia, kaplnka na Kalvárii postavená okolo 
roku 1850, Pomník padlým v I. svetovej vojne v strede 
obce, pamätník SNP (obr. 6) pri hasičskej zbrojnici. 
 

 
 
Obr. 6 Pamätník SNP vo Veľkých Uherciach 
Zdroj: autor 

 
Jednou z dominánt obce je kaštieľ (obr. 7), ktorý 

postavili v roku 1622 Michal Bošány s manželkou 
Margarétou v časoch Tureckej invázie. Pôvodne bol 
postavený ako renesančný ale v 18. storočí bol 
zbarokizovaný a v roku 1845 až 1860 úplne prestavaný 
v romanticko-neogotickom slohu s ponechaním časti 
pôvodných miestností na prízemí. 

 
     Obr. 7 Kaštieľ vo Veľkých Uherciach 

     Zdroj: autor 
Prvá písomná zmienka o obci Radobica je z 

roku 1324. V listine, podľa ktorej sa o časť majetku 
delia synovia Michala de Somonyi s Lavkusom sa 
spomína ako obec Radobica v Tekovskej župe. V roku 
1352 bola obec majetkom Symonyiovcov. Neskôr sa 
o ňu delili s Majthénovcami. Najstaršou pamiatkou 
v obci je kaplnka Panny Márie v časti Cerová (obr. 9). 
Postavil ju po roku 1945 obyvateľ Ján Tomáš z vďaky za 
návrat z II. svetovej vojny. V roku 1950 bol v obci 
postavený aj rímskokatolícky kostol Božského srdca 
Ježišovho (obr. 8). Vedľa tohto kostola stojí socha sv. 
Jána Nepomuckého. 
 

  
Obr. 8 Kostol Božského srdca 
Ježišovho v Radobici 
Zdroj: autor 

Obr. 9 Kaplnka Panny Márie na 
Cerovej 
Zdroj: autor 

 
Najmladšia obec mikroregiónu je Veľké Pole, ktoré 

vystupuje po prvýkrát v archívnych dokumentoch, 
pochádzajúcich z rokov 1332 – 1337, najskôr pod 
pomenovaním Pratum, no už o niekoľko rokov neskôr 
z roku 1352 je doložený názov obce Velikapole a Welké 
Pole z roku 1808. Najstaršou pamiatkou v obci je 
rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých (obr. 10), 
ktorý bol postavený v gotickom štýle v roku 1617. Pred 
kostolom bola v roku 1792 vybudovaná kaplnka na 
znak veľkého krupobitia. V roku 1787 bol v obci 
postavený Morový stĺp. Niekdajší nemecký obyvatelia 
obce vybudovali Pomník padlých vojakov v I. svetovej 
vojne. Všetky pamiatky v obci sú situované na jednej 
ulici neďaleko od seba [3]. 
 

 
Obr. 10 Kostol Všetkých Svätých na Veľkom Poli 
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Zdroj: autor 

3.2 Prírodné atraktivity  
Zaujímavou je aj poloha mikroregiónu, ktorá zasahuje 
do územia štyroch geomorfologických celkov. Na 
severe územia v obci Veľké Uherce a v obci Oslany je to 
Podunajská pahorkatina. V severnej a severovýchodnej 
časti územia zase Hornonitrianska kotlina do území 
obcí Oslany a Horná Ves. Zbytok územia je súčasťou 
pohorí Vtáčnik a Tribeč, pričom by sa dalo povedať, že 
hranica medzi pohoriami ide pozdĺž cesty II. triedy č. 
512. Táto cesta vedie cez obce Horná Ves, Radobica 
a Veľké Pole. Na západnej strane sa tiahne pohorie 
Tribeč a na východnej Vtáčnik [2].  

V pohorí Vtáčnik sa nachádza najvyšší vrch 
mikroregiónu Balatom - s nadmorskou výškou 1086 m. 
Leží v obci Oslany, vrchol je hôľnatý v západnej časti 
bralnatý [6]. Zaujímavejším a viac vyhľadávaným 
vrchom je Buchlov (obr. 11) s nadmorskou výškou 1040 
m. Tvoria ho mohutné andezitové bralá. Je dominantou 
bočného hrebeňa pohoria Vtáčnik, ktorý sa tiahne 
z Rúbaného vrchu západným smerom až na Žarnov. 
Samotný vrch s kovovým dvojkrížom je tvorený oblou 
skalou, z ktorej je kruhový výhľad na Vtáčnik, Kľak, 
Tribeč a Strážovské vrchy [7]. 

 

  
Obr. 11 Výhľad z vrchu Buchlov 
Zdroj: autor 

  Obr. 12 Výhľad z vrchu Žarnov 
Zdroj: autor 

 
Vrch Žarnov (obr. 12) s nadmorskou výškou 840 m, 
týčiaci sa nad obcou Oslany, je taktiež andezitový 
skalný útvar. Dalo by sa povedať, že je takou 
dominantou Oslian a možno aj celého mikroregiónu, 
nakoľko ho je vidieť, okrem Veľkého Poľa, z každej 
obce. Na skale bol obyvateľmi Oslian v roku 2000 
osadený dvojkríž, ktorý bol 15.9. posvätený pri sv. omši 
priamo na Žarnove, biskupom Mons. Rudolfom 
Balážom [8]. 
Všetky tri spomínané vrchy ležia v obci Oslany. Dostať 
sa k ním môžete po žltej turistickej značke z námestia 
tejto obce. 

V časti pohoria Tribeč je najvyšším vrchom Hrubý 
vrch (735 m) v obci Veľké Uherce, no najkrajšie výhľady 
sa ponúkajú z kremencového Oselného vrchu (632 m). 

Na oba vrchy sa dostaneme po zelenej turistickej trase 
z obce Veľké Uherce.  

Časť Medzihoria patrí do Veľkopoľsko-uhereckého 
krasu. Ide o prerušovaný pás krasových hornín medzi 
Veľkým Polom a Uhercami. Krasovatenie sa viaže 
najviac na sivé vápence anisu, ktoré vystupujú pri obci 
Píla, osade Müller na Veľkom Poli a pri Dobrotíne vo 
Veľkých Uherciach. Najznámejšia je Dobrotínska 
jaskyňa, ktorá ma dĺžku 26 m. Vchod do jaskyne je pod 
bralnou stenou na južnom okraji Dobrotína. Ďalšími 
jaskyňami na území sú: Müller (dlhá 50 m), Oblúk 
a Jazvečí hrad (dlhý 16 m) [9]. 

Mikroregión patrí z veľkej časti do CHKO Ponitrie, 
ktoré vzniklo vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 58 
z 24.6. 1985 Zb. Jeho rozloha je 37 655 ha. Predmetom 
ochrany sú najmä biotopy súvislých lesov a lokality 
s výskytom stepnej a lesostepnej flóry a fauny. V území 
platí 2. stupeň ochrany [10]. V mikroregióne sa 
nachádzajú aj tri maloplošné chránené územia, štyri 
územia európskeho významu a jeden chránený strom, 
ktoré patria pod správu CHKO Ponitrie. 

PR Buchlov je jediná z pomedzi maloplošných území 
mikroregiónu, ktorá sa nachádza v pohorí Vtáčnik. Bola 
vyhlásená v roku 1984 s rozlohou 103,96 ha. Patrí do 5. 
stupňa ochrany tak ako všetky PR v Medzihorí. Ide 
o ochranu zachovanie prirodzených lesných a skalných 
spoločenstiev na morfologicky bohatom hrebeni 
pohoria Vtáčnika na vedeckovýskumné, náučné 
a kultúrno-výchovné ciele. Je súčasťou ÚEV Vtáčnik.  

PR Sokolec bola vyhlásená v roku 1997 a má 
rozlohu 73,22 ha. Účelom vyhlásenia je ochrana územia 
s pestrou geologickou stavbou a so systémom 
viacerých tektonických porúch na SV okraji pohoria 
Tríbeč. Vyskytuje sa tu aj geomorfologický útvar zvaný 
hogback (kozí chrbát)- kolmé úlomky kremencových 
lavicových súvrství. 

PR Dobrotínske skaly (4,39 ha) bola vyhlásená 
v roku 1980. Rezervácia je vyhlásená na ochranu 
floristicky pestrých zvyškov xerotermných 
spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku 
Tribeč na vedeckovýskumné, kultúrno-výchovné 
a náučné ciele [11]. 

Najväčšiu plochu územia zaberá ÚEV Vtáčnik, ktoré 
bolo vyhlásené v roku 2004. V ÚEV Vtáčnik sa vyskytuje 
9 typov európsky významných biotopov. Rastie tu 
rastlinný druh európskeho významu (EV) dvojhrot 
zelený  (Dicranum viride) a vyskytuje sa 12 živočíšnych 
druhov európskeho významu: fuzáč alpský (Rosalia 
alpina), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký 
(Cerambyx cerdo), plocháč červený (Cucujus 
cinnaberinus), kunka žltobruchá (Bombina variegata),  
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netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier pobrežný 
(Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis 
bechsteini), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis 
lupus), medveď hnedý (Ursus arctos), vydra riečna 
(Lutra lutra) [12]. 

Najmenším ÚEV je Tomov štál (1,53 ha), 
nachádzajúci sa v obci Veľké Pole. Predmetom ochrany 
je biotop lužných vŕbovo-topoľových a jelšových lesov. 
Aj ďalšie dve ÚEV ležia v obci Veľké Pole.  

ÚEV Stráž bolo v roku 2004 vyhlásené na základe 
výskytu troch biotopov EV a výskytu druhu EV 
popolavca dlholistého moravského (Tephroseris 
longifolia ssp. moravica). Doplnené bolo toto územie 
v roku 2018 o štyri biotopy EV. Celková rozloha tohto 
územia je 348,16 ha.  

ÚEV Sokolec má rozlohu 223,59 ha. Predmetom 
ochrany je šesť biotopov EV a druhy EV: uchaňa čierna 
(Barbastella barbastellus), netopier veľkouchý (Myotis 
bechsteini), netopier obyčajný (Myotis myotis), 
netopier pobrežný (Myotis dasycneme), podkovár 
veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a podkovár malý 
(Rhinolophus hipposideros) [13]. 
 

 
Obr. 13 Veľkouherská lipa pred kostolom sv. Michala archanjela 
vo Veľkých Uherciach 
Zdroj: autor 

 
Chráneným stromom v mikroregióne je lipa 

veľkolistá (Tilia platyphyllos), nazývaná aj 
Veľkouherská lipa (obr. 13), ktorá sa nachádza v obci 
Veľké Uherce. Je zaradená do 2. stupňa ochrany 
prírody, má 212 rokov, výšku 20 m, priemer koruny 14 
m a obvod kmeňa 450 cm [14]. 

Mikroregión Medzihorie je aj z turistického hľadiska 
veľmi atraktívny. Sieť turistických chodníkov spája 
najatraktívnejšie lokality okolitej prírody. V obciach 
Medzihoria sú využívané značené i neznačené 
turistické trasy. Turisticky najatraktívnejšia je PR 

Buchlov (vrchy Buchlov a Žarnov), PR Dobrotínske 
skaly. 

Územím mikroregiónu prechádza 7 turistických 
trás. 2x žltá, 2x zelená, 2x modrá a 1x červená - 
Ponitrianska magistrála. Tá prechádza cez obec Veľké 
Pole na trase Penhýbel - Veľké Pole - Sedlo pod 
Rajtokom - Suchá hora – Tatra - Rúbaný vrch.  
1. žltá turistická trasa vedie z Oslian na vrchy Žarnov 
a Buchlov. Trasa: Oslany - Ďurišove štále - Slukove štále 
- Sedlo pod Žarnovom – Žarnov – Buchlov - Zadná lúka 
– Balatom - Rúbaný vrch. 
2. žltá turistická trasa vedie z Radobice časť Cerová 
a napája na Ponitriansku magistrálu na kóte Sedlo pod 
Rajtokom. 
1. zelená turistická trasa ide cez Radobická dolina - 
Mládežnícky tábor - Zadná lúka kde sa napája na 1. žltú 
turistickú značku. Je to trasa, ktorá vedie z Hornej Vsi 
na Buchlov. 
2. zelená turistická trasa vedie pozdĺž náučného 
chodníka vo Veľkých Uherciach. Vedie  cez kóty Veľké 
Uherce - Trstený vrch – Brezová - Dobrotínske skaly - 
Sedlo pod Oselným - Oselný vrch – Vojtech - Vodná 
nádrž Veľké Uherce. 
1. modrá turistická trasa vedie z Hornej Vsi časti 
Mládežnícky tábor a napája sa na Ponitrianskou 
magistrálu na kóte Suchá hora. 
Na 2. modrú turistickú trasu je možné  sa napojiť vo 
Veľkých Uherciach, ak sa pôjde po zelenej trase na kótu 
Vojtech. Odtiaľ ide modrá turistická trasa cez 
Drahožickú dolinu na Vrchhoru, ktorá je už mimo 
skúmaného územia a následne na Michalov vrch nad 
obcou Kolačno [15].   

Vo Veľkých Uherciach sa nachádza od roku 2013 aj 
samoobslužný Náučný chodník na trase Veľko-
uhereckého turistického okruhu, ktorý má 10 zastávok, 
18 km a prevýšenie 540 m. Ide o stredne náročnú trasu, 
ktorá ide súbežne so zelenou turistickou značkou. 
Možné je sa ňou dostať k Dobrotínskej skale, k 
Oselnému a Hrubému vrchu. Do mikroregiónu v časti 
PR Buchlov zasahuje aj Náučný chodník Buchlov (z roku 
1983) a to konkrétne jeho posledné 2 zastávky na 
vrchoch Buchlov a Žarnov [16]. 

V mikroregióne bol v roku 2002  vytvorený zelený 
Cyklookruh Medzihorie, ktorý má dĺžku 44 km so 
strednou až miernou náročnosťou. Prechádza osadami 
a lesným prostredím.  Cez Medzihorie prechádza aj 
červená Ponitrianska cyklomagistrála a tyrkysový 
Bojnický cyklookruh [17]. 
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3.3 Kultúrne a športové podujatia, rekreačné 
areály 
Hlavným kultúrno-športovým podujatím mikroregiónu 
je Deň Medzihoria, ktorý sa koná každoročne posledný 
júnový víkend od roku 2006 [3]. Členské obce sa 
striedajú pri organizovaní tohto podujatia, ktoré sa 
uskutočňuje každý rok v inej obci tohto mikroregiónu. 
Na tomto podujatí sa odohráva futbalový turnaj medzi 
obcami, súťaž vo varení gulášu, vystúpenie tu majú 
folklórne súbory z členských obcí a večer nasleduje 
zábava pri živej hudbe s rôznym občerstvením. Turisti 
a cykloturisti z členských obcí majú každoročne 
naplánované trasy, ktoré tento deň absolvujú. Pre 
občanov obcí je pripravený dovoz aj odvoz autobusmi 
na podujatie.  

Počas roka sa obciach organizujú tradičné kultúrne 
podujatia. V Hornej Vsi sa cez veľkonočné sviatky 
dobrovoľní hasiči a hasičky zúčastňujú stráženia 
Božieho hrobu.  

Každá z obcí má aj svoje hodové slávnosti, pri 
príležitosti vysvätenia miestneho kostola.  

Vo Veľkých Uherciach sa koná v auguste aj 
Mariánska púť na Kalvárii [18]. 

Okrem rôznych futbalových turnajov v obciach, sa 
na motokrosovej dráhe MX Vinohrad vo Veľkých 
Uherciach konajú každoročne preteky, ktoré sú 
súčasťou majstrovstiev Slovenska aj Európy. 
Donedávna sa tu jazdili aj autokrosové preteky ale po 
špeciálnej úprave trate na motokros sa tieto preteky už 
neorganizujú.  

Motoršport aréna Beckert v Oslanoch bola 
donedávna dejiskom podujatia Autoslide, ktoré sem 
bolo presunuté z neďalekej Žarnovice. Momentálne sa 
tu už dlhšiu dobu nič neorganizovalo.  

 Každá z členských obcí má svoj dobrovoľný hasičský 
zbor. V obciach Horná Ves a Veľké Uherce je tradíciou 
organizovať hasičské súťaže, či už ide o kolo LMH- 
Plameň, kolo HNHL alebo len pohárovú súťaž.  

Vďaka disperznému osídleniu v obciach sa tu 
nachádza viacero chatových oblastí: v Hornej Vsi 
(Pacov, Mládežnícky tábor, Lomy), v Radobici (Cerová, 
Štiefleje, Banská), na Veľkom Poli (Penhýbel), vo 
Veľkých Uherciach (Fatinov).  

Chatová oblasť Lomy sa nachádza v Lomskej doline 
v obci Horná Ves. Horský hotel Lomy disponuje 
športovým multifunkčným ihriskom, vonkajším 
bazénom, saunou, malým trávnatým ihriskom, veľkým 
ohniskom, amfiteátrom a malou telocvičňou [19].  

V areáli Red Dollar v Oslanoch, časť Ľubianka, majú 
návštevníci možnosť voziť sa na koňoch a  prírodný 
areál  Stodola si rezervovať napríklad na svadbu, 

oslavu, alebo sa v ňom zúčastniť na kultúrno-
spoločenskom podujatí.  

Na rekreáciu a rybolov je často navštevovaným 
miestom vodná nádrž vo Veľkých Uherciach.  

4 Záver   
Vďaka polohe na rozhraní troch okresov a dvoch 
samosprávnych krajov, na rozhraní pohoria Tribeč 
a pohoria Vtáčnik, môže byť mikroregión zaujímavý 
nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj lákadlom pre 
návštevníkov zo Slovenska i zahraničia.  

Ako môžeme vidieť na mape 2, v mikroregióne majú 
veľké zastúpenie prírodné zaujímavosti. Väčšina 
územia leží v CHKO Ponitrie. Z maloplošných 
chránených území sú tu zastúpené 3 prírodné 
rezervácie, z ktorých Buchlov a Dobrotínske skaly sú 
súčasťou náučných chodníkov. V mikroregióne sa 
nachádzajú aj 4 územia európskeho významu a krasové 
formy reliéfu, ktoré sú súčasťou Veľkopoľsko-
uhereckého krasu. 
 

 
Mapa 2 Lokalizácia prírodných zaujímavostí v mikroregióne 
Medzihorie 
Autor: Zajačková, 2021 
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Zaujímavosťou je aj Cyklookruh Medzihorie, ktorý 
vedie cez všetky členské obce mikroregiónu. 
Najnavštevovanejšou turistickou lokalitou je vrch 
Žarnov a Dobrotínske skaly. Centrom rekreácie je 
Vodná nádrž Veľké Uherce, ktorá je lákadlom počas 
celého roka. 

Ako môžeme vidieť na mape 3, každá obec 
disponuje vlastným kostolom. Najkrajšou historickou 
zaujímavosťou je kaštieľ vo Veľkých Uherciach, ktorý 
však nie je sprístupnený pre verejnosť. V mikroregióne 
sa nachádza množstvo turistických trás s rôznou dĺžkou 
a náročnosťou.  

 

 
Mapa 3 Historické, sakrálne pamiatky a turistické trasy 
v mikroregióne Medzihorie  
Autor: Zajačková, 2021 

 
Výnimočným, pre túto oblasť už tradičným podujatím, 
je každoročné organizovanie Dňa Medzihoria, ktoré 
priláka veľa návštevníkov zo širokého okolia. Mnoho 
návštevníkov si nájde cestu do mikroregiónu aj vďaka 
hasičským súťažiam, ktoré sa konajú počas leta. Za 
zmienku stojí aj organizácia Majstrovstiev zóny 
strednej Európy v motokrose vo Veľkých Uherciach. 

Mikroregión Medzihorie disponuje mnohými 
atraktivitami, ktoré sú základom pre rozvoj cestovného 
ruchu. 

Prínosom článku boli tak okrem ich súhrnu aj 
vytvorené syntetické mapy pamiatok a trás územím. 
Môžeme tak konštatovať, že Medzihorie má vhodné 
predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu.  
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Abstrakt 
MAS Termál sa rozprestiera v Podunajskej nížine 
v okrese Nové Zámky. Najznámejšie je toto miesto 
z hľadiska minerálnych termálnych vôd. Na 
zabezpečenie rozvoja územia sa realizujú rôzne 
programy/projekty, ktoré by mali zlepšiť infraštruktúru, 
podporovať rozvoj cestovného ruchu, zlepšovať 
propagáciu územia, podporovať zamestnanosť, rozvoj 
spolupráce a  zvýšiť kvalitu životného prostredia. 

Cieľom článku je informovať čitateľa o základnej 
charakteristike MAS Termál, jeho rozvojových 
aktivitách za roky 2011 – 2020 (najmä o projekte 
LEADER) a propagácii územia aj na báze niekoľkých 
zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu.  

Počas vypracovania tohto príspevku boli použité 
viaceré metódy, napr. metóda vysvetľujúceho opisu,  
terénny výskum a systémová metóda.  Informácie sme 
vizualizovali pomocou mapy a obrázkov. 
 
Kľúčové slová: MAS Termál, termálne vody, rozvojové 
aktivity, propagácia, lokálne bohatstvo, cestovný ruch 
 

Abstract  
LAG Termál is located in the Danubian Lowland in the 
district of Nové Zámky. This place is best known for its 
mineral thermal waters. To ensure the development of 
area, various programs / projects are implemented, 
which should improve infrastructure, support the 
development of tourism, improve the promotion of the 
area, support employment, develop cooperation and 
increase the quality of the environment. 

The aim of the article is to inform the reader about  
basic characteristics of LAG Termál, its development 
activities for the years 2011 - 2020, especially about the 
LEADER project and the promotion of the area on the 
basis of several interesting things that are worth a visit.  
Several methods were used during the preparation of 
this paper, e.g. explanatory description method, field  
 
Key words: LAG Thermal, thermal waters, 
development activities, promotion, local resources, 
tourism 

 

Úvod 
MAS Termál  sa rozprestiera v južnej časti Nitrianskeho 
kraja v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky. 
Združuje 13 obcí – Bardoňovo, Čechy, Dedinka, Dolný 
Ohaj, Hul, Maňa, Kolta, Pozba, Radava, Trávnica, Veľké 
Lovce a Vlkas. Územie sa rozprestiera v Podunajskej 
nížine v teplej klimatickej oblasti. Mikroregión je 
atraktívny najmä z hľadiska prírodných daností (napr. 
výskyt chránených území európskeho významu). 
Turistov lákajú najmä minerálne termálne vody, 
nachádzajúce sa v obciach Bardoňovo, Podhájska 
a Pozba. V území je najnavštevovanejším miestom 
Termálne kúpalisko Podhájska. 

Rozvoj vidieka a jeho politiky v MAS Termál 
podporuje rad programov, predovšetkým LEADER, 
s výraznou podporou Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Manažmenty obcí 
i mikroregiónu sú aktívne aj v oblasti propagácie svojej 
činnosti, resp. pozoruhodností územia.   

Cieľom článku je informovať čitateľa o jeho 
rozvojových aktivitách a propagácii územia aj na báze 
niekoľkých zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu.  

 

1 Teoreticko - metodické východiská 
Základné Informácie o území sme čerpali z dokumentu 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Združenia obcí Termál na roky 2014-2020 [1], z knihy 
Združenia obcí Termál  [2], z článku Projekty rozvoja 
mikroregiónu Termál [3] a z knihy Veľké Lovce v 
premenách času  [4]. Údaje o obyvateľstve sme prevzali 
z webovej stránky Štatistického úradu SR [5]. 
Informácie o projekte LEADER sme našli na webovej 
stránke LEADER [6] a taktiež na stránke Národná sieť 
rozvoja vidieka SR [7]. O ďalších projektoch sme získali 
informácie zo stránok  Nitrianskeho samosprávneho 
kraja [8], ITMS 2014+ [9] a zo stránky Operačného 
programu Životné prostredie [10]. Vybrané 
zaujímavosti MAS Termál sme čerpali z  oficiálnej 
webovej stránky územia [11]. Ďalšie informácie sme 
nadobudli z webových stránok obcí Bardoňovo [12], 
Čechy [13], Hul [14], Pozba [15],  Pamiatok Slovenska 
[16], Penziónu Iveta - ubytovanie [17],  náučných 
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chodníkov na Slovensku [18], obce Maňa [19], zo 
stránky cykloserveru  [20], z youtubovej stránky Mas 
Termál [21]  a z článku Sprievodca po obci Veľké Lovce 
[22]. 

Článok sme spracovali aj na základe terénneho 
výskumu a potom metódou vysvetľujúceho opisu. 
Územie sme vizualizovali pomocou mapy a rozvojové 
aktivity, resp. zaujímavosti prostredníctvom obrázkov.  
Systémovou metódou sme rozdelili článok na 
jednotlivé logicky nadväzujúce kapitoly. 

2 Základné informácie o MAS Termál 
Pojem mikroregión je jeden zo základných pojmov 
používaných v súvislosti s regionálnym rozvojom 
a regionálnou politikou. Združenie obcí Termál vzniklo 
v roku 1999. Do roku 2003 sa používal názov 
Mikroregión Thermál [2]. Názov MAS Termál vznikol v 
roku 2008 [11]. 

Dôkazy o osídlení mikroregiónu sú archeologické 
nálezy už z praveku. Následne výskumy objavili, že 
územie bolo obývané aj v staroveku. V stredoveku sa 
objavujú prvé písomné zmienky o obciach [4]. 

Územie mikroregiónu leží na Podunajskej 
pahorkatine, jeho severozápadnú časť zaberá Žitavská 
a Nitrianska niva a východnú časť Hronská pahorkatina. 
V území žije 13 106 obyvateľov (rok 2019). 

Cez územie preteká rieka Žitava, je najväčším 
vodným tokom územia a taktiež  najväčším prítokom 
Nitry. Prítoky prinášajú málo vody. Pramenia 
a odvodňujú Hronskú pahorkatinu. Najväčšie vodné 
toky sú Dolinský potok, Liska, Lovčiansky potok 
a Kvetnianka. Cez územie pretekajú taktiež menšie 
vodné toky. Najväčšia vodná plocha sa nachádza v obci 
Dedinka s plochou 25,2 ha. Artézske vody vznikli 
v miestach striedania neogénnych vrstiev štrkov 
a pieskov s vrstvami nepriepustných ílov so zdrojom 
0,2-2 l/s. [1]. V území sa nachádza aj niekoľko 
chránených území. 

Intravilány 13 obcí – Bardoňovo, Čechy, Dedinka, 
Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Kolta, Pozba, Radava, Trávnica, 
Veľké Lovce a Vlkas (mapa 1) sa rozprestierajú na 
údolných nivách vodných tokov.   

Pre svoj vzhľad, príjemné a atraktívne prostredie sú 
vhodné na rekreáciu nielen pre rodiny s deťmi, ale i pre 
iných návštevníkov. Špecifickou danosťou územia je 
výskyt minerálnych termálnych vôd s najvýznamnejšou 
lokalitou v Podhájskej, ktorá je považovaná za centrum 
mikroregiónu Termál. Tieto geotermálne vody 
predstavujú silne mineralizované vody (19,6 g.l-1) 
nátriovo-chloridového typu, s tepelnou kapacitou 80°C 
sú zaraďované medzi žriedla. Sú to najteplejšie vody v 

okrese Nové Zámky. Pre jej chemické a fyzikálne 
zloženie má priaznivé účinky pri liečení pohybového 
ústrojenstva, dýchacích ciest a kožných ekzémov. 

Postupne sa  územie vďaka výskytu geotermálnych 
vôd stalo významnou rekreačnou oblasťou nielen pre 
návštevníkov Nitrianskeho kraja a Slovenska, ale aj 
Česka, Poľska, Nemecka a Maďarska [3].  

 
 

Mapa 1 Širšie územné vzťahy MAS Termál 
 
Z hľadiska hospodárstva je v mikroregióne 

tradičným odvetvím poľnohospodárstvo. Má len 
druhoradý význam napriek prírodným a spoločenským 
podmienkam. Celková rozloha územia je 21309,42 ha, 
z toho je 17039,99 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Cestovný ruch a služby majú prvoradý význam. Dobrú 
dopravnú dostupnosť do najbližších miest zabezpečujú 
hlavne cesty I. a II. triedy. Najzápadnejšia obec Dolný 
Ohaj je vzdialená 17 km od okresného mesta Nové 
Zámky  a najvýchodnejšia obec Bardoňovo 29 km. 
Z hľadiska vzdialenosti od krajského sídla, teda Nitry je 
najsevernejšia obec Maňa vzdialená 27 km 
a najjužnejšia obec Kolta 58 km. Dopravnú prepojenosť 
zabezpečuje aj cesta I/75 Nové Zámky – Šahy smerom 
do Maďarska. Mikroregiónom prechádza cez 
Podhájsku, Radavu a Pozbu elektrifikovaná železničná 
trať č. 150 Nové Zámky – Zvolen a cez Maňu železničná 
trať č. 151 Šurany – Zlaté Moravce. Už spomínanú 
dopravnú cestnú sieť dopĺňajú cesty III. triedy a taktiež 
sieť poľných a lesných chodníkov. Územie patrí medzi 
oblasti s relatívne kvalitným stavom životného 
prostredia, bez výraznejších zdrojov znečistenia.  
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3 Rozvojové aktivity MAS Termál v rokoch 2011 – 
2020  
Cieľom aktivít je vytvorenie rovnovážneho 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja vidieckeho 
územia, zabránenie nových oblastí s nízkou 
ekonomickou aktivitou a nízkou životnou úrovňou. 
Európska politika je založená na systéme operačných 
programov a dotácií projektov [3].    

Aj v tomto území sa realizujú rôzne projekty, ktoré 
majú zabezpečiť jeho rozvoj i propagáciu.   

Jedným z najvyužívanejších programov je LEADER. 
Názov vznikol z francúzskeho spojenia Liaison Entre 
Actions de Développement de le Économie Rurale - 
Spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj 
vidieka. Spočiatku bol projekt len experimentálny, no 
neskôr sa zistilo, že je ideálny pre rozvoj vidieka. Oproti 
ostatným projektom je LEADER špecifický tým, že pre 
rozvoj využíva aktívnych ľudí, ktorí konkrétne územie 
poznajú veľmi dobre. Preto je možné realizovať aj 
menšie projekty, ktoré by inak neboli preferované 
vzhľadom k iným väčším projektom, o ktoré je 
mnohokrát väčší záujem. Na rozdiel od ostatných 
projektov naznačuje ako postupovať, a nie čo je 
potrebné urobiť. Program má už 30 ročnú tradíciu - bol 
založený v roku 1991. V období 2014 – 2020 sa stal 
povinnou súčasťou  Programu rozvoja vidieka SR [7].  

Na území mikroregiónu bolo  od roku 2011 až po 
súčasnosť financovaných 84 projektov LEADER. Tieto 
projekty sú financované Nitrianskym samosprávnym 
krajom. Jednotlivé projekty sú uvedené na webovej 
stránke https://www.leadernsk.sk/.  

V roku 2011 boli podporované projekty v obciach 
Bardoňovo (obr. 1), Pozba, Dedinka, Hul, Čechy 
a Podhájska (obr. 2). Vo väčšine prípadov išlo o úpravu 
verejného priestranstva a vytvorenie oddychových zón 
pre deti. Celkovo sa v roku 2011 využili dotácie v 
hodnote 34 344,62 EUR [6]. 
 

  
Obr. 1 Oddychová zóna v 
obci Bardoňovo 
Zdroj: [6]                                                              

Obr. 2 Oddychová 
plocha pre deti v 
obci Podhájska 
Zdroj: [6] 

 
V roku 2012 sa v obci Dolný Ohaj vybudoval 

verejný informačný systém a taktiež sa zrekonštruovali 
autobusové zastávky. V obci Radava sa vybudovala 
netradičná autobusová zastávka s využitím prvkov 

ľudovej architektúry (obr. 3). V obciach Veľké Lovce 
(obr. 4) a Trávnica sa zrekonštruovali a modernizovali 
detské ihriská a priestranstvá. V obci Maňa bola 
vytvorená oddychová zóna. Celkovo bolo poskytnutých 
23 526,4 EUR.  Taktiež bola podporená spolupráca MAS 
Termál a MAS Region Haná, o. s. v hodnote 1 578,95 
EUR [6]. 
 

  
Obr. 3 Netradičná 
autobusová  zastávka s 
využitím prvkov        
ľudovej architektúry 
Zdroj: Boriková, 2021                                                              

Obr. 4 Rekonštrukcia a 
modernizácia detských 
ihrísk v obci Veľké Lovce 
Zdroj: Boriková, 2021 
 

 
V roku 2013 podporoval program vedenie 

cykloturistických trás na území mikroregiónu v obciach 
Podhájska, Radava, Trávnica, Dolný Ohaj a Veľké 
Lovce, značenie cykloturistických trás v území (obr. 5) 
a vytvorenie informačných tabúľ (obr. 6). Taktiež bolo 
podporené financovanie cudzojazyčných materiálov 
o cyklotrasách. Projekty boli podporené finančnou 
čiastkou 23 511,1 EUR. 

 

  
Obr. 5 Značenie 
cykloturistických  
trás v území MAS Termál 
Zdroj: [6]                                                              

Obr. 6 Cykloturistická 
trasa v obci Trávnica 
Zdroj: [6] 
 

 
V roku 2014 boli vybudované oddychové zóny pre 

cyklistov v obciach Maňa, Pozba, Podhájska, Dedinka 
(obr. 7), Radava, Trávnica, Dolný Ohaj, Čechy, Veľké 
Lovce, Bardoňovo a Hul. Taktiež bola podporená 
medzinárodná spolupráca. Poskytnutá suma v tomto 
roku na tieto projekty predstavovala hodnotu 22 205,3 
EUR. 
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Obr. 7 Oddychová zóna pre cyklistov v obci Dedinka 
Zdroj: Boriková, 2021 
 

V nasledujúcom roku (2015) bolo tiež podporených 
viacero projektov - rekonštrukcia parku a vybudovanie 
oddychovej zóny pre deti v obci Podhájska, altánok 
v oddychovej zóne v obci Maňa, výstavba 
a rekonštrukcia chodníkov (obec Bardoňovo), 
rekonštrukcia oddychovej zóny pre lyžiarov v areáli 
lyžiarskeho vleku (obec Čechy), rekonštrukcia chodníka 
v oddychovej zóne (Dedinka), modernizácia 
a rozšírenie miestneho rozhlasu (obec Hul), 
vybudovanie odpočívadla pre cyklistov ako súčasť siete 
odpočívadiel v Mikroregióne Termál (obec Vlkas),  
vybudovanie prístrešku pre cyklistov (obec Kolta), 
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia autobusových 
zastávok (obec Pozba)  a  architektonické riešenie parku 
(obec Dolný Ohaj), skrášlenie životného prostredia 
(obec Veľké Lovce), vybudovanie chodníkov (obec 
Radava). Financovala sa taktiež ochrana spoločného 
kultúrneho dedičstva mikroregiónov Termál a Požitavie 
– Širočina. Tieto projekty boli podporené vo výške   
48 126,35 EUR.  

V roku 2016 neboli podporené žiadne projekty. 
O rok neskôr, v roku 2017, sa realizovali nasledovné 
projekty: vybudovanie autobusových zastávok 
(Radava),  rekonštrukcia oplotenia a chodníka parku 
v centre (obec Čechy), výstavba parkoviska a priľahlého 
okresného parku v centre (Pozba), odpočívadlo pre 
cyklistov (Dedinka), rekonštrukcia a modernizácia 
verejných priestranstiev, parkov a drobnej architektúry 
(Bardoňovo), vybodovanie detského ihriska pri 
Materskej škole (Hul), vytvorenie zberného miesta 
triedeného odpadu bytových domov (Trávnica), 
prístrešku tržnice (Kolta), výsadba stromov v obci Dolný 
Ohaj, modernizácia a zveľadenie parku (Veľké Lovce). 
Podporili sa hand made regionálny výrobcovia, využitie 
potenciálu vody a jej historického významu pre rozvoj 
regiónu. Na tieto projekty bol vyčlenený príspevok 
v hodnote 397 000 EUR. 

V roku 2018 sa realizovali nasledovné projekty: 
rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev, 
parkov a drobnej architektúry (Bardoňovo), chodník 
smerom na železničnú stanicu (Hul), výstavba nového 
detského ihriska (Radava), modernizácia verejného 
priestranstva pre deti a dospelých (Trávnica – obr. 8), 
revitalizácia parku (Kolta), modernizácia oddychovej 
zóny (Pozba) a výstavba lávky cez potok pre chodcov 
(Čechy - obr. 9). Realizáciu náučného chodníka za 
poznaním miestnej krajiny a jej kultúrnych, historických 
i prírodných zaujímavostí. Schválená suma 
predstavovala čiastku 49 020 EUR. 

 

  
Obr. 8 Verejné 
priestranstvo pre deti a 
dospelých v obci Trávnica                                                  
Zdroj: [6] 

Obr. 9 Lávka pre        
chodcov v obci Čechy  
Zdroj: Boriková, 2021  

 
       Následne v roku 2019 sa revitalizovalo centrum 
obce (Vlkas), zrekonštruovali autobusové zastávky 
(Maňa),  revitalizoval park pred budovou obecného 
úradu (Dolný Ohaj), vybudovalo detské ihrisko 
(Dedinka), modernizoval a zveľadil park (Veľké Lovce), 
dostavalo detské ihrisko (Podhájska) a podporili sa 
regionálni výrobcovia a služby formou digitálneho 
marketingu. Nitriansky samosprávny kraj podporil tieto 
projekty vo výške 52 315,74 EUR.   

V ďalšom roku (2020) sa vybudovali náučné 
chodníky (Trávnica, Maňa a Podhájska), vyznačili 
turistické  trasy a náučné chodníky (Dolný Ohaj), 
altánok (Čechy), informačné panely turistických 
chodníkov a podporila spolupráca MAS Termál a iných  
miestnych akčných skupín. Vyčlenená finančná čiastka 
v tomto roku bola vo výške 383 360,32 EUR. Za celkové 
sledované obdobie bola podporená prevádzka a 
administratívna činnosť MAS Termál. Spolu za roky 
2011 – 2020 bolo poskytnutých  1 034 988,78 EUR. 

Rozvoj územia okrem projektu LEADER financujú aj 
dotácie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Využíva ich na rozvoj cestovného ruchu, kultúry, športu 
a podporu certifikovaných ubytovacích zariadení. 
Schválené dotácie sú  na stránke: 
https://www.unsk.sk/. Z hľadiska cestovného ruchu 
bolo za obdobie 2016 - 2020 podporených 29 projektov 
v hodnote 42 850 EUR. Podporila sa napríklad 
propagácia obce Maňa, Trávnica a Radava. V rámci 
podpory kultúry a športu od roku 2016 – 2020 bolo 
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podporených 224 projektov v hodnote 233 413 EUR. 
Na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení 
schválil NSK  19 projektov a poskytol 18 000 EUR. V 
hodnote 16 920 EUR boli poskytnuté dotácie na obnovu 
národných kultúrnych pamiatok (2015 - 2018), napr. na 
obnovu kaštieľa v obci Hul a veternej studne v obci 
Trávnica. Celkovo NSK poskytol dotácie v hodnote  
311 183 EUR. 

Ďalej sa v území  realizujú projekty  z rôznych 
operačných programov, napr. Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra,  Integrovaný regionálny 
operačný program, Operačný program Kvalita 
životného prostredia. Podľa stránky 
https://www.itms2014.sk/ je od roku 2017 v realizácii 
projekt Cesta Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom 
v rámci programu IROP. Cieľom je zlepšiť  
infraštruktúrne podmienky pre hospodársky rast a 
ekonomický rozvoj  nielen v danom území, ale s 
dopadom aj na vyššiu regionálnu a národnú úroveň. 
Táto cesta nahrádza plánovanú cestu nadregionálneho 
významu R7. Taktiež má tento projekt strategický 
význam z dôvodu  vysokej návštevnosti obce 
Podhájska, čiže podporuje rozvoj tohto územia. 
Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 
sumu 6 319 470,47 z čoho spolufinancuje NSK vo výške 
315 973,52 €.  

Ďalšie ako Projekt Wifi pre Teba v obciach Dedinka, 
Dolný Ohaj a Vlkas sú v procese realizácie. Základ 
spočíva vo vybudovaní WIFI externých a interných 
prístupových bodov na miestach komunitného života, 
ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom 
a návštevníkom obce. V rámci integrovaného 
regionálneho operačného programu je realizovaný 
projekt v obci Maňa, konkrétne modernizácia 
jednotlivých učební a  skvalitnenie vzdelávania žiakov v 
Základnej škole s materskou školou v obci Maňa. 
Operačný program Kvalita životného prostredia 
zrealizoval projekt s cieľom  obnovy budovy Materskej 
školy v obci Bardoňovo. Bolo zistené, že budova s 
ohľadom na mernú tepelnú stratu konštrukcií je 
nevyhovujúca. V obci Veľké Lovce bol zrealizovaný 
projekt na vybudovanie základných kapacít pre 
kompostovanie kuchynského a reštauračného odpadu. 
Hygienizovaný substrát bude  možné po zapracovaní do 
pôdy použiť v rámci druhého životného cyklu ako 
sekundárny zdroj živín v rámci rastlinnej výroby 
v regióne [18]. Projekt bol zrealizovaný v roku 2018.  
Ďalší projekt sa zaoberal výstavbou a vybavením 
zberného dvora priamo v obci Trávnica. Súčasťou 
projektu bolo taktiež zvýšenie informovanosti 
obyvateľov obce o oblasti separácie odpadu, zníženie 

počtu nelegálnych skládok a tak zvýšiť kvalitu životného 
prostredia. V obci Hul bol taktiež vybudovaný 
separovaný zber komunálneho odpadu [19]. 

4 Zaujímavosti a propagácia územia MAS Termál  
V území sa nachádza mnoho atraktívnych miest. Vybrali 
sme z nich 12 , ktoré by mohol oceniť turista, či už na 
oddych, šport, za poznaním histórie alebo prírody. 

Prvé v poradí je Wellness centrum Aquamarin (obr. 
10), ktoré je atraktívne pre turistov z okolia, Slovenska, 
ale tak isto aj pre zahraničných turistov. Bazénový svet 
ponúka 9 bazénov s termálnou a úžitkovou vodou 
s vnútorným aj vonkajším  bazénom. Vitálny svet 
ponúka množstvo služieb pre relaxáciu (sauny, morský 
kúpeľ, ochladzovací bazén a iné.) [11]. 
 

 
Obr. 10 Bazénový svet v obci Podhájska 
Zdroj: [11] 
 
     V Bardoňove sa nachádza  kaštieľ s parkom  z roku 
1888. Majiteľom bol rod Kelecsényi, ktorý získal v 18. 
storočí v obci majetky a tak si tu ich rodina dala postaviť 
sídlo (obr. 11). Je určený pre konanie kultúrnych akcií 
(svadby, oslavy a stužkové). Celková kapacita je 120 
osôb [11]. 

V obci Čechy je unikátny nížinný lyžiarsky vlek, ktorý 
je dlhý 200 m (obr. 12). Na lyžiarskom svahu je 
vybudovaný systém umelého zasnežovania. Disponuje 
možnosťou večerného lyžovania a taktiež občerstvenia 
[13]. 

 

  
Obr. 11 Kaštieľ rodiny 
Kelecsényi v Bardoňove 
Zdroj: Boriková, 2021 

Obr.  12 Lyžiarsky vlek 
v obci Čechy 
Zdroj: [13] 

 
V obci Hul sa nachádza Kaštiel Moštenických z roku 

1785 – 1795 v klasicistickom – empírovom slohu (obr. 
13). Počas 2. svetovej vojny sa využíval ako poľná 
nemocnica. V súčasnosti sú vypracované projekty na 
jeho rekonštrukciu [14].  

Súčasný stav kaštieľa v Kolte je veľmi zlý (obr. 14). V 
minulosti bol postavený ako letné sídlo pre manželku 
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Karolya Meszárosa, ktorý bol generál a veľkostatkár. 
Stavba je vo väčšine na štýl romantizmu  a obsahuje 
neogotické a výtvarné prvky [16]. 

 

  
Obr. 13 Kaštieľ v obci Hul 
Zdroj: [14]                                  

Obr.  14 Kaštieľ v obci 
Kolta 
Zdroj: [16] 

 
Medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka sa 

nachádza pútnické miesto Studnička. Patrí pod farnosť 
Beša, zasvätená je Sedembolestnej Panne Márii (obr. 
15). Omše sa  konajú od mája do konca októbra každú 
nedeľu [14].  

V obci Radava sa nachádza soľná jaskyňa, konkrétne 
v Penzióne Iveta (obr. 16). Táto jaskyňa má rozprávkový 
interiér a blahodarný účinok pre zdravie [15]. 

 

  
Obr. 15 Studnička 
Zdroj: Boriková, 2021                                  

Obr. 16 Soľná jaskyňa v      
Radave             
Zdroj: [17] 

 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v obci Vlkas 

pochádza z roku 1722 (obr. 17). Na začiatku 19. storočia 
kostol renovovali a prestavali v klasickom štýle [16].  

Milovníci prírody určite neodolajú návšteve rybníka 
s rozlohou 15 ha v obci Dedinka (obr. 18).  

V obci Dolný Ohaj sa nachádza kaplnka bl. sestry 
Zdenky z roku 2003. Financoval ju kňaz Pavel Flajžík  [4]. 
 

  
Obr. 17 Rímskokatolícky 
kostol sv. Jána krstiteľa   
Zdroj: [11]       

Obr. 18 Rybník v obci 
Dedinka 
Zdroj: [11] 

 
    V obci Trávnica sa nachádza Rybník Biela Tana (obr. 
19). Vybudovaný bol v roku 1965 na potoku Liska, má 
bahnité dno, priemernú hĺbku 2-2,5 m, zátopová plocha 

pokrýva 19,2 ha. V súčasnosti je v správe Slovenského 
rybárskeho zväzu. V jej okolí rastie zopár vŕb, topoľov a 
pomerne rozsiahly agátový háj [16].  

Dom ľudového bývania (obr. 20) v obci Veľké Lovce 
bol postavený v roku 1794. Ľudový gazdovský dom je  
jednopodlažný,  dlhý 56 metrov.  Zrekonštruovaný  bol 
v štýle 2. polovice 19. storočia, čo nasvedčuje aj sedlová 
strecha obitá doskami. Dom je tvorený viacerými 
časťami a konajú sa tu rôzne kultúrne podujatia. Ľudový 
dom je sprístupnený širokej verejnosti. Kontakt na 
majiteľa a informácie sú na webe oficiálnej stránky 
obce: http://www.velkelovce.sk/ i v turistickom pase 
návštevníka regiónu Termál-Podhájska. 
 

  
Obr. 19 Rybník Biela Tana  
v Trávnici 
Zdroj: [11] 

Obr. 20 Dom ľudového 
bývania 
Zdroj: Boriková, 2021 

 
    Územie je možné propagovať viacerými formami.   
Printovou formou v území prebieha propagácia 
pomocou monografií, brožúr, máp a letákov. Je ich 
značné množstvo, takže spomenieme iba dve aktuálne. 
V knižnej publikácii Združenie obcí Termál sa môžeme 
dozvedieť stručnú charakteristiku MAS 
Termál,  informácie o  histórii  obcí a ich danostiach 
(obr. 21). V Turistickom pase návštevníka regiónu 
Termál – Podhájska sa nachádzajú všetky obce 
mikroregiónu a v každej z nich najzaujímavejšie miesta, 
ktoré môže turista navštíviť (obr. 22).  

 

  
Obr. 21 Obal knihy                    
Združenia obcí Termál    
Zdroj: Boriková, 2021        

Obr. 22 Turistický pas 
Zdroj: Boriková, 2021 

 
Zviditeľnenie územia prostredníctvom náučných    

chodníkov je ďalšou z efektívnych prezentácií územia, 
ktorá pomáha zvýšiť jeho atraktivitu a informovanosť 
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obyvateľstva. Cieľom je spoznať miestnu krajinu a jej 
kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti.  

Náučný chodník Žitavský luh  prechádza okolo 
prírodnej rezervácie Žitavský luh, ktorý je známy aj pod 
názvom Gedrianske lúky. Jeho dĺžka je 3,6 km a má 3 
zastávky. Radí sa medzi nenáročné trasy. Najbližšia 
obec Maňa je vzdialená 2,5 km. Toto územie patrí 
medzi chránené územia európskeho významu 
NATAURA 2000 - chránené vtáčie územie. Vyskytuje sa 
tu chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), kačica 
chrapačka (Anas querquedula) a kaňa močiarna (Circus 
aeruginosus), ďalej aj významné druhy rýb, 
obojživelníkov a hmyzu. Hlavným cieľom je umožniť 
prístup do chráneného územia bez toho, aby jeho 
životné prostredie bolo narušené. Trasa náučného 
chodníka prechádza najmä poľnohospodárskou 
krajinou a je vhodný aj na výučbu (obr. 24).  

V roku 2020 pribudol v obci Maňa náučný chodník 
pod názvom „História a súčasnosť obce Maňa“ (obr. 
23), ktorý  bol financovaný prostredníctvom programu 
LEADER. Informácie o rozličných miestach sú  na 10 
zastávkach [11].  

 

  
Obr. 23 Náučný chodník       
história a súčasnosť obce  
Maňa   
Zdroj: [19]                                 

Obr. 24 Panel náučného 
chodníka Žitavský luh  v       
poľnohospodárskej 
krajine  
Zdroj: [18]  

 
Ďalšie náučné chodníky sa nachádzajú v obci 

Trávnica. Prvý sa nazýva Náučný chodník Fauna a flóra 
Trávnice a druhý História a súčasnosť obce Trávnica. 
Prvé časti trás sú zhodné.  

Územie obce Veľké Lovce možno preskúmať 
pomocou turistickej trasy a náučného chodníka (obr. 
25). Dĺžka náučného chodníka je 3,19 km a pozostáva z  
8 zastávok. Prvá zastávka (centrálna zóna obce), druhá 
(rímskokatolícky kostol), tretia (kríž na zákostolí), štvrtá 
(Dom ľudového bývania), piata (kostol reformovanej 
cirkvi), šiesta (športovo - kultúrny areál), siedma 
(etnografické múzeum) a posledná ôsma (Mariánska 
čeľaď) [22]. 

Okrem spomínaných náučných chodníkov môže 
turista alebo aj obyvateľ  mikroregiónu prebádať toto 
územie pomocou siedmych okruhov cyklotrás 

(http://www.cykloserver.cz/). Cyklista sa dozvie 
mnoho informácií o kultúre, histórii i prírode.  

 

 
Obr. 25 Náučný chodník 
Zdroj: [22] 

 
K elektronickej propagácii slúžia oficiálne  webové 

stránky obcí, resp. sociálne siete. 
Aj MAS Termál má svoju oficiálnu stránku 

http://www.visitpodhajska.sk/, cez ktorú sa dá 
presmerovať na stránky 13 obcí MAS Termál (obr. 26). 

 

 
Obr. 26 Oficiálna stránka MAS Termál 
Zdroj: [11] 
 
Na YouTube má MAS Termál zverejnené video 
z folklórneho vystúpenia (https://www.youtube.com/ 
channel/UCPIwsoiEsOrgFPUIGNLYqmw).  

Záver  
Vytvorenie mikroregiónu a následne MAS spoluprácou 
viacerých obcí vedie k lepšiemu zviditeľneniu územia, 
umožňuje rozšírenejšiu propagáciu pomocou viacerých 
atrakcií vo viacerých obciach a tým je možné prilákať 
viac návštevníkov. 

      Územie MAS Termál, ktoré je známe najmä  
termálnymi vodami (známe je Wellness centrum 
Aquamarin), láka návštevníkov nielen z Nitrianskeho 
kraja a Slovenska, ale aj Česka, Poľska, Nemecka a 
Maďarska. 

MAS Termál však disponuje ďalšími atraktívnymi 
miestami, ktoré majú kultúrny, historický i prírodný 
potenciál – ide napr. o kaštiele, náučné chodníky, 
cyklotrasy, studnička, rybníky. Územie a jeho danosti 
významným spôsobom propagujú nielen printové ale aj 
elektronické zdroje, resp. sociálne siete. Na území sa 
zrealizovalo/realizuje množstvo projektov. Tieto 
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projekty zlepšili celkovú infraštruktúru, podporili rozvoj 
cestovného ruchu, zlepšili propagáciu územia, 
podporili zamestnanosť, rozvoj spolupráce a zvýšili 
kvalitu životného prostredia. Najvýznamnejším zo 
všetkých  programov je program LEADER, primárne 
určený pre rozvoj vidieka, ktorý od roka 2011 až po 
súčasnosť financoval 84 projektov (napr. cyklotrasy,  
náučné chodníky, oddychové zóny).  

Je tak možné konštatovať, že manažment obcí 
a MAS v spolupráci s neziskovými organizáciami 
a aktivistami dokážu projekty získavať i realizovať a tak 
podporovať ekonomickú a sociálnu stabilitu územia 
MAS Termál. 
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Abstrakt 
Cieľom nášho výskumu bolo určiť hodnotu indexu lomu 
a objemovej hmotnosti vzoriek granátov z rôznych 
svetových lokalít. Tieto analýzy boli vykonané pomocou 
základných gemologických prístrojov ako 
refraktometer a pyknometer. Refraktometer sa 
používa pri zisťovaní optickej hustoty minerálov, teda 
pre zisťovanie hodnoty indexu lomu. Pyknometer sa 
používa na výpočet objemovej hmotnosti. Výskumnú 
vzorku tvorilo celkom 54 vzoriek granátov. Analýza bola 
vykonaná na 44 vzorkách z lokalít: Madagaskar, 
Mozambik, Mjanmarsko (Barma), Keňa a Česká 
republika. Stanovenie indexu lomu a objemovej 
hmotnosti bolo realizované aj na 10 vzorkách z 
neznámej lokality. Použitím týchto nedeštruktívnych 
metód sme dospeli k výsledkom, ktoré potvrdzujú 
závislosť indexu lomu od objemovej hmotnosti. 

Kľúčové slová: pyrop, granát, identifikácia, index 
lomu, hustota 

Abstract 
The aim of our research was to determined the values 
of refractive index and density of garnet samples from 
different world locations. These analyzes were 
performed by using standard gemmological 
equipments like refractometer and pycnometer. The 
refractometer is used for determine optical density of 
mineral, i.e. a value of refractive index. The 
pycnometer is used for calculate the bulk density. The 
researche sample total consisted of 54 samples of 
garnet. Analyzes were performed on 44 samples from 
localities: Madagascar, Mozambique, Myanmar 
(Burma), Kenya and Czech republic. Determination the 
value of refractive index and bulk density were also 
performed on 10 samples from uknown locality. We 
achieved to results, which confirm the dependences of 
the refractive index on the bulk density, by using non-
destructive methods.  

Key words: pyrope, garnet, identification, refractive 
index, density. 

Úvod 
V časoch, kedy sa minerálom pripisovali magické 
vlastnosti, ich spočiatku ľudia využívali k rôznym 
rituálom, neskôr dostali využitie aj k ozdobným 
účelom. K jedným z najstarších minerálov, ktoré ľudí 
lákali najmä kvôli ich optickým vlastnostiam, patria 
bezpochyby granáty. Granáty určite zaujmú každého, 
kvôli farebnému spektru, v ktorom sa vyskytujú. 
Červené granáty, po ktorých je najväčší dopyt sú práve 
pyropy. Pyropy s vyšším obsahom chrómu, vyskytujúce 
sa na Českom území sa označujú názvom „České 
granáty“ (ďalej budeme používať toto označenie na 
pyropy z Českej republiky). Tieto České granáty sú pre 
svoju krvavo červenú farbu vzácne, no rozmermi, 
v ktorých sa české granáty vyskytujú oproti pyropom 
z iných častí sveta, sú malé.   

Granáty majú svoje chemické a štruktúrne vlastnosti 
veľmi podobné [1]. V súčasnosti, aby sa granáty 
priradili k jednotlivým názvom, sa berie ohľad hlavne 
na ich kryštalickú štruktúru a pôvod. V gemológii 
rozoznávame dva typy názvov: mineralogický (napr. 
pyrop-almandín, pyrop-spessartín,...), ktorý poskytuje 
dôležité informácie o zložení a charakteristike 
jednotlivých granátov a obchodný názov, ktorý sa 
používa najmä pre nakupujúcu verejnosť (napr. 
diamantoid, rodolit, mali..) [2].  
Z kryštalografického hľadiska sa granáty radia medzi 
nesosilikáty, teda silikáty, ktoré majú izolované 
tetraédry. Skupina, kam patrí takmer 30 rôznych 
druhov, kryštalizujú v kubickej sústave s kryštálovými 
tvarmi ako sú dvadsaťštyristen deltoidový 
(tetragontrioktaéder) a dvanásťsten kosoštvorcový 
(rombododekaéder - nazývaný tiež granátotvar) [3]. 
V prírode vytvárajú zrná a celistvé agregáty 
a v niektorých prípadoch sa môžeme stretnúť s tvarom 
kocky [4].  
Chemicky sa granáty vyjadrujú všeobecným vzorcom 
[8]A11

3
[6]BIII

2([4]ZO4)3. Členia sa do dvoch skupín: 
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ugrandity (vápenaté granáty) – patria sem granáty 
uvarovit (Ca3Cr2(SiO4)3), grosulár (Ca3Al2(SiO4)3) a 
andradit (Ca3Fe2(Sio4)3). Ďalšiu skupinu tvoria 
pyralspity (hlinité granáty) ako pyrop (Mg3Al2(SiO4)3), 
almandín (Fe3Al2(SiO4)3) a spessartín (Mn3Al2(SiO4)3) 
[3]. Pyralspity, na rozdiel od ugranditov nemajú 
v polohe A vo vzorci zastúpený vápnik [1, 17]. 

Názov odrody pyrop bol odvodený od slova 
„pyropos“, čo z gréckeho slova „pyr“ znamená oheň a 
„ops“ je oko [4].  

Obr.1: Vytriedený materiál z ťažby s frakciou ≤7mm 
Zdroj: [5] 
 
Farbu, ktorá je výnimočná ohnivo červená, koriguje 
prítomnosť chrómu. Nižší obsah chrómu v pyrope 
spôsobuje svetlejšiu farbu. V prírode sa ale nachádza aj 
vo farbe oranžovej, fialovej, či purpurovej. Jeho 
materskou horninou sú ultrabázické horniny bohaté na 
olivíny, najmä peridotity, serpentinity, lherzolity a tiež 
kimberlity. Pyropy sa získavajú teda aj ako vedľajší 
produkt pri ťažbe diamantov. Zvetrávanie týchto 
hornín spôsobí výskyt pyropov v náplavoch [1].  

 
Minerálna skupina Silikát, granát. sk. 

Tvrdosť 7-7,5 

Hustota 3,58 g/cm3 

Kryštálová sústava Kubická 

Štiepateľnosť Žiadna 

Lom Lastúrový 

Lesk Sklovitý 

Vryp Biely 

Tab. 1: Mineralogicko-gemologická charakteristika 
pyropu 
Zdroj: [6] 
 
Z Európy je svetovo známy výskyt granátu pyropu 
v Českej republike, konkrétne v Českom Stredohorí. 
K primárnym ložiskám patrí vrch Bota pri obci Měrunice 
a vrch Linhorka pri obci Staré [7].  Najdostupnejšie 

sekundárne ložiská sú pri obci Podsedlice a Chrášťany 
[4]. Slovensko ukrýva granáty (predovšetkým 
almandíny) v prevažnej väčšine pohorí. Príkladom sú 
Malé Karpaty, Slovenské rudohorie, Štiavnické 
a Slanské vrchy, či Nízke a Vysoké Tatry [8]. 
Z gemologického hľadiska sú však výskyty granátov na 
Slovensku bezvýznamné [4]. Ďalšími významným 
náleziskami patria ružové pyropy z Talianska [4], 
z indiánskych rezervácii zo Spojených štátov (oblasť 
Arizona a Colorado) [4], významné sú aj výskyty 
v Ruskej federácii, kde sa pyropy získavajú ako vedľajší 
produkt pri ťažbe diamantov [9]. Granáty sa taktiež 
vyskytujú aj v oblasti Mozambiku [10], Madagaskaru 
[11], Barmy [12] a Keni [13].  
Kvôli vysokému záujmu o tento minerál, sa rovnako ako 
u iných drahých kameňov, začali imitovať. Určovanie 
imitácii pyropu je často zložitý proces. Jednou 
z najvhodnejších metód je zisťovanie optických 
vlastností kameňa. K nim patrí index lomu, 
izotropia/anizotropia a hustota (čiže objemová 
hmotnosť) [3, 16]. Jeden z najbežnejších druhov 
imitácii pyropu boli iné členy granátovej skupiny. Kvôli 
podobnej farbe sa napodobeninami tohto drahokamu 
stali najmä granáty ako almandín či pyrop-almandín [1]. 
Prírodné imitácie môžeme identifikovať pomocou 
optickej mikroskopie. Pre odlíšenie pyropov od iných 
členov granátovej skupiny je dôležité zistiť index lomu 
a objemovú hmotnosť daného granátu. Pre pyropy je 
charakteristický nízky index lomu (1,710-1,755) a nízka 
objemová hmotnosť (do 3,9).  Imitáciami sa môžu stať 
aj iné prírodné kamene, ktoré majú veľmi podobnú 
pyropovú farbu. Sklo sa radí k ďalším bežným 
imitáciám. Index lomu sa pri skle pohybuje od 1,46 do 
1,70 v závislosti od typu skla. Sklené kompozície sa 
často deformujú a poškriabu, čo spôsobuje ich nízka 
tvrdosť, ktorú majú podľa Mohsovej stupnici pri čísle 5. 
Tieto imitácie sa dajú identifikovať pomocou 
binokulárnej lupy. Touto nedeštruktívnou metódou sa 
dá zistiť prítomnosť veľmi často vyskytujúcich sa 
vzduchových bublín. Prevrat spôsobili v 20.storočí 
plasty, ktoré sa stali ďalším druhom napodobenín 
drahých kameňov. V súčasnosti sa kvôli ich 
jednoduchej výrobe využívajú v moderných šperkoch. 
Výhodou je, že sa dokážu vytvoriť v rôznych farebných 
variáciách. Objemová hmotnosť u plastov je 1,08 [3]. K 
ďalším imitáciám patria dublety a triplety. Pomocou 
tmelu či iného spojovacieho materiálu, ktorý spájal dva 
granáty alebo sklo a granát, vznikali dublety. Z troch 
častí takto spojeného materiálu vznikajú triplety. 
Nakoľko ide o organické spojivá, pri ultrafialovom 
žiarení vykazujú luminiscenciu a dajú sa tak ľahko 
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rozoznať [1, 21]. Prírodné pyropy sa začali neskôr 
napodobňovať syntetickými kameňmi s veľmi 
podobnými až rovnakými optickými a fyzikálnymi 
vlastnosťami. Odlišujú sa len chemickou štruktúrou. 
Príkladom je kubická zirkónia (ZrO2). Index lomu má 
2,150 a rovnako má aj vyššiu objemovú hmotnosť 
oproti pyropu (od 5,54 do 6,06). K ďalším syntetickým 
náhradám pyropu patrí aj syntetický korund a spinel. 
Korund, s typickou farbu pyropu, je anizotropný, index 
lomu má 1,736-1,768 a objemovú hmotnosť 4. Naopak 
syntetický spinel, ktorý je taktiež červenej farby, má 
veľmi podobné vlastnosti pyropu ako index lomu, ktorý 
je 1,720 až 1,730 a hustotu 3,60 g.cm3 [3]. V roku 1967 
sa umelo vytvára najdokonalejšia imitácia diamantu. 
Ide o syntetický yttriohlinitý granát YAG (iným názvom 
tiež yttrium-aluminium-garnet). Rovnako ako 
u prírodných granátov, má YAG kubickú súmernosť 
a jeho kryštálová štruktúra je granátom veľmi podobná. 
Napriek tomu má iné chemické zloženie (Y3Al5O12) [14]. 
Gadolinium-galium-garnet (GGG) patrí tiež medzi 
syntetické granáty. Síce jeho hustota je vyššia než pri 
YAG (7,02 g.cm3), naopak tvrdosť je podľa Mohsovej 
stupnici 7. Obe syntetické varianty sa vyrábajú 
Czochralského metódou [1, 18, 19, 20, 22].  

1 Ciele práce 
Cieľom práce bola identifikácia pyropov pomocou 
štandardných gemologických vlastností za použitia 
základného prístrojového vybavenia. 

2 Materiál a metodika 
Analýzu indexu lomu a hustoty granátov pyrop sme 
urobili na 54 vzorkách. Granáty sme zakúpili od 
predajcov na medzinárodných mineralogických 
stretnutiach v Českej republike, v Nemecku a vo 
Francúzsku. Granáty nám boli predané predajcom ako 
pyropy z piatich známych lokalít a jednej neznámej 
lokality výskytu. Z lokality Madagaskar bolo 10 ks 
pyropov. Hmotnosť sa pohybovala od 0,3ct do 0,4ct 
s celkovou hmotnosťou 3,65ct. Ďalšou lokalitou bol 
Mozambik s počtom vzoriek 11. Hmotnosť týchto 
vzoriek bola spolu 4,2ct a pohybovala sa od 0,2ct do 
0,45ct. Treťou lokalitou je Mjanmarsko (Barma) odkiaľ 
sme analyzovali 17 vzoriek s hmotnosťou 16,1ct 
(hmotnosť sa pohybovala od 0,7ct po 1,25ct za vzorku). 
Jedna vzorka pochádzala z lokality Keňa s hmotnosťou 
1,5ct. Poslednou známou lokalitou bola Česká 
republika. Z tohto územia sme rátali indexy lomu 
a objemovú hmotnosť pre 5ks vzoriek s hmotnosťou 
0,3ct (od 0,04ct - 0,64ct za vzorku). Z neznámej lokality 
sme analyzovali 10 vzoriek granátu pyrop 

s hmotnosťou 3,6ct. Najmenšia hmotnosť bola 0,2ct 
a najvyššiu hmotnosť mala vzorka 0,5ct. Všetky vzorky 
mali červenú farbu, ktorá je charakteristická pre granát 
pyrop [1]. 
Vzorky pre stanovenie objemovej hmotnosti sme kvôli 
malej hmotnosti vzoriek a citlivosti váh rozdelili do 
skupín. Vzorky z Madagaskaru sme rozdelili do troch 
skupín po 3, 3 a 4 ks. Vzorky z Mozambiku na dve 
skupiny po 3, 3 a 5 ks. Vzorky z Mjanmarska sme 
rozdelili na štyri skupiny po 4, 4, 4 a 5 ks. Ostatné vzorky 
boli samostatne. 
Optická hustota minerálov sa stanovuje číselnou 
hodnotou indexu lomu. Jednou z metód merania tejto 
optickej vlastnosti je meranie pomocou gemologického 
refraktometra [15]. Pre správne určenie indexu lomu 
sme na stred hemicylindra kvapli malú kvapku inverznej 
kvapaliny, ktorá mala index lomu 1,78-1,79. Tá 
eliminovala vzduch medzi vzorkou a sklom pre lepší 
optický kontakt. K otvoru na svetlo sme pripojili 
baterku s monochromatickým svetlom. Na túto kvapku 
sme následne položili dobre vyleštenú vzorku 
najväčšou plochou (tabuľkou). Pohľadom cez okulár 
refraktometra sa zobrazila stupnica v rozmedzí od 1,3 
do 1,81. Na tejto stupnici sa objavila hladina optického 
rozhrania, ktorá bola hodnotou indexu lomu pre danú 
vzorku. Túto zobrazenú hodnotu sme zaznamenali 
a postup sme opakovali pri každej vzorke. 
Ďalšou analýzou bolo zisťovanie hustoty (teda 
objemovej hmotnosti) vzoriek. Objemová hmotnosť 
vyjadruje pomer hmotnosti látky a hmotnosti 
rovnakého objemu vody [15]. Hustotu vzoriek sme 
určovali pomocou pyknometrickej metódy. 
Pyknometer je malá sklená odmerná banka, ktorej 
objem je známy na 0,01% so zabrúseným priliehavým 
uzáverom, v ktorom je úzky otvor, zvaný kapilár. 
Kapilár slúži na odstránenie prebytočnej vody v banke 
[15]. Ako prvé sme zistili teplotu destilovanej vody a jej 
objemovú hmotnosť, ktorá je vyjadrená v tabuľkách. 
Teplota vody bola 21°C a jej hustota bola teda 0,997 
g.cm-3. Ďalej sme zisťovali hmotnosť vzoriek pomocou 
vreckovej digitálnej váhy s váživosťou 500 g 
a citlivosťou 0,01 g. Pyknometer s objemom 50 ml sme 
naplnili destilovanou vodou a zátkou sme uzavreli 
otvor. Pyknometer sme osušili od vytlačenej 
prebytočnej destilovanej vody. Následne sme 
pyknometer opäť odvážili a túto hodnotu si zapísali. 
Ďalej sme do pyknometra vložili vzorku a postup 
s meraním sme opakovali. Každé meranie vzorky sme 
opakovali 5krát a zo zmeraných hodnôt sme vypočítali 
aritmetický priemer. Do vzorca pre výpočet objemovej 
hmotnosti sme dosadili hmotnosti vzoriek, výsledné 
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aritmetické priemery a vypočítali. Výsledky sme si 
zapísali a uviedli do prehľadnej tabuľky (Tab.2).  

3 Výsledky a diskusia 
Na vzorkách z Madagaskaru sme namerali indexy 
lomov 1,758-1,759; 1,760 a 1,760. U vzoriek 
z Mozambiku sme namerali indexy lomu 1,758-1,759; 
1,760 a 1,741. U vzoriek z Mjanmarska sme namerali 
indexy lomu 1,755; 1,760; 1,761 a 1,760. Pre vzorky 
z neznámej lokality sme namerali index lomu 1,760. Pre 
vzorky z Keni nám vyšiel index lomu 1,772. Posledné 
hodnoty indexu lomu sme namerali pre vzorky z Českej 
republiky, ktoré vyšli nasledovne: 1,742; 1,732; 1,726; 
1,724 a 1,724.  
Pre vzorky z Madagaskaru sme vypočítali objemovú 
hmotnosť, ktorá nám vychádzala 3,66; 3,91 a 4,20. U 
vzoriek z Mozambiku sme vypočítali objemovú 
hmotnosť 3,81; 3,54 a 3,81. U vzoriek z Mjanmarska 
nám vyšla objemová hmotnosť nasledovne: 4,09; 4,09; 
4,08 a 4,32. Hustota pre vzorky z neznámej lokality nám 
vyšla 3,99 g.cm-3 a  u vzoriek z Keni sme vypočítali 
hustou 3,99 g.cm-3. Pre Českú republiku nám vyšla 
nasledovná objemová hmotnosť: 3,73; 3,78; 3,79; 3,73 
a 3,68.   
 

Lokalita Skupina 
Index 
lomu 

Objem. 
hmotnosť 

Madagaskar 

1. 
1,758-
1,759 

3,66 

2. 1,760 3,91 

3. 1,760 4,20 

Mozambik 

1. 
1,758-
1,759 

3,81 

2. 1,760 3,54 

3. 1,741 3,81 

Mjanmarsko 

1. 1,755 4,09 

2. 1,760 4,09 

3. 1,761 4,08 

4. 1,760 4,32 

Neznáma 1. 1,760 3,99 

Keňa - 1,772 3,99 

Česká 
republika 

- 1,742 3,73 

- 1,732 3,78 

- 1,726 3,79 

- 1,724 3,73 

- 1,724 3,68 

Tab.2: Index lomu a objemová hmotnosť vzoriek 
z daných lokalít 
Zdroj: Autor 
 

Z výsledkov sme vytvorili graf, ktorý je znázornený na 
obrázku (Obr.2). Znázorňuje závislosť indexu lomu od 
objemovej hmotnosti vzoriek a skupín. V grafe sme 
určili hranice indexov lomov a hustoty pre pyropy, 
almandíny a ich zmes, zvanú rodolit. Body na grafe 
zobrazujú výsledky meraní.  

Obr. 2: Graf závislosti indexu lomu od objemovej 
hmotnosti 
Zdroj: Autor 
 
V práci sme za účelom určenia indexu lomu a hustoty 
spracovali 44 vzoriek zo svetových lokalít: Madagaskar, 
Mozambik, Barma, Keňa, Česká republika a 10 vzoriek z 
neznámej lokality. Na základe analýz sme zistili tieto 
hodnoty u jednotlivých vzoriek pomocou 
refraktometra.  
Vzorky sme rozdelili do skupín podľa indexov lomu pre 
dosiahnutie presnejších výsledkov a vypočítali sme 
objemovú hmotnosť. Výsledkom bola prehľadná 
tabuľka (Tab.2) a graf (Obr.2). Potvrdili sme závislosť 
indexu lomu od hustoty granátov. Väčšie percento 
pyropovej zložky obsahovali pyropy z Českej republiky. 
Pyropy z lokalít Mozambik (2. a 3. skupina) a pyropy 
z lokality Madagaskar (2.skupina) sme priradili k pyrop-
almandínovým zložkám, teda k rodolitom.  Granáty 
s vyšším obsahom almandínovej zložky sme zaradili do 
kategórie almandínu a určili sme sem granáty z lokality 
Keňa, Barma (1.,2. a 3.skupina), Madagaskar 
(3.skupina) a granáty z neznámej lokality. Mierne 
odchýlky spôsobili granáty z oblastí Madagaskaru 
(1.skupina), Mozambiku (1.skupina) a Barmy 
(4.skupina), pri ktorých môžeme predpokladať 
prítomnosť aj iných granátových zložiek, ktoré spôsobili 
rozdiely v grafe.  

Záver 
V práci sme za účelom určenia štandardných 
gemologických vlastností identifikovali pyropy z lokalít: 
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Madagaskar, Mozambik, Mjanmarsko, Keňa,  Česká 
republika a z jednej neznámej lokality. Spolu sme tak 
analyzovali 54 vzoriek. Vzorkám sme určili index lomu 
a vypočítali hustotu pomocou základných 
gemologických prístrojov ako bol refraktometer 
a pyknometer. Index lomu, ktorý sa pri pyrope 
pohybuje od 1,710 do 1,755; sme potvrdili u pyropov 
z Mozambiku v tretej skupine, z Mjanmarska u pyropov 
prvej skupiny a u všetkých skupín pyropov z Českej 
republiky. Nízku objemovú hmotnosť, ktorá sa pre 
pyropy pohybuje do 3,9; sme potvrdili u prvej 
skupiny pyropov z Madagaskaru, u pyropov 
z Mozambiku a  z Českej republiky.  
Na základe výsledkov sme potvrdili závislosť indexu 
lomu od hustoty granátov. 
Z výsledkov sme zistili, že predávajúci ktorí nám predali 
granáty na medzinárodných mineralogických 
stretnutiach ako pyropy, sa potvrdili len v prípade 
pyropov z lokality Českej republiky. Z ďalších lokalít išlo 
o pyrop-almandínové granáty.  

Poďakovanie 
Moje poďakovanie patrí môjmu školiteľovi PaedDr. 
Jánovi Štubňovi, PhD. za jeho odbornú pomoc, 
pripomienky a cenné rady. 

Použitá literatúra 
[1] HANUS, Radek a kol. 2019. Český granát: Historie, 

geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství. 2. 
vyd. Praha: Granit, s.r.o, 158 s. ISBN 978-80-7296-
125-2.  

[2] HANNEMAN, William. 2008. Naming garnets: 
Sinkankas symposium. Hanneman Gemological 
Instruments. 25 s. ASIN B01HSCHRMQ. 

[3] HANUS, Radek a kol. 2019 Český granát: Historie, 
identifikace a zpracování v kontextu muzejních 
sbírek.. Brno: Audy. 103 s.  ISBN 978-80-
87896-65-5 

[4] KLEČÁK, Jiří, HOLÁSEK, Oldřich. 1972. Český granát. 
1. vyd. Liberece: Severografia. 224 s.  

[5] Malíková, 2019 
[6] PRICE, Monica – WALSH, Kevin. 2006. Horniny 

a minerály, Príroda do vrecka. 2. vyd. SLOVART. 
224 s. ISBN 978-80-556-0837-2 

[7] SÝKORA, Ladislav. 1952. Ložiská pyropů v Českém 
Středohoří: Zbírka prací z praktické geologie. 
Praha: Přírodovědecké vydavatelství, St. 
geologický ústav ČSR. 24 s. 

[8] ŠTUBŇA, Ján. 2018. Drahé kamene ukryté 
v školských učebniciach: text k prednáške.  

[9] KIEVLENKO, Eugenii. 2003. Geology of gems. 
1.edition, Ocean Pictures ltd. 432 p. ISBN 
5900395251 

[10] SANGSAWONG, Supharat - RAYNAUD, Victoria 
- PARDIEU Vincent. 2016. Colored stones and 
organic materials. In GIA G&G. Vol. 52, No. 3. 321-
323 p. 

[11] SUN, Ziyin – PALKE, Aaron – RENFRO, Nathan. 
2015. Color-change pink pyrope garnet. In GIA 
G&G. Vol. 51, No. 4. 348 p. 

[12] SUTHERLAND, Frederick et. al. 2019. Diversity in 
Ruby Geochemistry and Its Inclusions: Intra- and 
Inter- Continental Comparisons from Myanmar 
and Eastern Australia. In Minerals. Vol. 9. 9p. 

[13] SIMONET, Cedric – OCUNDI, Silvant. 2003. 
Prospecting Methods for Coloured Gemstone 
Deposits in Kenya. In African Journal of Science and 
Technology. 4(1). 44-55 p.  

[14] ŘÍDKOŠIL, Tomáš. 1997. Granát pyrop. In Sborník 
ze semináře OMČR. 1.vyd. Turnov: Unipress, 
Turnovské tiskárny. 80 s. 

[15] ILLÁŠOVÁ, Ľudmila. 2015. Gemológia 1: Všeobecná 
gemológia. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
144 s. ISBN 978-80-558-0987-8 

[16] ŠTUBŇA, Ján. 2019. Prírodné a syntetické náhrady 
českých granátov. In Český granát: Historie, 
geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství. 2. 
vyd. Praha: Granit, s.r.o, s. 91-98 ISBN 978-80-
7296-125-2.  

[17] ŠTUBŇA, Ján et al. 2018. Gem-Quality Green Cr-
Bearing Andradite (var. Demantoid) from Dobsina, 
Slovakia. In  Minerals. Vol. 9, no. 3, art. n. 164 

[18] ILLÁŠOVÁ, Ľudmila – ŠTUBŇA, Ján. 2018. 
Gemológia 4: syntetické materiály a imitácie 
v gemológii. Nitra : UKF, 2018. - 120 s. - ISBN 978-
80-558-1251-9 

[19] ŠTUBŇA, Ján. 2017. Diamant. Nitra : UKF, 2018. - 
120 s. - ISBN 978-80-558-1251-9 

[20] ŠTUBŇA, Ján – ILLÁŠOVÁ, Ľudmila. 2018. Zirkón vs. 
kubická zirkónia (využívanie zirkónu a kubickej 
zirkónie v šperkoch). In Gemologický spravodajca, 
Roč. 8, č. 2, s. 5-16. 

[21] ŠTUBŇA, Ján et al. 2019. Opal Doublets from 
Slovakia. In Journal of Gemmology. Vol. 36, No. 7  
601-602 pp. 

[22] ILLÁŠOVÁ, Ľudmila a kol. 2018. Identifikácia 
sklených náhrad drahých kameňov. In Historické 
sklo: multidisciplinárne o historickom skle 3 
Bratislava : SAV, S. 13-16, ISBN 978-80-570-0399-1 



Študentská vedecká konferencia 2021  Geografia a regionálny rozvoj a Geológia 

 102 

Geografické vzorce podpory vybraných krajne pravicových 
strán vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 

Geographical patterns of electoral 
support for selected far-right parties in the 2019 European Parliament 

elections 
Adam Mendel – Tibor Madleňák 

Školiteľ: Tibor Madleňák  
Katedra geografie a geológie, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 

amendel@student.umb.sk, tibor.madlenak@umb.sk 
 
 

Abstrakt 
Hlavným cieľom článku je analyzovať priestorové 
vzorce volebnej podpory vybraných krajne pravicových 
strán v Európe. Analýza vychádza z výsledkov volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2019. Je zameraná na 
vybrané krajne pravicové strany v troch 
najvýznamnejších štátoch Európskej únie, Nemecku, 
Francúzsku a Taliansku. V článku sú stručne 
predstavené číselné percentuálne zisky strán  v rámci 
krajín a rovnako je opísaná ich predvolebná kampaň. 
Volebné výsledky vybraných strán sú analyzované a 
interpretované v priestorovom kontexte. Po analýze 
strán nasleduje komparácia identifikovaných 
priestorových vzorcov ich volebnej podpory. Pomocou 
nej sa snažíme odhaliť dôležité faktory, ktoré 
ovplyvňujú volebnú podporu krajnej pravice v Európe. 

 
Kľúčové slová:  krajná pravica, voľby do Európskeho 

parlamentu, geografická analýza volieb, politická 
geografia    

Abstract 
The main goal of the article is to analyse the spatial 

patterns of electoral support of selected far-right 
parties in Europe. The analysis is based on the results 
of the European Parliament elections in 2019. It focuses 
on selected far-right parties in the three most 
important countries of the European Union, Germany, 
France and Italy. The article briefly presents the 
percentage election gains of the parties within the 
countries and describes their election campaign. The 
election results of selected parties are analysed and 
interpreted in a spatial context. The analysis of the 
parties in the article is followed by a comparison of the 
identified spatial patterns of electoral support. By 

comparison, we try to reveal important factors that 
affect the electoral support of the far right in Europe. 

 
Key Words: far right, elections to the European 

Parliament, geographical analysis of elections, political 
geography 

Úvod 
V tomto článku sa viackrát vyskytuje pojem krajná 
pravica alebo krajne pravicové strany. Z tohto dôvodu 
je dôležité chápať, čo si pod týmito pojmami máme 
predstaviť. Krajná pravica reprezentuje pojem, ktorý v 
spojení s politickými stranami zahŕňa zoskupenia strán, 
u ktorých môžeme pozorovať určité prvky radikalizmu 
a rôznych spoločných znakov. Medzi tieto spoločné 
znaky patrí napríklad odpor voči cudzím osobám 
(nativizmus) vyskytujúcich sa v štátoch. Vďaka tomuto 
odporu je ďalším dôležitým znakom silný protimigračný 
postoj. V neposlednom rade sa medzi identifikačnými 
črtami nachádzajú aj populizmus, ktorý sa v súčasnosti 
v Európe dostáva do povedomia médií a širšej 
verejnosti a autoritárske tendencie [1]. 

Podstatou tohto článku je zistiť geografické vzorce 
volebnej podpory týchto krajne pravicových strán 
počas volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. V 
každom z troch štátov sme sa rozhodli vybrať jednu 
krajnej pravicovú stranu, ktorá dosiahla najviac 
percent. Sú nimi Alternatíva pre Nemecko (AfD) v 
Nemecku, Národné zhromaždenie (RN) vo Francúzsku 
a strana Liga v Taliansku.  

Paradoxne, voľby do Európskeho parlamentu sú 
často medzi voličmi i expertami považované za 
druhoradé, či nedôležité. Avšak v roku 2019 sa situácia 
zmenila. Pred voľbami reálne existovala potencionálna 
hrozba vytvorenia krajne pravicovej väčšiny v 
europarlamente, ktorá upriamila pozornosť na tieto 
väčšinou druhoradé voľby [2]. Takýto značný úspech 
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krajnej pravice by mohol silne ovplyvniť chod Európskej 
únie a ohroziť existenciu demokratických princípov, na 
ktorých je postavená. Preto je dôležité analyzovať 
výsledky krajne pravicových strán a snažiť sa odhaliť ich 
priestorové vzorce volebnej podpory vyskytujúce sa 
naprieč Európou. 

1. Ciele a metódy 
Hlavný cieľ článku je zameraný na odhalenie 
priestorových vzorcov volebnej podpory krajnej 
pravice. Je možné ho rozdeliť na dve časti. Prvým 
čiastkovým cieľom je popis volebných úspechov krajnej 
pravice v troch vybraných krajinách. Druhým 
čiastkovým cieľom je snaha odhaliť rôzne činitele 
pôsobiace v spomenutých krajinách, ktoré napomáhajú 
úspechu krajne pravicových strán.    

Na dosiahnutie stanovených cieľov boli využité 
viaceré metódy. Analytická metóda bola uplatnená pri 
charakteristike volebnej podpory krajne pravicových 
strán v troch spomenutých štátoch. Boli pri tom využité 
poznatky o špecifikách vybraných krajne pravicových 
strán a ich predošlých volebných úspechoch. Súčasťou 
analýzy boli aj špecifiká vybraných regiónov v rámci 
troch krajín a  ich vplyv na úspešnosť krajnej pravice. 
Ďalšou použitou metódou bola metóda komparácie 
resp. komparatívna metóda. Metóda bola využitá pri 
odhaľovaní podobných znakov a vzorcov správania 
voličov krajnej pravice v troch štátoch. Zámerom bolo 
odhaliť faktory, ktoré ovplyvňujú mieru volebnej 
úspešnosti. Identifikované vzorce sú znázornené na 
mapách, ktoré približujú rozličné činitele ovplyvňujúce 
analyzované výsledky krajnej pravice. 

2. Výsledky a diskusia 
V Nemecku je hlavným reprezentantom krajnej pravice 
strana AfD, ktorá dosiahla v analyzovaných voľbách 11 
%. Strana sa rozhodla postaviť predvolebnú kampaň na 
protimigračných a protieurópskych myšlienkach. Jej 
ďalšími prvkami boli ľahko zrozumiteľné, sugestívne 
slogany a značná aktivita na sociálnych sieťach [3]. 

 AfD predstavuje zaujímavú stranu, pretože patrí 
medzi relatívne mladé zoskupenie, ktoré vzniklo ako 
forma protestu proti Eurozóne.  Avšak postupom času 
došlo k transformácií strany na plnohodnotnú krajne 
pravicovú nacionalistickú stranu.  

Strana počas volieb získala 11 %, čo nepredstavuje 
vysoké hodnoty, avšak z geografického hľadiska 
môžeme konštatovať vysokú mieru nerovnosti. 

Napríklad vo východnom Nemecku dokázala AfD v 
niektorých oblastiach získať až 32 % (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Výsledky strany AfD vo voľbách do EP 2019 
v Nemecku  
Zdroj: [4] 

Na základe Obr. 1 je viditeľné, že spomenuté 

východné Nemecko predstavuje miesto významnej 

priestorovej koncentrácie úspechu AfD. Napriek tomu, 

že Nemecko patrí k vyspelým štátom, stále sa v  krajine 

vyskytujú podstatné regionálne rozdiely. Strana AfD 

mala počas eurovolieb najlepšie výsledky v tých 

oblastiach, v ktorých sa vyskytujú rôzne štrukturálne, 

demografické a ekonomické problémy [5]. Väčšina 

týchto faktorov sa vzťahuje práve na už spomenuté 

východné Nemecko. Na ich vznik mal najvýznamnejší 

vplyv historický kontext. Východné Nemecko bolo do 

roku 1990 súčasťou iného politického aj ekonomického 

zriadenia. Transformácia oblastí po zjednotení 

Nemecka mala za následok úpadok ťažkého priemyslu 

[6]. Tento úpadok taktiež spôsobil zvýšenú 

nezamestnanosť (Obr. 2), ktorá sa tu vyskytuje dodnes 

a napomáha úspechu krajnej pravice. 
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Obr. 2 Miera nezamestnanosti v Nemecku 
v spolkových krajinách v roku 2017 
Zdroj: [7] 

Okrem ekonomickej transformácie, spojenie 
Nemecka negatívne ovplyvnilo aj demografickú 
situáciu na východe. Po roku 1990 odišlo z oblastí veľké 
množstvo mladšieho, vzdelaného a liberálnejšieho 
obyvateľstva, pričom tento odchod ľudí zvýšil 
priemerný vek (Obr. 3).  

 

 
Obr. 3 Priemerný vek obyvateľstva Nemecka 
v okresoch v roku 2015 
Zdroj: [8] 

Staršie obyvateľstvo, podobne ako zvýšená 
nezamestnanosť patrí k hlavným príčinám vysokých 
volebných ziskov Afd [9]. 

 Avšak pri opakovanom skúmaní Obr. 1 je viditeľné, 
že vo východnom Nemecku strana AfD nedokázala 
získať vysokú podporu v meste Berlín. Hlavné mesto 
Nemecka pôsobí v priestore ako určitá pevnosť 
obkľúčená krajnou pravicou. 

Na základe spomenutých poznatkov môžeme 
konštatovať, že významný priestorový vzorec úspechu 
krajnej pravice v Nemecku sú predovšetkým 
ekonomické a demografické  problémy v regiónoch.   

Vo Francúzsku reprezentovala krajnú pravicu strana 
RN. Na rozdiel od nemeckej AfD dosiahla až 23,34 %, čo 
ju umiestnilo na prvé miesto v rámci Francúzska. Strana 
RN patrí, v porovnaní s AfD, medzi oveľa staršie a 
etablované krajne pravicové zoskupenia.  

Kampaň RN bola zameraná predovšetkým na 
vnútroštátne problémy a kritiku doterajšieho vedenia 
krajiny. Strana dlhodobo vyznáva a propaguje 
myšlienky proti Európskej únii a migrantom, najmä 
moslimského vierovyznania [10].  

Z dôvodu vysokého percentuálneho zisku je 
priestorové rozmiestnenie volebnej podpory strany 
viac komplikované ako v prípade Nemecka. Avšak stále 
je možné odhaliť určité oblasti, v ktorých je podpora 
strany výraznejšia. Najlepšie výsledky dosiahla na 
severe, severovýchode a juhu krajiny (Obr. 4). 

 

 
Obr. 4 Výsledky strany RN vo volebných obvodoch 
Francúzska vo voľbách do EP 2019 s vyznačenými 
regiónmi 
Zdroj: [11] 

Podobne dobré výsledky v týchto oblastiach 

dosiahla strana aj v minulosti, čím sa zvyšuje ich 

dôležitosť, keďže predstavujú dlhodobé miesta 

významnej koncentrácie podpory krajnej pravice.  

Na juhu je jadrom volebnej podpory región 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a pobrežné územia 

v regióne Occitánia (Obr. 4). Táto oblasť sa vyznačuje 

vysokou mierou migrácie, ktorá je dôležitým nástrojom 

kampane krajnej pravice. Zaujímavé sú tieto oblasti aj z 

pohľadu demografických a ekonomických hľadísk. 

Vyskytuje sa tu staršie obyvateľstvo, ktoré má väčšie 

predpoklady zastávať konzervatívnejšie hodnoty. Pre 

starších obyvateľov a najmä penzistov je juh Francúzska 

veľmi atraktívny, keďže disponuje priaznivými 

klimatickými podmienkami. Z ekonomického hľadiska 

reprezentuje región PACA oblasť s veľkými sociálnymi 

rozdielmi, ktoré môžu viesť k zvýšenej koncentrácii 

sociálnych a ekonomických problémov [12].  
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Na severe sa väčší úspech RN sústreďuje v regióne 

Hauts de France  a na severovýchode v regióne Grand 

Est (Obr. 4). Hauts de France a Grand Est predstavujú 

historicky ľavicové a priemyselné regióny. Avšak 

transformácia ekonomiky Francúzska spôsobila, že 

regióny prešili veľkou de-industrializáciou aj 

ekonomickým úpadkom, ktoré spôsobili sťažené 

životné podmienky. Vďaka tomu si dokázala krajná 

pravica, pomocou kampane kritizujúcej 

predchádzajúce strany a status quo, získať v týchto 

oblastiach veľké množstvo voličov [12].  

Pri analýze vzorca podpory strany RN má význam 

pozrieť sa aj na oblasti, v ktorých zaznamenala najnižšie 

zisky. Strana RN nemala úspech napríklad v ekonomicky 

stabilných ľavicových regiónoch na západe krajiny v 

okolí Bretónskeho polostrova [13]. Ďalšou neúspešnou 

oblasťou bolo mesto Paríž. V Paríži RN získala len okolo 

7 %, pričom tu dominovala predovšetkým strana 

prezidenta Emanuela Macrona a strana Zelených.  

Avšak na rozdiel od Paríža, vidiek vo Francúzsku bol 

počas volieb priestorom vysokej koncentrácie podpory 

RN [14]. Najlepšie je tento jav viditeľný v regióne 

Centre-Val de Loire južne od Paríža. Na základe Obr. 5, 

ktorý porovnáva sídelnú štruktúru a výsledky 

eurovolieb, je viditeľné, že čím sú oblasti viac vidiecke, 

tým je úspech strany väčší. 

 

 
Obr. 5 Výsledky volieb do EP 2019 v regióne Centre-
Val de Loire v roku 2019 a sídelná štruktúra regiónu 
Centre-Val de Loire v roku 2019 
Zdroj: [15] 

Strana RN, okrem migrácie a islamu, koncentruje 
kampaň aj na získavanie podpory chudobnejších a 
nezamestnaných ľudí. Pričom títo ľudia často obývajú 
periférne (vidiecke) oblasti a spomenuté severné 
regióny. Ich typickým znakom je negatívny pohľad na 

tradičné politické strany, ktoré, podľa nich, stratili 
záujem riešiť ich problémy  [16]. 

Taliansku krajnú pravicu reprezentuje 
predovšetkým strana Liga. Podobne ako RN vo 
Francúzsku, dosiahla v analyzovaných voľbách 
prvenstvo so ziskom 34,26 %.  

Kampaň Ligy sa plne orientovala na propagovanie 
myšlienok proti Európskej únii a taktiež silnej kritiky 
menovej únie. Rovnako kritizovala aj migráciu, resp. 
migračnú politiku EÚ, vďaka čomu ju môžeme hodnotiť 
aj ako silne protimigračnú [17].  

Liga sa plnohodnotne chápe ako krajne pravicová 
strana, aj keď v minulosti zastávala iné myšlienky. Pred 
zmenou vedenia bola strana braná skôr ako zoskupenia 
zamerané na odčlenenie severu Talianska od zvyšku 
krajiny [18]. Silný regionalizmus strany vychádzal zo 
skutočnosti, že sever Talianska predstavuje jeden z 
najbohatších regiónov štátu so silne rozvinutým 
priemyslom, zatiaľ čo juh reprezentuje ekonomicky 
najchudobnejšie oblasti. Z tohto hľadiska môžeme 
dedukovať, že sever Talianska je stále významným 
miestom koncentrácie vysokej volebnej podpory 
strany. Uvedené špecifiká naznačujú, že priestorové 
vzorce volebnej podpory budú čiastočne odlišné od 
predchádzajúcich krajín. 

Počas volieb strana získala pomerne vysoké čísla v 
celej krajine (Obr. 6). 
 

 
Obr. 6 Výsledky volieb do EP 2019 strany Liga 
v Taliansku v provinciách  
Zdroj: [19] 
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Nižšie hodnoty dosiahla len na juhu krajiny a na 
Sicílii. Relatívne dobré výsledky na juhu ukazujú, že Liga 
sa zmenou orientácie na krajnú pravicu dokázala zbaviť 
svojho regionálneho charakteru. V rámci priestorového 
rozmiestnenia hlasov pre Ligu sme zistili veľkú koreláciu 
medzi jej úspechom a rozšírením negatívnych názorov 
na Európsku úniu (Obr. 7). Výsledky ukazujú, že ľudia 
odmietajúci integráciu v EÚ môžu mať väčšie sklony k 
voľbe krajnej pravice.  

 

 
Obr. 7 Nespokojnosť obyvateľov s integráciou v EÚ (%) 
v Taliansku v roku 2018 
Zdroj: [20] 

Obr. 8 ukazuje, že Liga mala najvyššie volebné zisky 
na severe krajiny. Avšak ani tam nebola jej vysoká 
podpora rovnomerne rozmiestnená. Nižšie hodnoty 
získala v metropolitných oblastiach miest Miláno, Turín 
a Janov, kde vyhrala stredovo-ľavicová Demokratická 
strana. 

 

 
Obr. 8 Výsledky strany Ligy vo voľbách do EP 2019 
s vyznačenými mestami Miláno, Turín a Janov 
Zdroj: [19] 

V strede krajiny mala Liga všeobecne nižšiu podporu 
ako na severe. Avšak aj tu je možné pozorovať miesta s 
vyššou a nižšou podporou. Túto nižšiu úspešnosť 
dosiahla v dvoch tradične ľavicových regiónoch Emilia-
Romagna a Toskánsko (Obr. 9). 

 
Obr. 9 Výsledky strany Ligy vo voľbách do EP 2019 
s vyznačenými hranicami regiónov Emilia-Romagna 
a Toskánsko  
Zdroj: [19] 

Avšak v aj rámci týchto regiónov je možné badať 
rozličnú priestorovú podporu, predovšetkým v 
regióne Emilia-Romagna.  

 

 
Obr. 10 Výsledky volieb do EP 2019 v regióne Emilia-
Romagna v Taliansku  
Zdroj: [21] 

V tomto regióne je veľmi dobre viditeľné (Obr. 10), 
že krajná pravica bola úspešnejšia vo vidieckych 
periférnych územiach, zatiaľ čo v okolí miest ako 
Bologna a Ravenna vyhrala už spomenutá stredovo-
ľavicová Demokratická strana [22].  

Keďže Liga na juhu mala najnižšie percentuálne 
zisky, odhaliť jednoznačný priestorový vzorec úspechu 
je v tejto oblasti komplikovanejšie. Avšak určité 
vysvetlenie nám ponúka empirický výskum, ktorý sa 
snažil odhaliť tieto stále relatívne dobré zisky (okolo 10 
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%). Výskum odhalil, že Liga mala najlepšie výsledky v 
tých oblastiach, kde v minulosti mala vysokú podporu 
neofašistická strana Movimento Sociale Italiano [23]. 
Tento pohľad prezrádza, že vyššia podpora krajnej 
pravice sa môže vyskytovať v takých oblastiach, kde už 
v minulosti boli úspešné podobné krajné pravicové 
zoskupenia. 

Analýzy výsledkov krajnej pravice v troch vybraných 
štátoch pomáhajú odhaliť faktory, ktoré ovplyvňujú 
úspech týchto zoskupení. Medzi tieto významné 
činitele patria napríklad rôzne socioekonomické 
problémy. Priestorové vzorce ukazujú, že krajná pravica 
má vyššiu úspešnosť v miestach, ktoré prešli 
neúspešnou transformáciou priemyselných oblastí. 
Tieto poznatky platili predovšetkým pre východ 
Nemecka, sever a severovýchod Francúzska.  

Rovnako sme zistili, že krajná pravica má úspech v 
územiach, kde sa všeobecne vyskytuje staršie 
obyvateľstvo. Staršie obyvateľstvo máva mnohokrát 
negatívne názory k rôznym cudzím prvkom a 
modernizačným procesom. Krajná pravica v rámci 
kampane zdieľa rovnaké názory, čím si zvyšuje svoju 
atraktivitu u starších obyvateľov.  

Krajne pravicové zoskupenia si taktiež dokázali  
získať vysokú podporu v regiónoch, kde sa vyskytujú 
negatívne názory na Európsku úniu a jej rôzne 
opatrenia. Tento pohľad bol veľmi dobre viditeľný v 
Taliansku a na juhu Francúzska, kde ľudia odmietali 
predovšetkým migračnú politiku európskeho 
zoskupenia.  

Posledným významným predpokladom úspechu 
krajnej pravice bola periférnosť oblastí a ich  vidiecky 
charakter. Preferencia krajnej pravice na vidieku mohla 
byť chápaná ako forma protestu proti centrám, 
spájaným s tradičnými stranami. Obyvatelia vidieka 
zastávali názor, že tradičné strany nemajú záujem riešiť 
ich problémy. Krajná pravica si tento sentiment 
uvedomovala a rozhodla sa prezentovať ako odporca 
tradičných strán, čím dokázala dosiahnuť na vidieku 
vyššiu podporu ako v mestách, predovšetkým vo 
Francúzsku a v Taliansku.  

Súčasťou analýzy priestorových volebných vzorcov 
bola aj identifikácia regiónov s nízkou podporou 
vybraných strán. Ich charakteristiky boli vo všetkých 
troch skúmaných krajinách podobné. Krajná pravica má 
nízku úspešnosť vo veľkých a bohatých metropolitných 
oblastiach. Tieto oblasti predstavovali mestá ako 
Berlín, Paríž, Miláno, Turín a Janov. Žiadna krajne 
pravicová strana si nedokázala získať podporu mladších 
a vzdelanejších mestských obyvateľov obývajúcich tieto 
mestá. Tento pohľad ukazuje, že krajná pravica a jej 

ideológia nemajú veľkú úspešnosť vo veľkých 
kozmopolitných metropolách.  

Záver 
Článok je zameraný na identifikáciu priestorových 
vzorcov volebnej podpory krajne pravicových strán 
počas volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. 
Európske voľby predstavujú veľmi komplikovaný 
systém hlasovania, ktorého spôsob sa častokrát líši v 
iných členských štátoch. Rovnako môžeme 
konštatovať, že volieb sa zúčastňuje veľké množstvo 
občanov z rôznych krajín, ktoré majú rôzny historický, 
spoločenský a politický kontext. Z tohto dôvodu sme sa 
rozhodli skúmať výsledky krajnej pravice v troch 
významných štátoch EÚ (Nemecko, Francúzsko a 
Taliansko).  

Napriek tomu, že sme analýzu zamerali len na tri 
štáty, poznatky o úspešnosti krajnej pravice mali v 
týchto krajinách veľmi podobné príčiny. Táto 
skutočnosť nám naznačuje, že zistené priestorové 
vzorce úspechu budú mať pravdepodobne viac 
všeobecnejší charakter, platiaci aj pre iné krajiny v EÚ. 
Vďaka tomu získavajú identifikované priestorové 
volebné vzorce na väčšej dôležitosti a môžu slúžiť ako 
nástroj odhaľovania potencionálnych výsledok krajnej 
pravice aj v budúcnosti.  

V rámci Nemecka sme zistili, že krajná pravica mala 
najvyššiu podporu vo východnej časti krajiny. Vo svoj 
prospech využívala problematické demografické a 
štrukturálne charakteristiky oblastí, v ktorých sa 
vyskytuje staršie obyvateľstvo, vyššia nezamestnanosť 
a celková slabšia socioekonomická rozvinutosť. Situácia 
vo Francúzsku bola komplikovanejšia. Najlepšie 
výsledky zaznamenala krajná pravica vo vidieckych 
periférnych oblastiach a v regiónoch na juhu krajiny, v 
zvýšenej miere obývanými starším obyvateľstvom, 
ktoré je konfrontované s problematikou zvýšenej 
imigrácie zo zahraničia. Rovnako vysoké hodnoty 
získala aj v socioekonomicky slabších oblastiach na 
severe a severovýchode. V Taliansku boli v 
priestorovom vzorci volebného úspechu krajnej pravice 
prítomné vidiecke oblasti a oblasti s negatívnejším 
postojom k Európskej únii.  

Všeobecne je možné konštatovať, že krajne 
pravicové strany sú úspešnejšie v regiónoch so 
socioekonomickými problémami a so starším 
obyvateľstvom. Taktiež sú úspešné v oblastiach 
obývanými ľuďmi odmietajúcimi Európsku úniu, 
migráciu a v územiach s vidieckym charakterom. Vo 
vzorcoch volebnej podpory krajnej pravice je možné 
identifikovať niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku 
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jej úspechu. Väčšinou sú spojené s problémami, ktorým 
Európa v súčasnosti čelí. Od ich riešenia bude závisieť 
vývoj podpory krajne pravicových politických 
zoskupení. 
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Abstrakt 
Aktivity MAS Bystrická dolina prispievajú k rozvoju 

regiónu v oblastiach vzdelávania, dopravy, životného 
prostredia či cestovného ruchu. Cieľom článku je 
poukázať na regionálny rozvoj Bystrickej doliny 
v rôznych oblastiach záujmu v programovom období 
2014 – 2020, na činnosti, ktoré zvyšujú a skvalitňujú 
životnú úroveň obyvateľov mikroregiónu. 

V prvej kapitole článku predstavujeme teoreticko-
metodické východiská problematiky. Druhá kapitola je 
venovaná stručnej charakteristike mikroregiónu. 
Princíp CLLD („Community Led Local Development“) 
nájdeme v tretej kapitole. V štvrtej kapitole 
stanovujeme ciele, ktoré predstavitelia mikroregiónu 
chcú dosiahnuť prostredníctvom rôznych aktivít. 
Vybrané činnosti k splneniu cieľov sú spracované 
v piatej kapitole. 

V rámci každej kapitoly bola využitá metóda 
vysvetľujúceho opisu. Získané informácie sú 
vizualizované formou obrázkov, resp. mapy. Vzhľadom 
na to, že článok sa zaoberá aktivitami mikroregiónu, 
bola využitá aj metóda terénneho výskumu. Celá práca 
bola systémovou metódou rozdelená na kapitoly 
a podkapitoly.  

Kľúčové slová: MAS Bystrická dolina, rozvoj, 
aktivity, životná úroveň 

Abstract  
The activities of the Bystrická dolina LAG contribute 

to the development of the region in the areas of 
education, transport, the environment and tourism. 
The aim of the article is to point out the regional 
development of Bystrická dolina in various areas of 
interest in the programming period 2014 - 2020, to 
activities that increase and improve the living 
standards of the inhabitants of the micro-region. In the 
first chapter of the article we present the theoretical 
and methodological basis of the issue. The second 
chapter is devoted to a brief description of the 
microregion. The principle of CLLD can be found in the  

 
third chapter. In the fourth chapter, we set the goals 
that the representatives of the microregion want to 
achieve through various activities. Selected activities to 
meet the objectives are processed in the fifth chapter.  

A method of explanatory description has been used 
in each chapter. The obtained information is visualized 
in the form of pictures, resp. of map. Given that the 
article deals with activities of micro-region, we also 
used method of field research. The whole work was 
divided by system method into chapters and 
subchapters. 

Keywords: LAG Bystrická dolina, development, 
activities, standard of living 

Úvod 
Krajiny Európskej únie začiatkom tohto storočia začali 
využívať projekty verejno-súkromného partnerstva na 
financovanie rozvoja infraštruktúry. Prehlbovali tak 
vzťahy medzi verejným a súkromným sektorom a 
investovali tak svoje financie najmä do výstavby diaľnic, 
ale taktiež do environmentálnych projektov, projektov 
súvisiacich so sociálnym bývaním, kultúrou a iné. Na 
princípoch verejno-súkromného partnerstva funguje aj 
MAS Bystrická dolina. To znamená, že vznikajúce 
projekty sú určené najmä občanom. Tí majú možnosť 
zaujímať sa o to, kam smerujú financie vybraté na 
daniach, prípadne peniaze, ktoré sú z Európskych 
fondov priamo určené na rôzne projekty. Pokiaľ občan 
zistí, že je možnosť efektívnejšieho využitia týchto 
finančných prostriedkov, je povinnosťou verejného 
sektora zaoberať sa týmito pripomienkami. 

Cieľom článku je poukázať na regionálny rozvoj 
Bystrickej doliny v rôznych oblastiach záujmu 
v programovom období 2014 – 2020, na činnosti, ktoré 
zvyšujú a skvalitňujú životnú úroveň obyvateľov 
mikroregiónu. 
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1 Teoreticko-metodické východiská 
problematiky 
Prvým krokom k vypracovaniu článku bolo 
zhromaždenie printových a elektronických zdrojov, 
z ktorých sme čerpali informácie. Printové zdroje sme 
získali z Turistického centra v Starej Bystrici 
a v Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou.  

Základné informácie o MAS Bystrická dolina sme 
čerpali z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja [1]. 
Históriu mikroregiónu sme spracovali na základe 
dokumentu s názvom Stratégia CLLD: Spoločnou cestou 
k rozvoju nášho atraktívneho regiónu [2].   

Kapitola venovaná charakteristike CLLD bola 
vytvorená pomocou dvoch dokumentov. Na 
vysvetlenie pojmu CLLD nám poslúžila webová stránka 
http://www.tatrypieniny.com/2018/04/06/ [6]. 
Cieľové územie a hlavné výzvy sme charakterizovali na 
základe Partnerskej dohody SR [3]. V tretej kapitole 
sme využili najmä Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mikroregiónu [1], pomocou ktorého sme 
vytýčili prioritné ciele Bystrickej doliny. Hlavné aktivity 
mikroregiónu sme stanovili najmä na základe 
dokumentu Stratégia CLLD: Spoločnou cestou k rozvoju 
nášho atraktívneho regiónu [2]. Výstavbu kanalizácie 
sme spracovali na základe článku v internetových 
novinách Moje Kysuce [7]. Podkapitolu o zvýšení 
životnej úrovne obyvateľstva sme vytvorili na základe 
zdrojov [8], [9] a [10]. Skanzen vo Vychylovke, v rámci 
podkapitoly o prírodnom a kultúrnom dedičstve, sme 
definovali z oficiálnej stránky Múzea kysuckej dediny 
[11]. Väčšinu atrakcií rozvíjajúcich cestovný ruch sme 
spracovali z publikácie Bystrická dolina – Turistický 
skvost Kysúc [5]. Most lásky a priateľstva sme prevzali 
z  článku o zaujímavostiach mesta Krásno nad Kysucou 
[15]. 

Informácie o rozhľadni u Jantov ako o objekte 
záujmu turistov spracovala Ľubica Podoláková v článku 
miestnych novín Krásňan [4]. Obrázky, tabuľka a mapa 
v článku boli prevzaté z viacerých zdrojov 
[2,7,8,9,10,11,13,14]. 

Po získaní všetkých potrebných informácií sme ich 
spracovali a vizualizovali formou obrázkov, resp. mapy. 
Najviac využívanou bola metóda vysvetľujúceho opisu, 
ktorá je použitá v každej kapitole. 

Systémovou metódou bol článok rozdelený na 
kapitoly a podkapitoly. 

 
 

2 Stručná charakteristika mikroregiónu 
MAS Bystrická dolina (mapa 1 v prílohe) leží vo 
východnej časti regiónu Kysúc. Mikroregión tvorí 7 obcí 

a jedno mesto, ktoré sa rozprestierajú na ploche 302,08 
km2 [1].  

V roku 2003 sa určité obce Kysúc rozhodli vytvoriť 
nové záujmové združenie s názvom Mikroregión 
Bystrická dolina. Mikroregión môžeme chápať 
v dvojakom zmysle – ako územnú jednotku a ako 
organizáciu. Naopak miestnu akčnú skupinu 
charakterizujeme ako partnerstvo zástupcov 
verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré 
pôsobí na celistvom a súdržnom území. Mikroregión 
Bystrická dolina vznikol za účelom regionálnej 
spolupráce a koncepčného rozvoja regiónu v oblasti 
Bystrickej doliny. Medzi zakladateľské obce patria Stará 
Bystrica, Nová Bystrica, Klubina, Radôstka, Zborov nad 
Bystricou a Lutiše. V roku 2010 sa do združenia pridalo 
mesto Krásno nad Kysucou a o rok neskôr i obec 
Dunajov [2].  

V súčasnosti patrí MAS Bystrická dolina do 
Žilinského kraja a väčšina obcí do okresu Čadca, 
s výnimkou obce Lutiše, ktorá patrí do okresu Žilina. 
MAS Bystrická dolina radíme do troch klimatických 
okrskov (T9, T10, T11). Všetky sú charakteristické 
horskou klímou, ktorá je mierne chladná až studená. To 
znamená, že sever a východ územia patrí do chladnej 
klimatickej oblasti, západ a juh do mierne teplej 
klimatickej oblasti.  Územím pretekajú 3 väčšie vodné 
toky – rieka Kysuca, Bystrica a potok Vychylovka. 
Z pôdneho hľadiska prevládajú kambizeme na flyši 
a v okolí riek fluvizeme. Z fytogeografického-
vegetačného hľadiska patrí MAS Bystrická dolina do 
bukovej zóny, flyšovej podzóny a oblasti Kysucká 
a Oravská vrchovina. Živočíšne spoločenstvá 
mikroregiónu majú charakter podhorskej a horskej 
fauny, medzi ktorú patrí napr. srnec hôrny (Capreolus 
capreolus), diviak lesný (Sus scrofa) alebo líška hrdzavá 
(Vulpes vulpes).  

Počet obyvateľov Bystrickej doliny je 17 652 (k 
31.12.2020).  

3 Charakteristika CLLD 
Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického 
výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj 
na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania 
o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom 
rozvoji svojho územia. To znamená, že predstavitelia 
mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority a po 
schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber 
projektov [6].  

Podľa Partnerskej dohody Slovenskej republiky na 
roky 2014 – 2020 je cieľovým územím pre CLLD celé 
Slovensko, resp. vidiecke a vidiecko-mestské oblasti. 
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V rámci týchto oblastí je podporený vznik jedného typu 
MAS (vidiecke MAS). Na to aby bola MAS vyhlásená, 
musí spĺňať niekoľko podmienok. Prvou z nich je 
vidieckosť, ktorá je ohraničená celkovou hustotou 
osídlenia max. 150 obyv./km2. Celkový počet 
obyvateľov na území MAS musí byť viac ako 10 000 
a nesmie prekročiť hranicu 150 000. Ďalším kritériom 
pre oprávnenosť MAS je celé územie mikroregiónu, 
nielen jej jednotlivých obcí.  

Hlavné výzvy CLLD všeobecne platné pre každý 
mikroregión na miestnej úrovni sú tri. Prvou z nich je 
zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti. Z toho 
vyplýva, že MAS zvýši konkurencieschopnosť 
zaostávajúcich vidieckych oblastí, zlepší podporu pre 
živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov 
a zlepší kvalifikáciu a prax pracovnej sily. 
V neposlednom rade sa bude snažiť znížiť vysokú mieru 
nezamestnanosti najmä mladých ľudí, a tým bude 
predchádzať vzniku chudoby.  

Druhou výzvou je zvýšenie kvality života 
prostredníctvom aktivít, ktoré zvyšujú atraktivitu 
územia a zlepšujú možnosti alternatívneho trávenia 
voľného času. Výzva zvyšuje povedomie o hodnotách 
kultúrneho dedičstva a o ochrane prírodných zdrojov 
vo vidieckych oblastiach.  

Zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb je treťou 
výzvou CLLD. Miestni aktéri MAS sa pokúsia zvýšiť 
efektívnosť, kvalitu a diverzitu týchto služieb. 

Spomínané výzvy vymedzujú hlavné prioritné 
oblasti realizované prostredníctvom CLLD. Medzi ne 
patria rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti 
využitím miestnych zdrojov, ochrana životného 
prostredia, budovanie kapacít a rozvoj občianskej 
spoločnosti v regióne ako aj zvýšenie kvality 
a bezpečnosti vybavenosti vidieckej oblasti [3]. 

 

4 Ciele pre rozvoj MAS Bystrická dolina 
Mikroregión Bystrická dolina a jej predstavitelia si 
stanovili na programové obdobie 2014-2020 určité 
ciele, ktoré rozdelili do 4 oblastí. 
 

4.1 Dopravná a technická infraštruktúra, životné 
prostredie 
Dopravná infraštruktúra MAS Bystrická dolina je 
takmer kompletne vybudovaná. Mikroregiónom 
prechádzajú cesty I. a II. triedy, na ktoré sa napájajú 
miestne komunikácie III. a IV. triedy. Mnohé 
komunikácie si však vyžadujú položenie nového 
asfaltového krytu. Na zlepšenie bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky boli pozdĺž ciest vybudované 
chodníky pre chodcov. Celá cestná sieť je nadmieru 

vyťažená osobnou dopravou, ktorá prispieva 
k znehodnoteniu asfaltového koberca. Hlavnými cieľmi 
v dopravnej infraštruktúre boli rekonštrukcia 
a rozšírenie miestnych komunikácií a chodníkov 
a zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 
a nemotorovej dopravy.  

Jedným z bodov technickej infraštruktúry je verejné 
osvetlenie, ktoré si v mnohých častiach mikroregiónu 
prešlo rekonštrukciou, v niektorých častiach si ju stále 
vyžaduje. Hlavným problémom rekonštrukcie 
verejného osvetlenia je nadmerná spotreba elektrickej 
energie spojená s lokálnou nefunkčnosťou.Na území 
mikroregiónu je vybudovaná aj komplexná vodovodná 
sieť, avšak nájdu sa aj domácnosti, ktoré stále využívajú 
vlastné studne. Verejný vodovod má výrazný vplyv aj na 
kvalitu života obyvateľov, ako aj pre prípadnú alokáciu 
podnikateľských subjektov v mikroregióne, pre ktoré je 
dispozícia pitnej vody z verejného vodovodu 
nevyhnutnou podmienkou. Kanalizačná sieť 
v Bystrickej doline nie je dobudovaná vo všetkých 
obciach. Funkčnú kanalizáciu má iba mesto Krásno nad 
Kysucou, aj to nie vo všetkých mestských častiach [1]. 
Miestni aktéri chceli v oblasti technickej infraštruktúry 
zrekonštruovať a zmodernizovať verejné osvetlenie, 
skvalitniť zásobovanie miestnych častí mikroregiónu 
pitnou vodou a dobudovať kanalizačný systém.  

S dopravou a technickým vybavením MAS Bystrická 
dolina súvisí aj stav životného prostredia. V minulosti 
bolo územie výrazne znečistené najmä v oblasti 
povrchových vôd a ovzdušia. K zvýšeniu kvality 
životného prostredia prispela najmä úplná plynofikácia 
obcí (mesta) Bystrickej doliny. Mikroregión chcel 
skvalitniť stav životného prostredia najmä 
zdokonalením systému zberu, separácie 
a zneškodňovania komunálneho odpadu. Zároveň sa 
snaží o rozšírenie verejnej zelene a o vybudovanie 
oddychových zón. 

4.2 Sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie 
a služby občanom 
Sociálne služby v mikroregióne sú rozvinuté na nízkej 
úrovni. Do začiatku roka 2014 neexistovalo v Bystrickej 
doline žiadne sociálne zariadenie [1]. V roku 2017 
začalo poskytovať sociálne služby zariadenie v obci 
Zborov nad Bystricou [10]. Podľa demografického 
vývinu sa predpokladá, že počet ľudí v poproduktívnom 
veku bude rásť. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo 
cieľom mikroregiónu vybudovať viac sociálnych 
zariadení nielen pre seniorov ale aj pre ľudí 
s mentálnym alebo iným postihnutím, ktorí sú odkázaní 
na celodennú starostlivosť [1].  



Študentská vedecká konferencia 2021  Geografia a regionálny rozvoj a Geológia 

 113 

Zdravotnícke služby pre obyvateľov ponúkajú 
viaceré zdravotné strediská. Na území sa nachádza 
jedna poliklinika v meste Krásno nad Kysucou a viaceré 
rôzne zamerané a samostatné ambulancie v každej 
obci. Jednou z nevýhod je stav budov, v ktorých sa 
nachádzajú zdravotnícke zariadenia.  

Vzhľadom na výhodnú polohu mikroregiónu a jeho 
dopravnú dostupnosť v kombinácii s občianskou 
vybavenosťou poskytuje Bystrická dolina dobré 
podmienky na život a bývanie. Podľa výsledkov SODB 
(2011) bolo v obciach (meste) vystavaných 5 043 bytov 
a 3 812 domov. Cieľom v tejto oblasti je výstavba 
viacerých nájomných bytových domov, ktoré budú 
ponúkať ubytovanie najmä mladým začínajúcim 
rodinám [1].  

4.3 Vzdelávanie a  kultúra  
V každej z ôsmich obcí mikroregiónu je zriadená   
materská a základná škola, pričom v obciach Stará 
Bystrica, Nová Bystrica a Krásno nad Kysucou sa 
nachádzajú dve ZŠ. V meste Krásno nad Kysucou je 
situovaná aj Stredná odborná škola drevárska 
a stavebná, ktorá ponúka niekoľko študijných odborov.  

Kultúra, ktorá zahŕňa rôzne zvyky, tradície, prírodné 
a kultúrne dedičstvo, tvorí neodmysliteľnú časť 
každého regiónu. V súčasnosti zaniklo veľa zvykov, 
ktoré zostávajú už iba v spomienkach našej najstaršej 
generácie. Viaceré z tých, ktoré sa zachovali, stratili 
svoj pôvodný význam a slúžia len ako istý druh zábavy. 
Stav prírodných a kultúrnych pamiatok tiež nie je 
vyhovujúci. Z týchto dôvodov bolo cieľom vytvoriť 
podmienky na etablovanie tradičných ľudových zvykov 
a remeselných zručností do života obyvateľstva, ako aj 
renovácia prírodného a kultúrneho dedičstva [1].  

4.4 Cestovný ruch a marketing, práca, podnikanie 
Mikroregión Bystrická dolina má veľmi dobré 
podmienky a predpoklady pre rozvoj cestovného 
ruchu. Región poskytuje možnosti kultúrneho 
a športového vyžitia počas celého roka. Na území sa 
nachádzajú viaceré zaujímavosti, ktoré je však 
potrebné viac spropagovať a skvalitniť ponúkané 
služby.  

Pracovné ponuky na území mikroregiónu ponúkajú 
najmä podnikateľské subjekty, v ktorých našlo 
zamestnanie viacero obyvateľov obcí a mesta. 
Obyvatelia pôsobia najmä v odvetviach strojárstva, 
drevospracujúceho priemyslu, poľnohospodárskej 
výroby a tranzitnej prepravy [2]. Ekonomická situácia 
MAS Bystrická dolina sa zlepšuje. Aj keď miestne 
podnikateľské subjekty zamestnávajú viacero 

obyvateľov, ich stav nepostačuje na absorbovanie 
miestnej ponuky pracovných síl. Väčšina ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva odchádza za prácou do 
okolitých obcí alebo miest. V tejto oblasti chcel 
mikroregión dosiahnuť zvýšenie pracovných miest 
výstavbou priemyselných parkov.  

5 Aktivity mikroregiónu k dosiahnutiu cieľov 
Aktivity sú činnosti, prostredníctvom ktorých chcú 
miestni aktéri dosiahnuť splnenie stanovených cieľov. 
Tie patria pod jeden veľký projekt s názvom „Spoločnou 
cestou k rozvoju nášho atraktívneho regiónu“. Aktivity 
v rámci tohto projektu sú financované v súlade so 
stratégiou financovania EŠIF (Európske štrukturálne 
a investičné fondy) pre programové obdobie 2014 – 
2020.   

5.1 Modernizácia dopravnej a komunikačnej 
siete v Bystrickej doline 

V Bystrickej doline je cestná sieť na pomerne vysokej 
úrovni. V roku 2016 sa začalo s rekonštrukciou 
chodníkov, ktoré boli v dezolátnom stave. Staré 
chodníky boli odstránené a na ich mieste sa začalo 
s výstavbou nových. Pri ich zhotovovaní boli použité 
rôzne postupy, napr. zaliatie betónom, pokrytie 
asfaltom alebo zámkovou dlažbou. Avšak v každej obci 
sa dbalo na kvalitnú povrchovú úpravu vrátene prvkov 
na zvýšenie priepustnosti chodníka a bezpečnosti 
chodcov.  

Vzhľadom na veľkú vyťaženosť cestných komunikácií 
osobnou automobilovou prepravou, sa miestni aktéri 
rozhodli zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej prepravy 
a nemotorovej dopravy. Mikroregión začal 
s modernizáciou a výstavbou nových zastávok SAD 
(obr. 1), pridali sa nové linky a zlepšil sa informačný 
a oznamovací systém. Existujúce cyklistické trasy boli 
v Bystrickej doline obnovené a zrekonštruované. Na 
túto oblasť bolo spolu použitých 84 210,53€.  
 

 
Obr. 1 Nové zástavky v Bystrickej doline 
Zdroj: [14] 
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5.2 Zvýšenie kvality životného prostredia 
MAS Bystrická dolina nemá dostatočne vybudovanú 
kanalizačnú sieť, čo narúša a ničí životné prostredie. 
Vzhľadom na túto skutočnosť Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a.s. začali  v prvej polovici roku 2019 
projekt s názvom „Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu 
Stredné Kysuce“ (obr. 2).  

V projekte je tiež okrem výstavby kanalizačných 
prípojok zahrnuté dobudovanie verejnej vodovodnej 
siete v meste Krásno nad Kysucou a obciach Nová 
Bystrica, Stará Bystrica a Oščadnica. Cieľom projektu 
bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych 
odpadových vôd a zvýšenie spoľahlivosti úpravy 
odobranej vody veľkokapacitných zdrojov povrchových 
vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody 
verejnými vodovodmi. V súčasnosti je projekt 
ukončený. To znamená, že v každej obci (meste) 
Bystrickej doliny sú vybudované kanalizačné 
a vodovodné prípojky [7]. Spolu bolo investovaných 
300 000 € v rámci tejto oblasti. 
 

 
Obr. 2 Výstavba kanalizácie v obci Zborov nad Bystricou 
Zdroj: [7] 

5.3 Zvýšenie životnej úrovne všetkých skupín 
obyvateľstva 
Prvou aktivitou v tejto oblasti, ktorá sa týka všetkých 
obyvateľov, bolo vybudovanie viacerých verejných 
športovísk. Tie vo veľkej miere zvyšujú životnú úroveň 
nielen tvorbou nových pracovných miest, ale 
i zlepšením zdravotného stavu obyvateľov. V roku 2017 
v meste Krásno nad Kysucou začal svoju prevádzku 
najmodernejší a najlepšie vybavený športový areál 
s názvom MM aréna (obr. 3). Ten ponúka výnimočné 
služby pre profesionálov i amatérov, moderné zázemie, 
rozľahlé priestory, cvičenie pre deti, mládež 
a dospelých. MM aréna bola postavená na vlastné 
náklady Miroslava Martykána, ktorý 36 rokov pôsobil 
v energetike. MM aréna nie je jediným športoviskom 
na území Bystrickej doliny. V každej obci boli 
zrekonštruované detské a školské ihriská pri 
materských a základných školách.  

 

 
Obr. 3 MM aréna v meste Krásno nad Kysucou 
Zdroj:[8] 
 

Keďže Bystrická dolina zápasí s nedostatkom 
pracovných miest pre obyvateľov, sa miestni aktéri 
rozhodli osloviť kórejského riaditeľa skupiny Youngsun 
o výstavbu priemyselného parku v meste Krásno nad 
Kysucou. Spoločnosť eliastech s.r.o (obr. 4) vznikla v júli 
2014 pod názvom Hyunnam SK, s.r.o. V auguste 2014 
spoločnosť dostala stavebné povolenie a v júni 2015 
bola kompletne ukončená výstavba fabriky, ktorá 
následne spustila výrobu. V marci roku 2017 zmenila 
názov na eliastech, s.r.o. Tento závod je zameraný na 
produkciu plastových dielov pre automobilový 
priemysel. Spoločnosť vytvorila až 280 nových 
pracovných miest [9].  

 

 
Obr. 4 Priemyselný závod eliastech, s.r.o. v meste 
Krásno nad Kysucou 
Zdroj: [9] 

V mikroregióne nezabúdajú ani na obyvateľov 
v poproduktívnom veku. V októbri 2017 začalo 
poskytovať sociálne služby zariadenie pre seniorov 
s názvom Harmónia (obr. 5) v obci Zborov nad 
Bystricou. Toto zariadenie poskytuje celoročnú 
sociálnu službu osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 
a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo 
potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. Kapacita 
zariadenia je 40 miest na celoročnú pobytovú formu 
a 10 miest na ambulantnú formu, tzv. denný stacionár 
[10].  
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Väčšina finančných zdrojov v tejto oblasti pochádza 
zo zdrojov EÚ (252 277,77 €). Čiastkou 160 435,16 € 
prispel aj mikroregión. 
 

 
Obr. 5 Zariadenie pre seniorov Harmónia v obci Zborov 
nad Bystricou 
Zdroj: [10] 

5.4 Racionálne a efektívne využívanie prírodného 
a kultúrneho dedičstva 
Miestni aktéri použili 90 000€ zo zdrojov 
EÚa z vlastných zdrojov na obnovu prírodného 
a kultúrneho dedičstva. 
Región Kysúc je známy svojimi silnými koreňmi 
k tradíciám, prírodnému či kultúrnemu dedičstvu. 
Centrom historického života občanov je Múzeum 
Kysuckej dediny (obr. 6), ktoré sa nachádza vo 
Vychylovke. V roku 2014 prešlo rekonštrukciou. 
Obyvateľom a návštevníkom Bystrickej doliny ponúka 
prezentáciu obytných domov z rôznych častí Kysúc, 
ktoré pochádzajú prevažne z 19. storočia. V skanzene 
sa v letných mesiacoch uskutočňujú podujatia, ktoré 
približujú tradičné ľudové zvyky a remeselné zručnosti 
zo života tohto regiónu. Múzeum taktiež motivuje 
určité skupiny obyvateľstva k obnove chovu oviec 
a kôz, resp. podporuje rastlinnú a živočíšnu výrobu čím 
zvyšuje predaj tradičných potravín regiónu [11].  
 

 
Obr. 6 Skanzen Vychylovka v obci Nová Bystrica 
Zdroj: [11] 
 

Ďalšou aktivitou je využitie prírodného potenciálu 
mikroregiónu. To znamená, že MAS Bystrická dolina 
buduje a obnovuje náučné a turistické chodníky, 

cyklotrasy, turistické značenia, mapové panely, 
informačné tabule (obr. 7), turistické útulne, ohniská, 
vyhliadkové veže, atď.  

 

 
Obr. 7 Informačné tabule v Bystrickej doline 
Zdroj: [13] 

5.5 Rozvíjanie cestovného ruchu v mikroregióne 
Všetky spomínané aktivity a projekty svojím spôsobom 
rozvíjali aj cestovný ruch Bystrickej doliny. V súčasnosti 
sa veľkým lákadlom turistov v mikroregióne stali 
rozhľadne alebo vyhliadkové veže. Rozhľadňa u Jantov 
(obr. 8) v Krásne nad Kysucou je jednou z posledných 
postavených na území Bystrickej doliny. Vyhliadková 
veža bola slávnostne otvorená v auguste 2020. 
K rozhľadni vedie asfaltová miestna komunikácia. 
Druhou možnosťou je výstup po novovybudovanej 
Kalvárii [4].  

Ďalšími aktivitami, ktoré chce mikroregión ešte len 
uskutočniť, je tvorba turisticko-kultúrno-informačných 
centier ako aj rozvoj agroturistiky [2]. To sa doteraz 
nepodarilo zrealizovať kvôli pretrvávajúcej zlej 
epidemiologickej situácii na Slovensku, ktorá celkovo 
bráni rozvoju cestovného ruchu i v Bystrickej doline.  

Napriek tomu každá obec disponuje niekoľkými 
zaujímavosťami, ktoré celoročne rozvíjajú cestovný 
ruch. Na ich výstavbu, opravu a zviditeľnenie bolo 
použitých 327 272,73€. V článku ponúkame najviac 
navštevované historicky či prírodne významné miesta 
Bystrickej doliny. 
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Obr. 8 Rozhľadňa u Jantov v Krásne nad Kysucou 
Zdroj: [12] 

5.5.1 Slovenský orloj v obci Stará Bystrica 
V strede obce sa na námestí sv. Michala nachádza 
najväčšia drevená socha s atómovými hodinami na 
Slovensku – Slovenský orloj (obr. 9). Celkový výjav 
predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu 
Máriu, patrónku Slovenska. Srdcom orloja je tzv. 
astroláb, teda ciferník s astronomickými hodinami. 
Orloj odbíja každú celú hodinu, v čase od 8:00 do 22:00 
hod. a počas odbíjania môžeme vidieť promenádu 7 
slovenských svätcov (sv. Cyril, sv. Metod, sv. Andrej-
Svorad, sv. Beňadik, sv. Gorazd, sv. Bystrík a sv. 
Vojtech). Práve astroláb robí Slovenský orloj v Starej 
Bystrici prvým a jediným orlojom na Slovensku [5].  
 

 
Obr. 9 Slovenský orloj v Starej Bystrici 
Zdroj: Jakubcová, 2020 

5.5.2 Černatín v obci Radôstka 
Vrch Černatín (obr. 11) je jednou z najzáhadnejších 
častí Bystrickej doliny. Podľa miestnej legendy sa na 
tomto vrchu rozprestieral hrad. Nedá sa však s istotou 
povedať, či to bol hrad. Na základe kamenných 
výčnelkov z priehlbín sa predpokladá, že išlo skôr 
o hradisko, či sídlištné opevnenie. Turistov láka najmä 
legenda o Černatíne. Podľa nej sa na tomto vrchu 
nachádzajú kamene, na ktorých tancovali víly so 

zbojníkmi a kto si aj dnes na nich zatancuje, splní sa mu 
jeho najtajnejší sen [5].  
 

 
Obr. 11 Výhľad z vrchu Černatín 
Zdroj: [15] 

5.5.3 Most lásky a priateľstva v Krásne nad 
Kysucou 
Najnavštevovanejší most (obr. 13) Bystrickej doliny bol 
postavený v roku 2010. Most je veľkým lákadlom ako 
pre miestne obyvateľstvo tak i pre turistov. Ľudia si tu 
môžu zámkom „uzamknúť“ svoju lásku. Hovorí sa, že 
kto raz zámok na most zamkne a kľúčik chodí do rieky 
Bystrica, toho láska a priateľstvo vydrží naveky [15]. 
 

 
Obr. 13 Most lásky a priateľstva v Krásne nad Kysucou 
Zdroj: [15] 

Záver 
Vízia mikroregiónu vychádza zo skutočných predstáv 
a snov obyvateľov Bystrickej doliny. Vznikla ako 
výsledok úzkej spolupráce laickej verejnosti, 
predstaviteľov verejnej správy a podnikateľov. Jej 
znenie je nasledovné: „Miestna akčná skupina Bystrická 
dolina nie je akčnou len v názve. V roku 2030 je jej 
územie posiate množstvom podnikateľov naplno 
využívajúcich tunajší potenciál, šikovnosť a pracovitosť 
obyvateľov, vyrábajúcich výrobky a poskytujúcich 
služby, o ktoré je záujem a ktoré sú 
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konkurencieschopné. Obce a mesto územia MAS 
dokážu plnohodnotne konkurovať rozvinutým 
regiónom vo všetkých oblastiach spoločenského života. 
Ľudia z regiónu neodchádzajú, žijú v upravenom, 
bezpečnom a čistom prostredí a majú tu prácu. Môžu 
sa tu naplno realizovať a rozvíjať, vychovávať svoje deti. 
Aktívne sa zapájajú do komunitného života, do činnosti 
spolkov a združení, využívajú kvalitné a dostupné 
komunitné služby.“ [2] 

Zo zistených skutočností môžeme skonštatovať, že 
vízia mikroregiónu sa začína napĺňať. Miestni aktéri 
napr. zriadili zariadenie pre seniorov, postavili 
prosperujúci priemyselný závod, boli účastní pri stavbe 
najmodernejšieho športového areálu, prilákali turistov 
výstavbou vyhliadkových veží a rekonštrukciou 
informačných tabúľ, cyklotrás, znížili znečistenie 
životného prostredia spustením novej kanalizácie, 
zvýšili záujem obyvateľov o verejnú osobnú dopravu 
a nemotorovú dopravu, čím znížili frekventovanosť 
cestných komunikácií. Na všetky aktivity bolo využitých 
1 214 146,19€ z európskych fondov, štátneho rozpočtu 
či vlastných zdrojov. Z rozhovorov s niektorými 
obyvateľmi sme zistili, že ľudia sú radi, že žijú v neustále 
sa rozvíjajúcom regióne. V súčasnosti môžeme, my 
obyvatelia Kysúc, s hrdosťou povedať, že Kysuce 
a najmä Bystrická dolina sú našim domovom, pretože 
pomaly, ale isto sa dostávajú na úroveň ktoréhokoľvek 
rozvinutejšieho regiónu.   
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Abstrakt                                                                                           
Príspevok prezentuje hodnotenie vplyvu antropických 
faktorov na maloplošné chránené územia a územia 
sústavy NATURA 2000. Objektom skúmania bolo 
podrobné analyzovanie socioekonomických aktivít 
človeka, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú 
biodiverzitu územia, ako aj osobitne chránené časti 
prírody. V rámci analýzy hodnotíme konkrétny rastlinný 
a živočíšny druh, ktorý je predmetom ochrany, priamy 
a nepriamy vplyv, možné návrhy opatrení, na základe 
ktorých sme charakterizovali základné antropické 
vplyvy v študovanom území a kontaktnej zóne. 
Identifikácia druhov a biotopov s predpokladaným 
ovplyvnením je základným východiskom pre odborne 
správne a úspešné primerané posúdenie. V územnej 
pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina v súčasnosti patrí 
medzi hlavné faktory ovplyvnenia chránených území 
a chránených druhov výstavba rýchlostnej cesty R2, 
povrchová ťažba dolomitov a vypustenie vodnej nádrže 
Ružiná v súvislosti s revitalizačnými prácami.                                              
Kľúčové slová: ochrana prírody, antropické faktory, 
Cerová vrchovina, NATURA 2000 

Abstract 
The paper presents an assessment of the impact of 
anthropogenic factors on small protected areas and 
areas of the NATURA 2000 system. The object of the 
research was a detailed analysis of socioeconomic 
activities of man, which significantly affect the 
biodiversity of the area and specially protected parts of 
nature. As part of the analysis, we evaluate a specific 
plant and animal species that is the subject of 
protection, direct and indirect impact, possible 
proposals for measures on the basis of which we 
characterized the basic anthropogenic influences in the 
studied area and contact zone. The identification of  
 

 
species and habitats with the expected impact is the 
basic starting point for a professionally correct and 
successful appropriate assessment. In the territorial 
scope of the Cerová vrchovina Protected Landscape 
Area, the construction of the R2 expressway, surface 
mining of dolomites and the discharge of the Ružiná 
reservoir in connection with revitalization works are 
currently among the main factors influencing protected 
areas. 
Key Words: Nature Protection, Anthropogenic Factors, 
Cerová vrchovina, NATURA 2000  

Úvod 
Ochrana prírody a krajiny zohráva v súčasnosti dôležitú 
úlohu nie len v rámci legislatívnej úpravy zákonov, ale 
aj praktickej realizácii opatrení, ktoré napomáhajú 
k zlepšeniu stavu ochrany prírody a krajiny na rôznych 
hierarchických úrovniach (stupeň ochrany). V územnej 
pôsobnosti CHKO Cerová vrchovina dochádza k rôznym 
stretom záujmov človeka a prírody. Ide predovšetkým 
o výstavbu rýchlostnej cesty, povrchovú ťažbu, 
vypustenie vodnej nádrže Ružiná a pod. Na základe 
významných antropických faktorov, ktoré môžu 
spôsobiť výrazné negatívne dopady na MCHÚ sme 
vypracovali hodnotenie, ktoré analyzuje tieto faktory 
a navrhuje konkrétne riešenia.  

Potreba primeraného posúdenia vplyvov 
plánov a projektov vyplýva z ustanovení článku 6.3 
smernice o biotopoch: „Každý plán alebo projekt, ktorý 
nie je priamo spojený so starostlivosťou o územie alebo 
nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale bude mať 
pravdepodobne na územie významný vplyv, či už 
samotný alebo v kombinácii s inými plánmi alebo 
projektmi, bude predmetom primeraného 
posudzovania jeho vplyvov na územie z hľadiska cieľov 
ochrany.“ [1]. 
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Najvýznamnejšou časťou v procese 
posudzovania vplyvov na životné prostredie je 
posudzovanie vplyvov na jednotlivé zložky životného 
prostredia, chránené územia, najmä navrhované 
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu 
a súvislú európsku sústavu chránených území (Natura 
2000). Pri posudzovaní vplyvov sa predovšetkým 
hodnotia závažné vplyvy, ktoré sa podieľajú na zmene 
kvality životného prostredia [2].  

1 Materiály a metodika 
Materiálna časť hodnotenia vplyvov na ŽP sa venovala 
analýze právnych predpisov posudzovania vplyvov na 
ŽP. Predovšetkým išlo o slovenskú legislatívu, zákon č. 
142/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, právne predpisy Európskej komisii: Smernica 
2011/92/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o 
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) 
a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská 
republika viazaná - Protokol o strategickom 
environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení 
vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice 
(Protokol SEA) a Dohovor EHK OSN o posudzovaní 
vplyvov presahujúcich štátne hranice, (Espoo) [3]. 

Metodická časť bola riešená v zmysle prác 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v 
Slovenskej republike [4] a podľa Metodiky hodnotenia 
významnosti vplyvov plánov a projektov na územia 
sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike [1]. Na 
vypracovanie primeraného posúdenia sa musia použiť 
dostatočné podklady. Treba využiť predovšetkým 
aktuálne údaje o dotknutých územiach, o výskyte a 
stave dotknutých predmetov ochrany.  Ak sú počas 
primeraného posúdenia identifikované negatívne 
vplyvy, ktoré je možné minimalizovať, resp. odstrániť 
zmierňujúcimi opatreniami (mierne negatívne vplyvy), 
je potrebné takéto opatrenia navrhnúť. Ako 
zmierňujúce opatrenia môžu byť navrhnuté okrem 
iného i manažmentové opatrenia na zlepšenie stavu 
predmetov ochrany v dotknutých územiach.  

Medzi najzávažnejšie faktory, ktoré výrazne 
ovplyvnia stav MCHÚ patrí výstavba rýchlostnej cesty 
R2 (obr. 1). V súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty sa 
najväčšie nepriaznivé vplyvy prejavia v etape výstavby 
a budú spojené so zemnými prácami, dovozom 
stavebného materiálu, budovaním vlastného telesa 
cesty, stavbou mostných objektov, úpravou vodných 
tokov a ďalších súvisiacich objektov. V etape 

štandardnej prevádzky sú niektoré vplyvy podstatne 
menšieho rozsahu a vo viacerých prípadoch sa niektoré 
vplyvy už nebudú prejavovať, no môžu sa vyskytnúť iné, 
odlišného charakteru. V procese hodnotenia vplyvov na 
životné prostredie boli identifikované všetky významné 
vplyvy, ktorých riešenie si vyžaduje prijať ochranné a 
kompenzačné opatrenia. V prípade výstavby 
rýchlostnej cesty R2 pôjde predovšetkým o obnovu 
vegetácie, ktorej cieľom je v daných časopriestorových 
limitoch zabezpečenie autoregulácie a fungovanie 
kvalitného ekosystému, ktorý bude blízky prírodnému. 
Ťažiskom je obnova biotických parametrov v čo 
najväčšom možnom rozsahu, teda revitalizáciu [5]. 
 

 
Obr. 1 Výstavba rýchlostnej cesty R2 
Zdroj: Wittlinger, 2021 
 

Medzi ďalšie socioekonomické aktivity človeka 
patrí povrchová ťažba dolomitu v časti Hrby (k. ú. 
Mýtna) (obr. 2). Počas ťažobných prác v lome môže 
dôjsť likvidácii drobných zemných cicavcov a hmyzu, 
viazaných na rastlinné spoločenstvá plôch zabratých 
ťažbou. Mobilné druhy živočíchov môžu byť v dôsledku 
ruchu z činnosti vytlačené do vzdialenejších miest. 
 

 
Obr. 2 Ťažba dolomitu Hrby - Mýtna 
Zdroj: Wittlinger, 2020 
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Dopad na migračné cesty zveri sa nepredpokladá. 
Rozšírenie ťažobného priestoru a objemu ťažby výrazne 
negatívne ovplyvní samotný charakter a ráz krajiny, 
nakoľko dôjde k nezvratným zmenám prírodného a 
krajinného prostredia, k zmenám reliéfu a k likvidácii 
biotopov druhov rastlín a živočíchov. V širšom okolí 
môže byť vegetácia ovplyvňovaná prašnosťou. 
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zásahu do 
biotopu národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a 
spásané lúky v komplexe s biotopom európskeho 
významu Tr1 (6210) Suchomilné trávinno-bylinné a 
krovinové porasty na vápnitom substráte [6]. Na území 
sa vyskytuje populácia vstavača purpurového (Orchis 
morio).  

Medzi významné faktory patria aj aktuálne 
revitalizačné práce na VN Ružiná (obr. 3) a s nimi 
súvisiace vypustenie VN a celkovú zmenu hladiny vody. 
Účelom vodnej stavby s celkovým objemom viac ako 15 
miliónov m3 je akumulácia vody pre zabezpečenie 
povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo 
(závlahy), ďalej vyrovnávanie nerovnomerných 
prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, 
zmiernenie a sploštenie povodňovej vlny, využitie 
hydroenergetického potenciálu v malej vodnej 
elektrárni, ako aj rekreácia a chov rýb [7]. 
 

 
Obr. 3 Vypustená VN Ružiná  
Zdroj: Wittlinger, 2021 
 
Vymedzenie študovaného územia 
V rámci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa 
študovaná oblasť nachádza v územnej pôsobnosti 
Správy CHKO Cerová vrchovina. Územie sa v celom 
rozsahu nachádza v okrese Lučenec.  
Z geografického hľadiska je územie súčasťou Alpsko-
himalájskej sústavy a Karpatskej podsústavy. Je 
začlenené do provincie Západných Karpát a 
subprovincie Vnútorných západných Karpát. Patrí do 

oblasti Slovenského rudohoria a do celkov Revúckej 
vrchoviny a Veporských vrchov. V rámci Revúckej 
vrchoviny patrí do podcelku Cinobanské predhorie 
(časť Lovinobanská brázda) a Veporských vrchov do 
podcelku Sihlianska planina [8]. 
Rôznorodý geologický podklad územia tvoria hlavne 
kremence, pieskovce, ílovité bridlice, bázické vulkanity, 
biotitické tonality až granodiority, pestré kaolinické íly 
a hlbinné magmatity [9]. Reliéf územia má prevažne 
vrchovinový charakter [10]. Územie patrí do povodia 
rieky Ipeľ. Z hľadiska klimatickogeografických typov 
patrí väčšina územia do teplej horskej klímy, kde 
pozorujeme priemerné januárové teploty v rozpätí od -
2 °C do -5 °C a júlové teploty od 17,5 °C do 19,5 °C. 
Ročný úhrn zrážok je od 600 do 800 mm. Prírodná 
pamiatka Krivánsky potok leží v horskej mierne teplej 
klíme. Priemerné januárové teploty tu môžeme 
charakterizovať intervalom -3,5 °C až -6 °C a júlové 
teploty sú v intervale od 17 °C do 17,5 °C. Za rok tu 
padne priemerne 650 - 850 mm [11].  V území dominuje 
hlinitý a hlinito-piesčitý pôdny druh [12]. Z pôdnych 
typov sa tu nachádzajú kambizeme; kambizeme 
modálne, kyslé, sprievodné kultizemné a rankre; 
pseudogleje; pseudogleje  modálne, kultizemné a 
luvizemné, nasýtené až kyslé; podzoly; podzoly 
modálne a sprievodné litozeme a rankre [13]. 
Študované územie patrí z fytogeografického hľadiska 
do kryštalicko-druhohornej oblasti zóny dubovej 
a bukovej. Vegetačná pokrývka tohto územia je veľmi 
diferencovaná zásluhou rôznorodého petrografického 
podkladu a bohatšie tvárneného reliéfu, ktorý 
ovplyvňuje vegetáciu najmä cez pôdne pomery [14]. 
Vegetáciu predstavuje spektrum rôznych spoločenstiev 
trávnych porastov a vo väčšej miere lesov. V tejto 
oblasti dominujú biotopy ako lužné lesy podhorské 
a horské (Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953; 
Salicion triandrae Th. Műller et Gőrs 1958 p.p.; Salicion 
eleagni Moor 1958), dubovo-hrabové lesy karpatské 
(Carici pilosae-Carpinenion betuli J. et M. Michalko 
1986),  bukové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion Oberd 1957 
p. p. maj), dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae-
cerris Soó 1957 s. l.) [15]. 
 
Charakteristika dotknutých MCHÚ 
Prírodná pamiatka Krivánsky potok zaberá rozlohu 
10,23 ha a za prírodnú pamiatku bol vyhlásený v roku 
1999. Prírodná pamiatka je lokalizovaná na území obcí 
Píla a Podkriváň. Je chránená IV. stupňom ochrany. 
Predmetom ochrany sa stal horný tok Krivánskeho 
potoka v dĺžke  2,65 km s pobrežnou vegetáciou, kde sa 
zaznamenáva výskyt chráneného a ohrozeného druhu 
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perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris). 
Predmetom ochrany je tu však aj nezábudka močiarna 
(Myosotis palustris) a zubačka žľaznatá (Dentaria 
glandulosa). 

Prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej sa 
rozprestiera na ploche 40,78 ha v obciach Ružiná a 
Divín. Vyhlásená bola v roku 1997.  Je chránená 
najvyšším V. stupňom ochrany a neprislúcha k nej 
ochranné pásmo.  PR bola zriadená kvôli zabezpečeniu 
ochrany významného hniezdneho a migračného 
biotopu vtáctva na strednom Slovensku s výskytom 
vzácnych druhov vodného vtáctva, obojživelníkov, 
fytofilných rýb a s trvalým výskytom vydry riečnej (Lutra 
lutra). 

Prírodná rezervácia Ružinské jelšiny (mapa 1) 
je lokalizované v územiach obcí Lovinobaňa, Ružiná a 
Divín, kde zaberá plochu 13,2 ha. Prírodnou 
rezerváciou sa územie stalo v roku 1988. Je chránená V. 
stupňom ochrany a nie je tu vyhlásené ochranné 
pásmo. Na území sa nachádza jedna z prirodzených 
biocenóz v Revúckej vrchovine, komplex zamokrených 
lúk a rôznych vývojových štádií jelšového slatinného 
lesa, ktorý prechádza k mezofilnej dúbrave. 
Predmetom ochrany sú močiarne a rašelinné 
ekosystémov (RAMSAR) [16]. 

 

 
Mapa 1 Lokalizácia MCHÚ 
Zdroj: KIMS ŠOP SR, 2021 

 

Územie európskeho významu Uderinky má 
rozlohu 101,350 ha a je lokalizované v obciach Točnica 
a Lovinobaňa, časť Uderiná. Územie je chránené II. 
stupňom ochrany a nachádza sa v zozname druhej 
aktualizácie národného zoznamu území európskeho 
významu, tiež aj NATURA 2000 z roku 2017 pod číslom 
8467-2017 (toto územie momentálne čaká na 

vyhlásenie na základe smernice Rady Európskych 
spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín). Dôvodom 
ochrany tohto územia je zachovanie európsky 
významného biotopu 91I0 (eurosibírske lesy na spraši a 
piesku) – LS 3,52 (slovenský kód biotopu) 
a t.j. subkontinentálne kyslé lesy dubové.  Drevinové 
zloženie tohto územia predstavujú dub zimný (Quercus 
petraea agg.), hrab obyčajný (Carpinus betulus), 
krušina jelšová (Frangula alnus), breza previsnutá 
(Betula pendula), buk lesný (Fagus sylvatica), dub 
cerový (Quercus cerris) a čerešňa vtáčia (Cerasus 
avium). Kríková etáž je zastúpená druhmi ruže (Rosa 
canina), hloh obyčajný (Crataegus laevigata) a slivka 
trnková (Prunus spinosa) [17].  

2 Výsledky a diskusia                         
Medzi antropické faktory podľa sfér v zmysle 
socioekonomických aktivít človeka, ktoré ovplyvňujú 
MCHÚ a ÚEV  v študovanom území patria:  
 

A. Výrobná sféra – intenzifikácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
ťažba nerastných surovín (predovšetkým 
povrchová ťažba dolomitov a transformácia 
reliéfu), spracovateľský priemysel, stavebná 
činnosť, rozširovanie zastavaných plôch, 
výstavba rýchlostnej cesty R2, kontinuálne a 
diskontinuálne mestské štruktúry, 
vybudované priemyselné jednotky, výroba 
a rozvod elektriny, plynu a vody.  
 

B. Nevýrobná sféra – obchodné jednotky,  
dopravná sieť, ktorá zahŕňa cestnú 
a železničnú dopravu a s nimi súvisiace 
pozemky, cestovný ruch (nelegálne 
schádzanie z vyznačených turistických 
chodníkov), ilegálne skládky odpadov.   

 

Charakteristiky základných antropických vplyvov v 
území a kontaktnej zóne 
 

PP Krivánsky potok: Plánovaná výstavba 
rýchlostnej cesty R2 výrazne ovplyvní líniu vodného 
toku, ktorý by mal byť z časti regulovaný. Stavebná 
činnosť bude mať priamy dopad na populáciu 
perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteri), 
nezábudky močiarnej (Myosotis palustris) a zubačky 
žľaznatej (Dentaria glandulosa) (tab. 1). Potrebné je 
druh perovníka pštrosieho presadiť do iných častí 
Krivánskeho potoka, kde populácia nebude ohrozená 
(obr. 4). Krivánsky potok je areálom rozšírenia aj vydry 
riečnej (Lultra lutra), ktorej populáciu v súčasnosti 
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ovplyvňuje predovšetkým doprava – cesta I/16. 
Výrazný vplyv na ichtyofaunu (typický zástupca pstruh 
potočný (Salmo trutta morpha fario)) a raka riečneho 
(Astacus astacus) budú mať vegetačné úpravy 
násypových a zárezových svahov rýchlostnej cesty a 
vnútrokrižovatkových priestorov a s nimi spojená 
revitalizácia vegetácie, ako aj výsadba navádzacej 
zelene v miestach, kde budú vybudované podchody pre 
zver. Zhotoviteľ projektu navrhuje revitalizáciu aj 
brehových porastov upravovaných vodných tokov a 
dočasne zabraných plôch s obnovením bylinného 
porastu [5].  
 

Obr. 4 Nové lokality s presadeným perovníkom  
Zdroj: Wittlinger, 2020 
 

PR Príbrežie Ružinej: v dôsledku zníženia 
vodnej hladiny VN Ružiná došlo k odvodneniu 
typického  mokraďového biotopu (tab. 2). V rámci 
monitoringu maloplošných chránených území sa 
zisťoval stav fytocenóz v roku 2020 v PR Príbrežie 
Ružinej, ktorá bola vypustená z dôvodu 
manažmentových a technických opráv hrádzového 
telesa. Na obnaženom dne vypustenej vodnej nádrže je 
možné monitorovať vegetáciu, ktorá sa intenzívne 
rozširuje z periférnych časti do centra vodnej nádrže, 
naplavené sedimenty poskytujú týmto druhom bohaté 
organogénne látky pre ich rast. Predpokladaná je 
možnosť šírenia inváznych druhov rastlín pohánkovec 
japonský (Fallopia japonica) a netýkavka žliazkatá 
(Impatiens glandulifera), t. j. nastáva sekundárna 
sukcesia. Územie bolo vyhlásené z dôvodu 
zabezpečenia ochrany významného hniezdneho a 
migračného biotopu vtáctva na strednom Slovensku s 
výskytom vzácnych druhov vodného vtáctva, 
obojživelníkov, fytofilných rýb s trvalým výskytom 
vydry riečnej (Lutra lutra L.). Zníženie vodnej hladiny 
výrazne ovplyvňuje prítok nádrže a to sa týka najmä 

zloženia rybej populácie. Z nádrže do toku trvalo alebo 
periodicky migrujú niektoré druhy rýb (za potravou, na 
neres alebo v dôsledku zhoršenia životných podmienok 
v nádrži), takže pôvodné rybie spoločenstvo toku sa 
kvantitatívne a aj kvalitatívne mení [18]. V novembri 
v roku 2020 bol realizovaný odlov rýb, ktoré sa 
nachádzali v časti nevypustenej vodnej hladiny 
z dôvodu ich ochrany a prenosu do okolitých vodných 
nádrží. Pre avifaunu táto skutočnosť znamená výrazné 
zníženie potenciálnych druhov potravy. Vplyv sa 
odzrkadlí aj na trofických vzťahoch v prostredí.  
 

 
Obr. 5 Rozšírenie vegetácie na obnaženom dne  
Zdroj: Wittlinger, 2020 
 

PR Ružinské jelšiny: medzi najväčší antropický 
vplyv možno zaradiť reguláciu Budinského potoka, 
ktorý bol napriamený a zahĺbený. Došlo tým k 
odizolovaniu jelšín od toku pobrežnou hrádzou, ktorá 
je porastená jednotvárnym trávnatým spoločenstvom. 
Na zamokrení územia sa v súčasnosti podieľajú len dva 
menšie vodné toky a to v severozápadnej a východnej 
časti územia. Kontinuita lesa bola narušená dvoma 
priesekmi pre elektrické vedenie (E26, E27), ktoré 
zaberajú 1,15 ha. Dochádza tu k regenerácii jelšového 
porastu zmladzovaním, čo zmierňuje celkový dopad 
tohoto narušenia celistvosti lesa v území.  Severná časť 
územia pozostávala pôvodne zo zamokrených lúk. Tieto 
sú už v rôznom štádiu porastené krovinami a 
nachádzajú sa tu aj zbytky meandrov, ktoré sú z časti 
zazemnené, ale aj s otvorenou vodnou hladinou. V 
súčasnosti boli tieto časti zaradené do lesných plôch. V 
minulosti boli zaznamenané časti poškodzované 
zošliapavaním hodnotnej nižšej vegetácie a pôdy pri 
preháňaní dobytka. V súčasnosti už k preháňaniu 
dobytka cez mokriny a les nedochádza. 

Negatívne vplyvy sa do chráneného územia 
šírili aj z priľahlej devastovanej plochy pri južnom okraji 
územia, kde sú skládky štrku, rumoviskového 
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materiálu, zeminy a rôznych iných odpadov. V 
súčasnosti možno konštatovať, že chránené územie je 
v pokročilom štádiu obnovy kedysi z časti narušeného, 
pre mokrade a slatiny typického vegetačného krytu a 
na ňom závislej fauny. Chránené územie je potrebné 
ponechať samovoľnému vývoju bez úmyselných 
antropických zásahov. Elektrovody (E26, E27) udržiavať 
spôsobom vopred dohodnutým s príslušným orgánom 
ochrany prírody a krajiny [19].  

ÚEV Uderinky: lesy sa stali súčasťou 
socioekonomických aktivít človeka, čo prináša 
negatívny dopad na pôvodné európske biotopy, ktoré 
sa zachovali v relatívne nedotknutých častiach 
slovenskej prírody. Najvýraznejší vplyv na územie má 
intenzifikácia lesného hospodárstva a zmena spôsobu 
obhospodarovania lesa, ktorá však nie je jediným 
faktorom, ktorý významne ovplyvňuje priestorovo-
plošnú hranicu rozširovania týchto biotopov. V 
súčasnosti medzi limitujúce faktory patrí zmena 
podnebia, ktorá postupne vedie k poklesu biodiverzity.  
Biotop eurosibírskych dubových lesov na spraši 
a piesku patrí k najohrozenejším. Ohrozujú ho najmä 
invázne druhy rastlín a dendrologické zmeny 
v štruktúre porastov. Dub (Quercus sp.), ako 
dominantná drevina biotopu je v súčasnosti 
podrastená hrabom (Carpinus sp.), ktorý patrí medzi 
tienisté stromy alebo je nahradený agátom (Robinia 
sp.) čo spôsobuje obohatenie pôdy o dusík, ktorý súvisí 
so zmenou hospodárenia v lesoch.  
 
Tab. 1  Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú 
predmetom ochrany 

Názov druhu: Možnosť 
ovplyvnenia: 

Typ vplyvu: 

Caltha palustris áno priamy 
Iris pseudacorus nie nepriamy 

Poa palustris nie nepriamy 
Carex nigra nie nepriamy 

Carex panicea nie nepriamy 
Matteuccia 
struthiopteris 

áno priamy 

Orchis purpurea áno priamy 

Myosotis palustris áno priamy 
Dentaria 
glandulosa 

áno priamy 

Astacus astacus áno priamy 

Lutra lutra áno priamy 

Bufo bufo áno priamy 
Rana temporaria áno priamy 

Hyla arborea áno priamy 
Ardea cinerea áno priamy 

Phalacrocorax 
carbo 

áno priamy 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2021 
Tab. 2  Možnosť ovplyvnenia biotopov 

Názov biotopu: Možnosť 
ovplyvnenia: 

Typ vplyvu: 

Alnenion glutinoso-
incanae  

áno priamy 

Salicion triandrae  áno priamy 
Salicion eleagni  áno priamy 
Carpineto-
Quercetum 

áno priamy 

Ulmetum áno priamy 
Mezofilné pasienky 
a spásané lúky 

áno priamy 

Suchomilné 
trávinno-bylinné a 
krovinové porasty 
na vápnitom 
substráte 

áno priamy  

Cephalanthero-
Fagetum 

áno priamy 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2021 

Záver 
V rámci našej práce sme sa venovali hodnoteniu 
antropických faktorov prostredia, ktoré v kontexte 
ochrany prírody a krajiny vo výraznej miere vytvárajú 
stret záujmov medzi ľudskou populáciou a prírodnými 
systémami. Myslíme si, že najdôležitejším postupom 
pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie je 
posudzovanie vplyvov na jednotlivé maloplošné 
chránené územia, ktoré majú svoj špecifický predmet 
ochrany, t. j. konkrétny druh chráneného živočícha, 
rastliny, resp. biotopu.  

Pri posudzovaní vplyvov sme predovšetkým 
vychádzali z projektovej dokumentácie a sprievodných 
správ dotknutých subjektov, ktoré sú verejne 
prístupné. Predovšetkým hodnotia závažné vplyvy, 
ktoré sa podieľajú na zmene kvality životného 
prostredia v dotknutom území sa snažia 
implementovať konkrétne návrhy a riešenia, ktoré 
môžu minimalizovať negatívne dopady ľudských aktivít 
v krajine.  

Na základe analýzy socioekonomických aktivít 
človeka môžeme potvrdiť, že ide predovšetkým 
o priamy environmentálny vplyv. A tento vplyv je práve 
spôsobený výstavbou rýchlostnej cesty R2, ťažbou 
nerastných surovín na lokalite Hrby – Mýtna 
a dočasným vypustením VN Ružiná. Medzi sekundárne 
alebo nepriame environmentálne vplyvy môžeme 
zaradiť intenzifikáciu poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, dopravnú sieť, ktorá zahŕňa cestnú 
a železničnú dopravu a s nimi súvisiace pozemky. 
Predpokladáme, že v časti študovaného územia sa 
môže vyskytnúť kumulatívny vplyv, ktorý možno 
očakávať v dôsledku vzájomného pôsobenia vplyvu 
viacerých antropických faktorov.  
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Na základe zistení môžeme potvrdiť, že krajina 
je výrazne antropicky ovplyvnená súčasnými 
a plánovanými aktivitami  blízkej budúcnosti.   
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Abstrakt 
Článok prezentuje výsledky fytogeografického 
výskumu populácie Anacamptis morio na novej lokalite 
Západných Karpát. Početnosť populácie predstavuje 
približne 1 000 - 1 500 jedincov. A. morio je jedným z 
ohrozených druhov orchideí slovenskej flóry. 
Intenzívne využívanie krajiny má výrazný vplyv na 
oblasť rozšírenia tohto taxónu, ktorý obýva hlavne 
xerotermné lúky triedy Festuco-Brometea Br.-Bl. et 
Tüxen ex Soó 1947. Jednotlivé charakteristiky 
populácie sme hodnotili vizuálnym pozorovaním a 
odhadom pomocou obvyklých klasifikačných škál podľa 
Braun-Blanqueta – početnosť, dominancia a druhová 
stabilita. Študovaná populácia vykazuje vysokú mieru 
vitality. Medzi hlavné faktory, ktoré môžu v blízkej 
budúcnosti ohroziť fytocenózu na študovanom území 
radíme: antropogénne, zoogénne, fytogénne a 
pedogénne faktory. V závere príspevku navrhujeme 
opatrenia na ochranu ohrozených populácií.  
Kľúčové slová: Lovinobaňa, Anacamptis morio, 
Orchidaceae, fytogeografia, fytocenológia  

Abstract 
The article presents the results of phytogeographic 

research of the population of Anacamptis morio in the 

new locality of the Western Carpathians. The size of 
the population is approximately 1 000 – 1 500 of 

individuals. A. morio is one of the endangered species 

of orchids of the Slovak flora. Intensive land use has a 

significant impact on the area of distribution of this 

taxon, which inhabits mainly xerothermic meadows of 
the class Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 

1947. Individual characteristics of the population are 

evaluated by visual observation and estimation using 

the usual classification scales according to the Braun-
Blanquet scale of abundance and dominance and the  

 

scale of species stability. The studied population 

causes a high degree of vitality. Among the main 

factors that may endanger phytocenosis in the studied 
area in the near future, we include: anthropogenic, 

zoogenic, phytogenic and pedogenic factors. There are 

outlines and proposes measures to conservation of 

population in concusion of the paper.  

Key Words: Lovinobaňa, Anacamptis morio, 

Orchidaceae, Phytogeography, Phytosociology 

Úvod 
Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. 
W. Chase - vstavač obyčajný patrí medzi zákonom 
chránené druhy slovenskej flóry. Ide o druh z čeľade 
vstavačovité (Orchidaceae), ktorý je zaradený v 
kategórii ohrozenosti medzi NT – takmer ohrozený [1]. 
Jedná sa o druh, ktorého prirodzený areál rozšírenia sa 
v súčasnosti výrazne mení. Tento fakt je spôsobený 
antropickým vplyvom v krajine, predovšetkým ide o 
intenzifikáciu poľnohospodárstva a opúšťanie od 
extenzívneho chovu hospodárskych zvierat                                  
na pasienkoch. Počas monitoringu bylinných 
spoločenstiev jarných heliofytov v územnej pôsobnosti 
Správy CHKO Cerová vrchovina bola zistená nová 
lokalita s výskytom tohto druhu a jeho jedinečne veľkej 
populácie. Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza v oblasti 
Slovenského rudohoria Západných Karpát. A. morio je 
rozšírený prevažne po celej Európe. Jeho výskyt v 
okolitých štátoch je však podmienený prísnej ochrane. 
V Českej republike je radený medzi CR - kriticky 
ohrozené druhy, podobne aj v Poľsku a Ukrajine. V 
Rakúsku je druh prísne chránený na celom území, v 
Maďarsku je podobne tento druh zákonom chránený 
na celom území. Veľkosť mapovanej populácie 
študovaného územia predstavuje približne 1 000 – 1 
500 jedincov na lokalite s rozlohou 25 000 m2 . 
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Priemerná hustota jedincov na 1 m2 je 8 (obr. 1). Z 
hľadiska početnosti populácie, jej indikačných hodnôt a 
vitality (kvitnúce a sterilné jedince, veková štruktúra) 
dominujú k mapovanému dátumu (4.5.2020) jedince v 
generatívnej fáze životného cyklu, čo predstavuje 80 - 
85%. Populácia A. morio sa vyskytuje v travinno-
bylinných porastoch v blízkosti lužného lesa. Druh je 
súčasťou triedy Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex 
Soó 1947 a asociácie Viscario vulgaris-Avenuletum 
pratensis Oberdorfer 1949. 
 

 
Obr. 1 Populácia Anacamtis morio 
Zdroj: Wittlinger, 2020 

1 Materiály a metodika 
Fytocenologický výskum sme realizovali počas 
vegetačného obdobia v rokoch 2019 a 2020. Pri 
terénnom výskume sme použili metodiku zürišsko-
montpellierskej školy [2]. Veľkosť plochy pri 
fytocenologických zápisoch sme volili podľa 
fyziognómie porastov. Názvoslovie rastlinných taxónov 
uvádzame v zmysle práce [3]. Všetky zápisy skúmaného 
spoločenstva sme nezostavili do spoločnej tabuľky, z 
dôvodu veľkého množstva získaných dát. Určili sme 
takto významné druhy spoločenstva. Po porovnaní 
všetkých údajov sme spoločenstvo zaradili do 
syntaxonomického prehľadu. Pri syntaxonomickej 
klasifikácii sme používali prehľad vegetačných 
jednotiek Slovenska a Česka - Ústav botaniky a 
zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně [4]. Fytocenologický zápis pozostáva 
zo záhlavia, ktoré obsahuje prírodné pomery vrátane 
nadmorskej výšky, expozície, sklonu, dátum a meno 
mapovateľa, číslo plochy a bližší opis lokality. Obsahuje 
aj zoznam druhov zistených v poraste s údajmi o ich 
kvantitatívnom zastúpení, podľa vopred určenej 
stupnice pokryvnosti, ako aj etáž (v % zastúpení). Druhy 
uvádzame latinskými názvami. Pri odhade pokryvnosti 

sa používa Braun-Blanquetová stupnica, ktorá 
pozostáva zo 7 stupňov (pokryvnosť sme určovali 
odhadom): 5 75 – 100 %, 4 50 – 75 %, 3 25 – 50 %, 2 5 
– 25 %, 1 menej ako 5 %, symbolom + druhy so 
zanedbateľnou pokryvnosťou a r roztrúsené a ojedinelé 
druhy. Stálosť druhov (S) sa zaznamenáva podľa 
stupnice: V 100 – 81 %, IV 80 – 61 %, III 60 – 41 %, II 40 
– 21 % a I 20 – 1 %. Z tejto stupnice sledujeme 
charakteristické druhy a druhy s vysokou stálosťou (V, 
IV). Za najvýznamnejší znak je pokladaná prítomnosť 
určitého druhu, za menej významné jeho prevládnutie 
(dominantnosť) alebo funkcia v štruktúre spoločenstva. 
Fytocenologický zápis obsahuje mapovanie rastlinných 
spoločenstiev na úrovni taxonomických jednotiek, 
vymedzenie štvorca 4 x 4 m, určenie nadmorskej výšky, 
určenie expozície voči svetovým stranám, sklon svahu, 
určenie etáží (E0, E1, E2, E3), abundancia – pokryvnosť, 
geologický podklad, pôdne typy a druhy, na klimatické 
a hydrologické podmienky a v rámci možností aj výskyt 
živočíšnych spoločenstiev. 
 
Študované územie  
V roku 2019 bola mapovaná nová lokalita s výskytom  
A. morio [5]. Záujmové územie sa nachádza na juhu 
Slovenska (48.42˚N 19.6˚E), pričom je súčasťou 
Slovenského rudohoria. Územie je situované na lokalite 
Viničky (k. ú. Lovinobaňa - časť Uderiná) v okrese 
Lučenec, ktoré spadá do územnej pôsobnosti Správy 
CHKO Cerová vrchovina (obr. 2). Lokalita v súčasnosti 
nie je chránená a predstavuje trvalé acidofilné 
xerotermné trávnaté porasty na fylitoch, 
metapieskovcoch, intermediárnych až bázických 
vulkanoklastikách, sporadicky metabazaltoch. Lokalita 
podlieha extenzívnemu koseniu. Študovanú oblasť 
tvorí časť centrálne orientovanej populácie (trvalá 
monitorovacia lokalita, ďalej len TML_3) a tri fragmenty 
populácií periférne orientovaných od centrálnej časti. V 
roku 2019 na lokalite TML_4 nebol mapovaný ani jeden 
jedinec. Lokalita predstavovala nevyhovujúce 
podmienky nakoľko bola zarastená ostružinami (Rubus 
sp.). Na jeseň v roku 2019 došlo k jej vyčisteniu a v roku 
2020 bolo na lokalite mapovaných 41 jedincov. 
Študované územie patrí do fytogeografickej oblasti 
kryštalicko-druhohornej, okresu Revúcka vrchovina a 
podokresu Železnické predhorie [6], ktorý sa nachádza 
v juhozápadnej časti Cinobanského predhoria (Západné 
Karpaty). Územie patrí do povodia rieky Ipeľ. Podnebie 
v tejto oblasti je kontinentálne. Klimaticko-geografický 
typ predstavuje horskú klímu s horným intervalom 
priemerných januárových teplôt -2˚C a horným 
intervalom priemerných júlových teplôt 17,5°C. Horný 
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interval ročného úhrnu zrážok je 800 mm [7]. 
Dominantným pôdnym typom je kambizem, ktorá sa na 
území vyskytuje v subtype kambizeme modálne kyslé, 
sprievodné kultizemné a rankre; zo zvetralín kyslých až 
neutrálnych hornín [8]. Vegetáciu predstavuje 
spektrum rôznych spoločenstiev trávnych porastov a v 
menšej miere lesov. V tejto oblasti a širšieho územia 
dominujú biotopy: lužné lesy podhorské a horské 
(Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953; Salicion 
triandrae Th. Műller et Gőrs 1958 p.p.; Salicion eleagni 
Moor 1958), dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici 
pilosae-Carpinenion betuli J. et M. Michalko 1986), 
bukové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion Oberd 1957 p. p. 
maj) a dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae-cerris 
Soó 1957 s. l.). 
 

Obr. 2 Fytogeografické rozšírenie A. morio na  lokalite 
Viničky (k. ú. Lovinobaňa – časť Uderiná) 
Zdroj: podklad https://www.google.com/maps/, 
upravil Wittlinger, 2020 
 
2 Výsledky a diskusia 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny vytvára opísaná 
lokalita jedinečný prírodný komplex vegetácie s 
výskytom pomerne veľkej populácie A. morio. 
Fyzickogeografické pomery opísanej lokality vytvárajú 
vhodnú perspektívu na zabezpečenie optimálnej 
ochrany populácie tohto chráneného druhu. Populácia 
danej lokality nie je v súčasnosti nijako ohrozená. 
Extenzívne kosenie prospieva populácii, pričom 
nedochádza k sekundárnej sukcesii a rozrastaniu 
náletových drevín, resp. k šíreniu inváznych druhov 
rastlín, ktoré by mohli výrazne študovanú populáciu 
ohroziť. Objavená lokalita tak spolu s krajinnou 
štruktúrou a vegetačnou skladbou územia predstavuje 
jedinečnú lokalitu z dôvodu vysokej hustoty a počtu 
jedincov A. morio. Medzi faktory, ktoré môžu v blízkej 

budúcnosti ohroziť fytocenózu radíme [9]: (1) 
antropogénne – intenzifikácia poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva, odvodňovanie, zaberanie pôdy 
pre technické stavby, zber pre výsadbu do záhrad a na 
liečebné účely, ťažba nerastných surovín, aplikácia 
umelých hnojív, aplikácia herbicídov, veľkoplošné 
aplikácie insekticídov, kompakcia pôdy, mulčovanie – 
pokrývanie pôdneho povrchu; (2) zoogénne – škody 
páchané veľkými kopytníkmi, malými subterestrickými 
cicavcami a hmyzom; (3) fytogénne – vytláčanie 
nepôvodnými (inváznymi) druhmi rastlín, sukcesia – 
zmena spoločenstiev a (4) pedogénne – erózia pôdy, 
vysoké pH, obsah dusíka a iónov v pôde. Študovaná 
populácia vykazuje vysokú mieru vitality. Na 
skúmanom území sa nachádzajú tri fragmenty malých 
populácií na lúkach (miestna časť Viničky). Druh rastie 
na otvorených plochách na suchých xerotermných 
lúkach. Povaha biotopu v tejto oblasti predstavuje 
súbor vhodných environmentálnych opatrení, ktoré 
nijako negatívne nevplývajú na populáciu. 
Najideálnejším vhodným spôsobom by bol návrat 
extenzívneho pasenia hospodárskych zvierat, mimo 
reprodukčného cyklu študovaného poddruhu, čo by 
mohlo prispieť k zachovaniu tejto populácie. Ďalším 
vhodným opatrením je ručné kosenie, pri ktorom treba 
dbať, aby nedošlo k pošliapaniu vegetácie. Územie 
predstavuje vhodnú lokalitu pre genetický výskum 
polymorfizmu farby kvetov niektorých jedincov 
rôznych variet, pričom ide taxonomicky nižšiu 
kategóriu ako je poddruh. Na študovanej lokalite ide o 
A. morio var. alba (obr. 3). 
 

Obr. 3 Zaujímavosť lokalita – A. morio var. alba  
Zdroj: Wittlinger, 2020 
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Registračné číslo: TML_3, dátum a meno autora: 
4.5.2020 - L. Wittlinger, plocha: 16 m², nadmorská 
výška: 304 m n. m., sklon: 10 - 15˚, expozícia: JV, celkový 
počet druhov v notácii: 26, substrát:                                                 
fylity, metapieskovce, intermediárne až bázické 
vulkanoklastiká, sporadicky metabazalty, hydrológia: 
bez vplyvu podzemnej vody, klimaticko-geografický 
typ: horská klíma, pôdny typ: kambizem,  pôdny druh: 
piesčito-hlinitý, fytogeografická zóna: dubová, 
pokryvnosť v etážach: E0 0%, E1 95%, E2 5%, E3 0%;  
manažment: extenzívne kosená lúka: E2: Rosa sp. r (I), 
Prunus spinosa r (I), E1: Koeleria pyramidata 3 (III),                  
Euphorbia cyparissias 3 (III), Anacamptis morio 3 (III), 
Potentilla tabernaemontani 2 (I), Trifolium dubium 1 (I), 
Veronica chamaedrys 1 (I), Festuca ovina 1 (I), Achillea 
millefolium + (I), Hieracium caespitosum + (I), Knautia 
arvensis + (I), Dianthus carthusianorum agg. + (I), Luzula 
campestris + (I), Poa pratensis r (I), Silene coronaria r (I), 
Carlina acaulis r (I), Agrimonia eupatoria r (I), 
Hypericum perforatum r (I), Cirsium acaulon r (I), 
Campanula patula r (I), Leucanthemum vulgare r (I), 
Galium verum r (I), Dactylis glomerata r (I), Helictochloa 
pratensis r (I), Medicago falcat r (I).   

Záver                                                                                                          
Z hľadiska výskytu orchideí na Slovensku je 
nevyhnutné z fytocenologického hľadiska 
zadefinovať základné fyzickogeografické pomery, 
ktoré majú významný vplyv na výskyt a celkové 
fytogeografické rozšírenie týchto druhov. 
Indikačné hodnoty populácií a celkovo 
spoločenstiev a ich časovo-priestorových zmien vo 
výskyte môžeme zadefinovať na základe znalostí 
ich vzťahu k prostrediu a vplyvu ekologických 
faktorov prostredia, ako koexistenčné zmeny, t.j. 
vzájomná konkurencia druhov a sekundárna 
sukcesia. Druhy z čeľade Orchidaceae sú vo 
všeobecnosti veľmi citlivé na zmeny životného 
prostredia. Mnoho druhov zaniklo a mnohé z nich 
sú kriticky ohrozené. Na základe zhodnotenia 
súčasných poznatkov o rozšírení taxónov 
Orchidaceae môžeme povedať, že významným 
ekologickým faktorom je geologické podložie. 
Väčšina druhov a poddruhov orchideí sa vyskytuje 
na územiach, ktoré sú tvorené vápencom, teda 
organogénnou sedimentárnou horninou, pre 
takéto podložie je charakteristický výskyt 
kalcifilných druhov, ako je práve väčšina orchideí. 
Nami študované územie je budované prevažne 

vulkanickým podložím. Výskyt orchideí na 
takomto podloží vysvetľuje Ujházy [10] jedine 
špecifickým dlhodobo ustáleným spôsobom 
využívania. Tento spôsob, o ktorom zatiaľ veľa 
nevieme, vedie podľa všetkého k nižšej 
medzidruhovej konkurencii, ktorá umožnila 
prežívanie populácií niekoľkých druhov 
Orchidaceae. Tieto miesta vyžadujú trvalú 
starostlivosť, aby sa dosiahli optimálne prírodné 
podmienky, ako je napríklad odstránenie 
náletových drevín a inváznych druhov rastlín. 
Lúčne druhy, medzi ktoré patrí práve aj A. morio 
sú viazané na pasienky, pričom treba dodržiavať 
extenzívne kosenie a pasenie. Moderným 
trendom je mulčovanie (nastielanie pôdy) lúčnych 
ekosystémov, ktoré podporuje samotný štát 
finančnou dotáciou. Pri mulčovaní sa na povrchu 
pôdy vytvára silná vrstva organickej hmoty,                 
ktorá v jarných mesiacoch nie je schopná                              
prepustiť slnečné svetlo, zohriať pôdu a                    
aktivovať fyziologický rast rastlín, nehovoriac                                               
o poškodzovaní prirodzených biotopov 
potenciálnych opeľovačov. Preto je potrebné tieto 
opatrenia vykonávať postupne, aby sa vytvoril 
priestor pre rozvoj prirodzenej vegetácie, a tým sa 
prispeje k ochrane pôvodných druhov orchideí na 
tomto území. Ďalšou možnosťou je tento poddruh 
v zmysle súčasnej slovenskej legislatívy 356/2019 
Z. z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny [11] 
uviesť na študovanej lokalite vo forme územnej 
ochrany ako maloplošne chránené územie. 
Územie predstavuje vhodnú lokalitu pre genetický 
výskum polymorfizmu farby kvetov niektorých 
jedincov rôznych variet, pričom ide taxonomicky 
nižšiu kategóriu ako je poddruh. Na študovanej 
lokalite ide o A. morio var. alba. 
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krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony.  
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Abstrakt  
Cieľom príspevku je poukázať na objekty, ktoré sú 
výnimočné a atraktívne pre návštevníkov a sú typické 
práve pre toto územie. Patrí k nim 7 jedinečností, vďaka 
ktorým tento región má potenciál napredovať. Sme 
presvedčení, že práve tieto jedinečnosti prispejú 
k značnému nárastu cestovného ruchu, ba dokonca 
môžu byť nápomocné miestnym základným školám pre 
lepšie a zrozumiteľnejšie poznanie ich regiónu a okolia. 

Metódu vysvetľujúceho opisu sme uplatnili pri 
vymedzení územia mikroregiónu. Zásluhou systémovej 
metódy sme vytvorili logický súvislý text. Štatistickú 
metódu sme využili pri vypracovaní prehľadu 
historických pamiatok. Kartografickú metódu sme 
využili pri zhotovení mapy, ktorá vymedzuje územie 
mikroregiónu MAS SVORNOSŤ. 

Kľúčové slová: jedinečnosti, Mikroregión MAS 
Svornosť, cestovný ruch, turizmus 

Abstract   
The aim of this article is to point out the objects that 

are exceptional and attractive for visitors and are 
defined for this area. These include 7 unique features 
that give the region the potential to make progress. We 
are convinced that it is these unique features that 
contribute to increasing tourism, and may even help 
local primary school to get to know their region and 
surroundings better and more clearly. 

We applied the method of explanatory description 
when defining the territory of the microregion. Thanks 
to system methods, we created a logical coherent text. 
We used the statistical method in compiling an 
overview of historical monuments. We used the 
cartographic method in the production of maps, which 
defines the territory of the microregion LAG 
SVORNOSŤ. 
    Key words: uniqueness, LAG Microregion Svornosť, 
tourism 

 

Úvod 
Slovensko má miesta a tradície, ktoré sú málo známe, 
no napriek tomu zaujímavé svojou jedinečnosťou. Inak 
to nie je ani v Mikroregióne MAS Svornosť.          

Aj napriek tomu, že ide  o mikroregión, ktorý na 
rozdiel od iných mikroregiónov Slovenska nemá jednu 
dominantu alebo špecifikum (ako napríklad 
Mikroregión Tatry, v ktorom  sú dominantou Pieniny),  
ktoré by ho jednoznačne definovali, nemôžeme 
povedať, že by šlo o mikroregión zaostalý či 
marginalizovaný. Neplatí to minimálne v rovine 
kultúrnej, historickej alebo v rovine prírodných 
podmienok. 

Územie mikroregiónu MAS SVORNOSŤ tvorí 
v súčasnosti  12 obcí. Každá obec ponúka verejnosti 
niečo iné – historické informácie o vzniku obci, 
významné archeologické náleziská, historické pamiatky 
a pamätihodnosti či jedinečnosti prírody.                                                                                               
     Medzi výhody územia nesporne patrí prírodné 
bohatstvo, bohaté kultúrne dedičstvo a história 
územia, ktorú prezentujú zachované zvyky a tradície.  

 
1  Teoreticko-metodické východiská 
problematiky 
Naším prvým krokom bola práca s oficiálnou stránkou 
mikroregiónu MAS Svornosť [1], ktorá  nám ponúkla 
rad dokumentov, z ktorých sme čerpali podstatné 
informácie o vybranom území. 
     Určenie okrajových bodov sme spracovali vďaka 
aplikácii Google – mapy [2] a internetovej stránke 
zbgis/geodesy [14]. Pracovali sme aj  
s dokumentom Integrovaná stratégia rozvoja územia 
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ [3], ktorý nám 
poskytol významné údaje o celom mikroregióne. 
Dôležitým informačným zdrojom na zhotovenie časti 
príspevku o Apponyiho knižnici bola oficiálna stránka 
Slovenskej národnej knižnice [5]. Na spracovanie 
Nálezov z pohrebísk v Ludaniciach – Mýtnej Novej Vsi 
nám bol nápomocný časopis z Archeologického ústavu 
SAV - Slovenská archeológia [7]. Informácie o CHKO 
Ponitrie sme prebrali z oficiálnej stránky - Správa CHKO 
Ponitrie a taktiež z Katalógu biotopov Slovenska [8].                   
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O Apponyiho poľovníckom múzeum sme informácie 
spracovali z knižnej publikácie od Uhlára a kol. (1988) 
a na Solčiansky skladaník a  Klasicistický kaštieľ 
v Solčanoch z oficiálnej stránky obce a internetových 
zdrojov [11, 12]. Renesančný kaštieľ rodu 
Apponyiovcov sme spracovali vďaka knižnej publikácii 
od Králika (1995) [13]. Doplňujúce informácie 
o jedinečnostiach mikroregiónu sme prevzali 
z oficiálnych stránok obcí Oponíc, Ludaníc, Nitrianskej 
Strede a Solčian [11, 15, 16, 17]. 
      Následne sme získané  údaje a fotografie triedili 
a spracovali. Nevyhnutným krokom bol pre nás terénny 
výskum. Počas terénneho výskumu sme uskutočnili 
stretnutie s pani manažérkou Ing. Gerhátovou v obci 
Solčany. Tá nám poskytla potrebné zaktualizované 
informácie o mikroregióne. Spoločne sme diskutovali 
o možných jedinečnostiach na území. Po analýze týchto 
prvkov sme vybrali sedem najoriginálnejších.  

Metódu vysvetľujúceho opisu sme uplatnili pri 
vymedzení územia mikroregiónu. Zásluhou systémovej 
metódy sme vytvorili logický súvislý text. Štatistickú 
metódu sme využili pri vypracovaní prehľadu 
historických pamiatok. Kartografickú metódu sme 
využili pri zhotovení mapy, ktorá vymedzuje územie 
mikroregiónu.  
 

2 Vymedzenie mikroregiónu MAS Svornosť 
Územie mikroregiónu MAS Svornosť sa nachádza v 
západnej časti Slovenskej republiky, severnej časti 
Nitrianskeho kraja, v okrese Topoľčany. Územie 
regiónu o rozlohe 141,53 km² sa rozprestiera po oboch 
stranách povodia rieky Nitra, pričom na východe je 
ohraničený pohorím Tribeč. Prirodzenou osou 
mikroregiónu je rieka Nitra. Na severe regiónu leží 
okresné mesto Topoľčany, juhozápadným smerom 
krajské mesto Nitra. 

Mikroregión MAS Svornosť tvorí v súčasnosti 12 
obcí – Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné 
Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, 
Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany. Poloha 
územia mikroregiónu je znázornená na mape č. 1.                  

Obce mikroregiónu MAS Svornosť susedia s obcami, 
ktoré z administratívno - správneho hľadiska patria do 
dvoch okresov – Nitra a Zlaté Moravce. Východná 
hranica mikroregiónu, konkrétne obce Solčany, 
Nitrianska Streda, Kovarce a Oponice, je hranicou 
okresu Topoľčany a  okresu Zlaté Moravce. Južná 
hranica mikroregiónu konkrétne obec Oponice je 
hranicou okresov Topoľčany a Nitra. Východná 
a severná hranica mikroregiónu je hranicou s okresom 
Topoľčany.   

 
Mapa 1 Poloha mikroregiónu MAS SVORNOSŤ 
 

 
Geografická poloha územia je určená jej okrajovými 

bodmi. Najsevernejší bod mikroregiónu je v blízkosti 
vodného toku Dršňa v obci Solčany a má súradnice 48° 
33' 17'' s.g.š. a 18° 12' 4'' v.g.d je lokalizovaný 
v nadmorskej výške 165 m n. m. Najvýchodnejší bod 
mikroregiónu sa nachádza v obci Solčany a jeho 
súradnice sú 48° 29' 15'' s.g.š  a  18 ° 16' 28'' v.g.d. Tento 
bod leží v nadmorskej výške 672 m n. m. Najjužnejší 
bod mikroregiónu je v obci Preseľany a má súradnice 
48° 26 ' 3'' s.g.š. a 18° 7' 6'' v.g.d. Tento bod sa nachádza 
v nadmorskej výške 148 m n. m. Najzápadnejší bod 
mikroregiónu je lokalizovaný v obci Horné Obdokovce 
a jeho súradnice sú 48° 30' 24'' a 17 ° 59' 24''. Tento bod 
má nadmorskú výšku 187 m n. m.    

Najnižšie miesto územia mikroregiónu sa nachádza 
v obci Preseľany s nadmorskou výškou 146 m. Najvyššie 
miesto územia mikroregiónu je v samotnej blízkosti 
vrchu Veľký Tribeč (obec Velčice)  nachádzajúci sa 
v obci Kovarce,  s nadmorskou výškou 827 m. Výškový 
rozdiel v mikroregióne je 681 m. 

Územie možno považovať za vidiecky región. 
Výhodou z hľadiska polohy je umiestnenie územia MAS 
Svornosť medzi mestami Topoľčany a Nitra. Územie je 
prepojené s okresným mestom Topoľčany a krajským 
mestom Nitra štátnou cestou I/64, ktorá spája mestá 
Žilina a Komárno, ďalej cestou II. triedy č. 593 
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(spájajúcou mestá Nitra a Partizánske) a železničnou 
traťou č. 140 Nové Zámky – Prievidza [1, 2, 14].                    

3 Jedinečnosti Mikroregiónu MAS Svornosť  
Sedem najoriginálnejších jedinečnosti Mikroregiónu 
MAS Svornosť, ktoré v ďalšom texte predstavujeme, je 
uvedených v tabuľke 1.  
 
Tabuľka č. 1: Jedinečnosti Mikroregiónu MAS Svornosť 

Počet Názov jedinečnosti 
1. Apponyiovská knižnica v Oponiciach 
2. Nálezy z pohrebísk v Ludaniciach 
3. Chránená krajinná oblasť Ponitrie 

4. 
Renesančný kaštieľ  v Oponiciach  

s Apponyiho poľovníckym múzeom 
5. Solčiansky skladaník v obci Solčany 
6. Klasicistický kaštieľ v obci Solčany 

7. 
Renesančný kaštieľ rodu Apponyiovcov 

v obci Oponice 
Spracoval: Adamkovič, 2021  

 
Prvou jedinečnosťou je Apponyiovská knižnica (obr. 1), 
ktorá sa nachádza v obci Oponice, je známa ako 
najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku, vznikla 
z bezprostrednej lásky ku knihám. Založil ju vo Viedni 
gróf Anton Juraj Apponyi v roku 1774. Knihy vždy 
dôsledne vyberal a do ich nákupu investoval obrovské 
peniaze. Apponyi dokázal nazhromaždiť počas svojho 
života vyše 30 000 vzácnych kníh  – pre porovnanie, 
dnes ich je v knižnici už iba polovica, konkrétne 
15 004. Knižnica na konci 18. storočia mala viac ako 400 
prvotlačí. Medzi veľmi vzácne patrilo dielo „Prudentii 
Aurelii Opera“ písané bolo na pergamene a pochádzalo 
z  9. storočia ale aj Danteho „Allighieri comedia col 
comento“ s rytinami Sandra  Boticcelliho či slávna 
Biblia od Johanna Gutenberga z roku 1435 sa dnes 
považujú za absolútne skvosty európskeho 
knihovníctva. Knižnica v tomto období bola na vrchole 
svojej slávy. 

Keď v roku 1817 zomrel zakladateľ knižnice, hrozil 
jej prvýkrát zánik. Z jeho 9 detí mal záujem zachrániť 
knižnicu iba gróf Anton Apponyi. Napokon knižnicu 
zachránil a dal ju previezť z Viedne do 
Bratislavy. Slávnostne bola otvorená v roku 1827 a na 
želanie grófa Apponyiho sa stala prvou verejnou 
knižnicou na Slovensku. V Londýne ju poznali pod 
menom „Public National Library of Presbourg“ odkiaľ 
dostávala vzácne anglické tlače. Knižnica fungovala v 
Bratislave 19 rokov, potom ju mesto paradoxne 
odmietlo finančne podporovať a Apponyi ju dal 

presťahovať z Bratislavy do Oponíc do renesančného 
kaštieľa, kde mala zostať natrvalo. 
Kvôli 17 000 knihám musel dať Anton Apponyi zväčšiť 
severné krídlo kaštieľa prístavbou – majestátnou 
miestnosťou do ktorej previezli knihy kurióznym 
spôsobom – na vozoch ťahaných volskými poťahmi. 
Nábytok, ktorý je dnes v knižnici v štýle empíru je zo 
začiatku 19. storočia a pochádza z Paríža, kde gróf 
Anton Apponyi prežil 22 rokov svojho diplomatického 
života. Tu sedával, čítal svoje milované knihy, prijímal 
vzácnych hostí a napokon tu aj zomrel. Pochovali ho tak 
ako si to želal v blízkosti jeho milovanej knižnice – do 
rodinnej hrobky pod kostolom sv. Petra a Pavla 
v Oponiciach. 

Jeho miesto nahradil jeden z jeho dvoch synov – 
Július Apponyi. Bol kariérny diplomat a spolu s bratom 
Rudolfom kráčali v otcových šľapajach, ale už nikto 
a nikdy otcovu slávu a úspechy nedobehol. Samotný 
Július zomrel pomerne mladý ako 41 ročný a zanechal 
vdovu Žofiu rod. Sztárayovú s dvomi deťmi, ktorá 
prevzala tunajšie panstvo i slávnu knižnicu. Bola silná 
osobnosť rodiny a hovorilo sa o nej, že „z Oponíc 
urobila táto dáma malý Paríž a že Oponice boli miestom 
spisovateľov, básnikov či maliarov“. 

Posledným majiteľom panstva bol Henrich 
Apponyi. Bol úspešným absolventom Oxfordu 
a vyštudoval aj univerzitu v Pešti. Jeho zvykom bolo 
usporiadanie večierkov v kaštieli, na ktorých sa 
zúčastnili mnohé slávne osobnosti, ako Josephine 
Bakerová, Theodore Roosvelt, Adam Opel či Thomas 
Cardeza. 

Po Henrichovej smrti v roku 1935 kaštieľ zmenil 
majiteľa, vlastníkom sa stala rodina Slezáková, ktorá 
kaštieľ i okolité panstvo odkúpila od Apponyiovcov 
a žila tu a hospodárila až do roku 1948. 

Potom kaštieľ znárodnili komunisti a čakali ho 
desiatky rokov úpadku a devastácie. Samotná knižnica 
slúžila osem povojnových rokov ako obilná sýpka, či 
skladisko cibule, orechov a chmeľu. Ničili sa a pálili 
vzácne knihy, obrazy a umelecké zbierky 
nepredstaviteľnej hodnoty. 

V rokoch 1956-1958 zachránil knižnicu  Jozef 
Gajdoš. Celý fond knižnice za dva roky dokázal očistiť 
a skatalogizoval. 

V roku 1972 ju Matica Slovenská dala odviezť do 
depozitov v Martine a interiér knižnice bol spálený 
v areáli parku. 

Po roku 1989 na takmer zabudnutý knižný skvost 
si v Oponiciach ľudia spomenuli a začali pátrať po jeho 
stopách. Ale až v roku 2007 kúpou zdevastovaného 
kaštieľa a parku spol. IP Slovakia a následným 
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podpisom zmluvy so SNK v Martine sa Apponyiovská 
knižnica mohla opäť vrátiť tam odkiaľ bola násilne 
odvlečená v 70. rokoch.   

Môžeme tu nájsť vzácne aktá pápežov a koncilov, 
dielo slávneho Giordana Bruna z roku 1585, či práca 
Isaaca Newtona zo začiatku 18. storočia. Ďalej tu 
nájdeme práce Geotheho, Schillera, Kanta alebo 
Fichteho – všetky v nemeckých vydaniach. 
Z talianskeho prostredia nás záujme Michelangelova 
architektúra, poézia Petrarcu a veľa iných vzácnych 
a zaujímavých tlačí. V knižnici je zastúpených 12 
jazykov, dominujú latinčina, francúzština, nemčina, 
taliančina atď. Najstaršou tlačou v knižnici z roku 1515 
je dielo gréckeho rečníka Isokrata. Pozoruhodné sú aj 
práce J. A. Komenského, Jána Jesenia či Andreasa Bela. 
Rovnako záujmu knihy z geografie, kartografie, 
mineralógie, botaniky či medicíny. 

Táto knižnica je  unikátom a vzácnosťou, 
zasluhuje si našu pozornosť, rešpekt, úctu i národnú 
hrdosť. Je to jediná historická knižnica na Slovensku do 
ktorej môžete prísť a bezplatne sa vzdelávať z tlačí 16. 
až 20. storočia. Katalóg historickej knižnice 
Apponyiovcov z Oponíc je dostupný aj na internete [5, 
6, 15].          

 
 
  Obr. 1 Apponyiho knižnica v Oponiciach  
  Zdroj: [6]   

 
Druhou jedinečnosťou sú Nálezy z pohrebiska 

v Ludaniciach (obr. 2), pochádzajúce z eneolitu a sú 
charakteristické výrobou veľkých medených nástrojov. 
Popri výskume sídlisk z obdobia staršej doby bronzovej 
sa v priebehu druhej polovice 20. storočia na 
juhozápadnom Slovensku realizoval celý rad výskumov 
pohrebísk. Mimoriadny význam mal výskum 
pohrebiska v Mýtnej Novej Vsi, ktorá je miestnou 
časťou obce Ludanice. Tento výskum priniesol celý rád 
nových pozorovaní a poznatkov, z ktorých mnohé sú 
kľúčové pre riešenie problematiky počiatku doby 
bronzovej a pre vnútornú chronológiu nitrianskej 
a únětickej kultúry na Slovensku. Mýtna Nová Ves je 
miestnou časťou obce Ludanice, ktorá je súčasťou 

mikroregiónu MAS Svornosť. Táto oblasť leží na 
významnej historickej trase vedúcej z Maďarska cez 
Slovensko do Poľska. Dá sa predpokladať, že týmto 
územím viedla v neskoršom období aj jedna z vetiev 
známej Jantárovej cesty od Baltického mora smerom na 
juh k Stredozemnému moru.  

Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s 
Zentrum Anatomie Georg August Universität Göttingen 
(Nemecko) a Katedrou archeológie FiF UK v Bratislave 
realizoval krátkodobý archeologický výskum v priestore 
pohrebiska zo staršej doby bronzovej, ktoré bolo v 
rokoch 1982-1989 a následne v roku 2003 systematicky 
skúmané pod vedením Jozefa Bátoru z 
Archeologického ústavu SAV v Nitre. Pri tomto 
výskume bolo preskúmaných 600 hrobov, ktoré patrili 
nitrianskej a únětickej kultúre. 

Cieľom výskumu v roku 2014 bolo doskúmať plochu 
v záhrade Dezidera Gerháta, ktorá v predchádzajúcom 
období nebola pre výskum prístupná (nachádzali sa tam 
ovocné stromy). Vzhľadom na veľkú koncentráciu 
hrobov na bezprostredne susediacej ploche bol 
oprávnený predpoklad preskúmania ďalších hrobov. 
Výskum tento predpoklad potvrdil a výsledkom bolo 
odkrytie ďalších šiestich kostrových hrobov, čím počet 
hrobov na pohrebisku dosiahol súčet 606. 

Z odkrytých hrobov za pozornosť stojí najmä hrob 
ženy, ktorá bola pochovaná v extrémnej polohe. Dolné 
končatiny, ktoré zostali narovnané, boli pritiahnuté 
„nasilu“ k tvárovej časti lebky. Okrem toho sa na jednej 
z dolných končatín a na hornej končatine nachádzali 
stopy intencionálneho zlámania, ktoré sa podľa 
antropológov udialo ešte pred smrťou. Celá nálezová 
situácia poukazuje na to, že sa tu stretávame s 
pochovaním ženy, ktorá bola pre tamojšiu komunitu 
mimoriadne nebezpečná. 

Z ďalších hrobov bol pozoruhodný hrob muža, ktorý 
mal v jednom z hrudných stavcov chrbtice zabodnutý 
zvyšok silicitovej strelky. Unikátne je, že uvedené ťažké 
zranenie dotyčný jedinec prežil. Svedčí o tom zápalové 
ložisko v okolí hrotu so stopami hojenia [7]. 

 
Obr. 2 Archeologický výskum v obci Ludanice  
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Zdroj: [7]     
   

Do územia mikroregiónu MAS Svornosť (konkrétne 
na území obcí Oponice, Kovarce, Nitrianska Streda 
a Solčany) zasahuje veľkoplošné chránené územie – 
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Ponitrie, 
predstavujúca tretiu jedinečnosť. Celková výmera 
oblasti je 37 665 ha. Vzhľadom na svoju nadmorskú 
výšku, geologické podložie a expozíciu pre Tribeč sú 
typické dubovo – hrabové, dubové a vo vyšších 
polohách bukové lesy, nachádzajú sa tu teplomilné 
rastlinné spoločenstvá, v ktorých rastú vzácne a 
chránené druhy, napr. peniažtek slovenský (Thlaspi 
jankae), hrdobárka páchnuca (Teucrium scorodonia), 
hrachor benátsky (lathyrus venetus), kosatec nízky (Iris 
pumila), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec 
veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a ľalia zlatohlavá (Lilium 
martagon). Z fauny  je evidovaný výskyt rysa a mačky 
divej ako pôvodných šeliem. Z chránených druhov sa tu 
nachádzajú dravé vtáky, napr. orol krikľavý (Clanga 
pomarina), orol kráľovský (Aquila heliaca), hadiar 
krátkoprstý (Circaetus gallicus) ďalej včelár obyčajný 
(Pernis apivorus). Z chránených druhov bezstavovcov 
napr. fúzač obrovský (Cerambyx cerdo), nosorožtek 
obyčajný (Oryctes nasicornis),  cikáda viničová 
(Empoasca solani),  sága stepná (Saga pedo), jasoň 
chochlačkový (Parnassius mnemosyne), vidlochvost 
ovocný (Iphiclides podalirius) a stepník červený (Eresus 
kollari). Na území CHKO sa vyskytuje aj  jelenia, srnčia, 
diviačia, danielia a muflonia zver [3, 18].    

Súčasťou CHKO Ponitrie je Chránené vtáčie územie 
Tríbeč, ktorého výmera je 23 802,8 ha. Dôvodom 
ochrany územia Tribeč je  hniezdenie orla kráľovského 
(Aquila heliaca) (obr.3). Pravidelne tu hniezdi viac ako 
1% národnej populácie druhov výr skalný (Bubo bubo), 
lelek lesný (Caprimulgus europaeus), včelár lesný 
(Pernis apivorus), ďateľ prostredný (Dendrocopos 
medius), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), 
prepelica poľná (Coturnix coturnix), krutihlav hnedý 
(Jynx torquilla), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), 
žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), muchár 
sivý (Muscicapa striata) a penica jarabá (Sylvia nisoria). 

Do územia CHKO Ponitrie patrí aj územie 
európskeho významu Hôrky zasahujúce do území obcí 
Kovarce, Nitrianska Streda a Solčany o celkovej výmere 
82,54 ha. Predmetom ochrany sú biotopy európskeho 
významu: lipovo – javorové sutinové lesy, karpatské 
a panónske dubovo – hrabové lesy, nespevnené 
silikátové skalné sutiny kolinného stupňa, silikátové 
skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, 

eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku, suché 
vresoviská v nížinách a pahorkatinách a druhy  
európskeho významu: fúzač alpský (Rosalia alpina) 
a roháč obyčajný (Lucanus cervus) [8, 9, 18]. 

 
Obr. 3 Orol kráľovsky (Aquila heliaca) 
Zdroj: [9]   
    
Štvrtou jedinečnosťou je vzácna historická budova 
renesančného kaštieľa v Oponiciach pochádzajúceho  
zo 16. - 17. storočia. Miestni ho nazývajú aj ako Malý 
kaštieľ. Kedysi býval sídlom zemianskej rodiny 
Bartakovičovcov. Neskôr kaštieľ vlastnili Apponyiovci, 
ktorí tu však nikdy nebývali.  

Dnes sa v priestoroch kaštieľa nachádza Apponyiho 
poľovnícke múzeum (obr. 4). Múzeum prezentuje viac 
ako 2500 exponátov viažucich sa na rod Apponyiovcov, 
Bartakovičovcov a bernolákovských kňazov, ktorí 
pôsobili v Oponiciach na prelome 18. a 19. storočia. 
Návštevníci môžu obdivovať obrazové zbierky, dobový 
mobiliár, časť slávnej rodinnej knižnice z roku 1774, 
poľovnícke trofeje, sakrálne predmety z miestneho 
kostola, ako mnoho iných cenných predmetov. Na 
prízemí múzea je od roku 2005 inštalovaná nová 
expozícia, ktorá prezentuje artefakty spadnutých 
spojeneckých lietadiel v pohorí Tribeč na sklonku 
druhej svetovej vojny [4, 10, 15, 19].       

   

Obr. 4 Apponyiho poľovnícke múzeum                                                         
Zdroj: [10]      
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Obec Solčany patrí medzi obce, ktoré majú aj svoju 
typickú regionálnu špecialitu - Solčiansky skladaník 
(obr. 5), ktorý prezentuje piatu jedinečnosť 
mikroregiónu. Skladaník sa nikde na Slovensku nepečie 
v tejto podobe, iba v Solčanoch. Rodinné i obecné 
oslavy, sviatky, Veľká noc či Vianoce v Solčanoch sa bez 
neho nezaobídu. Recept sa dedí z pokolenia na 
pokolenie už niekoľko generácií.  

Solčiansky skladaník pripomína štedrák, ktorý sa 
pečie v iných regiónoch. Skladaník tvorí vrstva cesta, 
vrstva maku, vrstva cesta, vrstva orechov, vrstva cesta 
a navrchu sa koláč zdobí rôznymi spôsobmi lekvárom 
s tvarohom. Do maku sa pridávajú rôzne aromatické 
príchute alebo rum, hrozienka sa dávajú do tvarohu.  
Solčiansku pochúťku mali možnosť ochutnať aj 
v zahraničí. Solčiansky skladaník reprezentoval našu 
krajinu aj v Bruseli. Skladaník je v dnešnej dobe už 
„luxusným“ koláčom, v minulosti si ho však dopriala 
každá domácnosť v obci [11]. 
 

 

Obr. 5 Solčiansky skladaník                                                          
Zdroj: [11]  

Začiatkom 19. storočia sa novým zemepánom 
Solčian stala kniežacia rodina z Talianska, ktorá si tu 
rozhodla postaviť v obci Solčany reprezentačne sídlo – 
klasicistický kaštieľ (obr. 6) s rozsiahlym parkom. Ide 
o šiestu jedinečnosť mikroregiónu. Na vzhľade kaštieľa 
si talianska rodina dala veľmi záležať, nechýbal tu kus 
sochárskeho umenia, vrátane ich erbu. Kaštieľ 
postavený okolo roku 1825 na základe plánov slávneho 
budapeštianskeho architekta Michala Pollacka. V tom 
čase bol kaštieľ reprezentatívnym sídlom 
Odescalchiovcov a do roku 1940 sa zachoval 
v pôvodnom stave. V roku 1984 bol kaštieľ vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. Samotný objekt kaštieľa je 
Firštov dom, Hájnikov dom, hospodárska stavba 

a kočiareň. Súčasný stav historického sídla je veľmi zlý. 
Za socializmu bolo v kaštieli kultúrne stredisko a 
ordinácie lekárov, konali sa tu aj svadby. Kaštieľ po roku 
2000 obec predala ruskému podnikateľovi, ktorý sa 
zaviazal k rekonštrukcii a zriadeniu múzea slovenskej 
kultúry. Nič také sa dodnes nestalo, kaštieľ zostal 
opustený a chátra, jeho priestory sú nevyužiteľné. 
Rozsiahly a zaujímavý objekt je nevyhnutné 
rekonštruovať. Prostredie v okolí pamiatky je 
zachované a nie je narušené modernou výstavbou [11, 
12]. 

 
Obr. 6  Klasicistický kaštieľ v Solčanoch 
Zdroj: [12] 
 

Siedmu jedinečnosť mikroregiónu predstavuje 
Renesančný kaštieľ rodu Apponyiovcov (obr. 7), ktorý 
je už dlhé stáročia pýchou obce Oponice a ukrýva 
bohatú históriu. Kaštieľ dala postaviť rodina 
Apponyiovcov v nádhernom prostredí takmer 7 ha 
anglického parku v západnej časti obce a je typom 
opevnených kaštieľov zo 16. – 17. storočia s nárožnými 
vežami. Na architektúre kaštieľa možno oceniť, že si 
zachoval svoju renesančnú podobu a nepodľahol 
nástrahám nastupujúceho baroka. Veľmi impozantne 
pôsobí juhovýchodná veža kaštieľa, ktorá nesie črty 
anglickej pseudogotiky. Kaštieľ postavený v tvare 
písmena L bol rozšírený v rokoch 1844 – 1846 
o priliehavé severné krídlo, do ktorého bola 
presťahovaná už spomínaná knižnica Apponyiovcov. 
Táto prístavba zmenila pôdorys kaštieľa do tvaru 
písmena U a hoci svojimi poloblúkovými rozmernými 
okenicami a mohutným vchodom na západnej strane 
tohto krídla, ktoré hraničilo bezprostredne 
s nádherným anglickým parkom, nieslo prvky 
klasicizmu, nenarušilo to celkový vzhľad tejto 
nádhernej dominanty obce.   

Celá budova je dvojpodlažná, smerom do parku sú 
situované dva balkóny, nesené masívnymi kovovými 
stĺpmi s rastlinným dekorom. Vstupné schodisko sa 
nachádza v severnom a južnom krídle. Dominantou 
nádvoria bola zvonica s hodinovou vežou a dva zvony, 
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ktoré zvonili pravidelne na poludnie a na sväté omše 
konané za Apponyiovcov v kaštieľnej kaplnke. Nad 
vchodom z nádvoria sa vynímala tzv. zimná záhrada, 
ktorej konštrukcia bola oceľová a nesená šiestimi 
kovovými stĺpmi. Zimná záhrada bola vôkol 
presklenená a pestovali sa v nej nádherné exotické 
rastliny. Príslušníci rodu Apponyiovcov kaštieľ obývali 
až do roku 1940 a kaštieľ postupne prestavovali až do 
19. storočia. Po smrti posledného majiteľa panstva 
grófa Henrika Apponyiho v roku 1935 kaštieľ spolu 
s panstvom kúpil veľkostatkár Vit Slezák, ktorý v kaštieli 
s rodinou nielen býval, ale na priľahlom majeri 
hospodáril a zveľadil tunajšie vinice, rastlinnú  
a živočíšnu výrobu. Neskôr kaštieľ fungoval ako závod 
na výrobu dezertných vín, stredná priemyselná škola, 
poľnohospodárska škola, materská škola (Králik, 1995). 

V roku 1978 kaštieľ získala bezplatným prevodom 
zo štátu Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, ktorá 
tu mala kancelárie, jedáleň, spoločenské miestnosti 
a ubytovanie pre študentov.  V rokoch 1982 – 1989 
Vysoká škola poľnohospodárska začala rekonštrukciu 
kaštieľa. Na prelome rokov 2004 – 2005 škola 
z finančných dôvodov zverejnila ponuku na odpredaj 
kaštieľa a parku v Oponiciach. O kaštieľ prejavila 
záujem až súkromný spoločnosť LaP Slovakia v roku 
2007, ktorá ho od SPU (bývalý VŠP) odkúpila. Hlavný 
zámer spoločnosti spočíval v kompletnej rekonštrukcii 
kaštieľa s priľahlým parkom a knižnicou [13, 15].    

        

 
 
Obr. 7 Kaštieľ v Oponiciach                                                           
Zdroj: [4] 
 
Medzi komparatívne výhody územia, okrem 
prírodného bohatstva, nesporne patrí aj bohaté 
kultúrne dedičstvo a história územia, ktorú prezentujú 
zachované zvyky a tradície.  

V mikroregióne MAS Svornosť sa nachádza 
množstvo zaujímavosti, špecifík a   kultúrnych pamiatok 
(tab. č. 2), ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku. 

Práve preto bolo náročné vybrať tie najzaujímavejšie 
špecifiká – jedinečností, ktoré nám tento mikroregión 
ponúka.  
 
Tabuľka č. 2 Zoznam kultúrnych pamiatok 
v mikroregióne MAS Svornosť 

Názov kultúrnej pamiatky Lokalizácia 

Kaštieľ pôvodne renesančný z roku 1650 Horné Obdokovce 

Mauzóleum rodiny Stummerovcov, secesné 
zo začiatku 20. st. 

Horné Obdokovce 

Rímsko – katolícka kaplnka sv. Anny z roku 
1717 

Chrabrany 

Rímsko – katolícky kostol sv. Mikuláša z roku 
1755 – 1758 

Kovarce 

Obraz sv. Kozmu a Damiána z roku 1781 Ludanice 

Socha sv. Donáta – kultúrna pamiatka Ludanice 

Socha sv. Jána Nepomuckého Ludanice 

Zrúcaniny benediktínskeho opátstva z 13. st. 
(pod terénom) 

Ludanice 

Rímsko – katolícky kostol, klasicistický, 1785 
– 1790 

Nitrianska Streda 

Evanjelický kostol z roku 1748 Nitrianska Streda 

Kaštieľ z roku 1537, renesančný Nitrianska Streda 

Kaštieľ klasicistický s parkom – 19. st. Nitrianska Streda 

Kaplnka sv. Margity a krypta z 18. st. Nitrianska Streda 

Zrúcaniny stredovekého hradu v roku 1300 Oponice 

Kaštieľ renesančný, z 16. – 17. st. 
s Apponyiovskou knižnicou 

Oponice 

Apponyiho poľovnícke múzeum Oponice 

Kaštieľ renesančný v 18. a 19. st. Oponice 

Rímsko – katolícky kostol, gotický Solčany 

Kaštieľ klasicistický zo zač. 19. st. Solčany 

Zdroj: Internet,  spracoval: Adamkovič, 2021 [16,17]                
 
Záver  
Cieľom nášho príspevku je poukázať na objekty, ktoré 
sú výnimočné a atraktívne pre návštevníkov a sú 
typické práve pre toto územie. Vďaka terénnemu 
výskumu sme zistili aktuálny stav objektov, ktorý nám 
pomohol pri výbere siedmych jedinečnosti. Snažili sme 
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sa vyzdvihnúť tie jedinečnosti, ktoré sú nielen pre tento 
región dominantné, ale majú pozoruhodný význam 
i pre Slovensko. Veríme, že príspevok rozšíri poznatky 
a vedomosti všetkým jeho čitateľom. Pretože 
Mikroregión MAS Svornosť predstavuje  atraktívne 
územie,  ktoré disponuje ponukou oddychu, relaxu, 
spoznávania a bádania po minulosti.  
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Abstrakt 
Sledovanie snehovej pokrývky v horských 

oblastiach je dôležité nielen z hľadiska lavínovej 
prevencie, ale napr. aj pre sledovanie hydrologickej 
bilancie či rôzne klimatologické štúdie, ktoré sa 
zaoberajú dlhodobým výskytom snehovej pokrývky. Aj 
keď množstvo priestorových a časových údajov o snehu 
je možné získať pomocou moderných a presných 
metód DPZ, dáta získané manuálnymi meraniami v 
teréne majú stále nezastupiteľné miesto. Expedičné 
merania v teréne sú však technicky a časovo náročné, 
preto existujú len sporadicky. V tomto príspevku 
prinášame výsledky z expedičného merania snehovej 
pokrývky v Malej Fatre a naše výsledky porovnávame s 
ďalšími expedičnými meraniami uskutočnenými vo 
vyšších pohoriach na Slovensku v roku 2021 
prostredníctvom SHMÚ a študentov geografie FPV 
UMB. Bližšie sa zameriavame na sledovanie zmien 
snehovej pokrývky s nadmorskou výškou, orientáciou 
reliéfu a s tým spojené prevládajúce prúdenie  

Kľúčové slová: výška snehovej pokrývky, snehový 
gradient, klimageografické činitele, Malá Fatra  

Abstract 
Monitoring snow cover in mountain areas is important 
not only in terms of avalanche prevention, but also. for 
monitoring the hydrological balance or various 
climatological studies that deal with the long-term 
occurrence of snow cover. Although a lot of spatial and 
temporal data on snow can be obtained using modern 
and accurate remote sensing methods, the data 
obtained by manual field measurements are still 
irreplaceable. However, expeditionary measurements 
in the field are technically and time-consuming, so they 
are only sporadically possible. In this paper we present 
the results of expeditionary measurements of snow 
cover in Malá Fatra and compare our results with other 
expeditionary measurements performed in the higher 
mountains in Slovakia in 2021 through SHMÚ and 
students of FPV UMB geography. In more detail, we 
focus on monitoring changes in snow cover with 

altitude, relief orientation and the associated prevailing 
flow. 
Key Words: snow cover height, snow gradient, 
climageographic factors, Malá Fatra 

Úvod 
Snehová pokrývka je v našich zemepisných šírkach 

neoddeliteľnou súčasťou hydrologického cyklu. 
Významne sa podieľa na tvorbe odtoku v jarných 
mesiacoch. Je významnou zásobárňou vody pre riečnu 
sieť, počas zimného obdobia zadržiava vodu, aby sa 
potom v priebehu oveľa kratšieho obdobia množstvo 
vody z topiaceho sa snehu dostalo do riečnej siete a 
doplnilo zásoby podzemných vôd. V mnohých 
oblastiach sveta je voda z topiacej sa snehovej pokrývky 
najdôležitejším zdrojom vody pre hydrologický cyklus, 
aj pre život človeka [1].  

Na pravidelnom zbere údajov a na výskume 
snehovej pokrývky sa na Slovensku podieľa najmä 
Slovenský hydrometeorologický ústav, Horská 
záchranná služba a Slovenská akadémia vied. Pri snehu 
sa sleduje trvanie snehovej pokrývky (prvý a posledný 
deň), počet dní so snehovou pokrývkou určitej hodnoty 
(napr. 5, 10, 20 cm), celkový prírastok, maximálna 
hodnota či vodná hodnota snehu. Prvé systematické 
pozorovania snehu sa na našom území začali v 50. 
rokoch 19. storočia [2]. Spracovaniu údajov o snehovej 
pokrývke, najmä o výške snehu, sa venovali viacerí 
klimatológovia [3, 4, 5]. 

V súčasnosti sa snehová pokrývka meria viacerými 
modernými metódami, napr. analýzou signálu GNSS 
[6].    

Cieľom práce je objasniť a porovnať výšku snehovej 
pokrývky v horských pásmach Slovenska. Prečo a  v 
ktorých miestach na jednotlivých lokalitách je 
nameraná výška snehovej pokrývky rôzna, je 
ovplyvnené orientáciou svahu a jeho sklonom, ale aj 
klimageografickými činitelmi, z ktorých prevažnú 
účinnosť má hlavne vietor.  
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1 Skúmané územie 
Malá Fatra (obr. 1) je tretie najvyššie jadrové 

pohorie (po Vysokých a Nízkych Tatrách) s rozlohou 549 
km2. Pestré geologické podložie a veľké rozpätie 
nadmorských výšok podmieňujú existenciu mozaiky 
rôznych foriem reliéfu, ako aj rastlinnej a živočíšnej ríše. 
Na relatívne malej ploche sa tak strieda veľká 
rôznorodosť, čo je pre Malú Fatru charakteristické a 
čím je výnimočná.  

Pôdorys  pohoria Malá Fatra predstavuje 
nepravidelnú elipsu (poetickejšie „krídla motýľa“) s 
celkovou vzdušnou dĺžkou 52 km a najväčšou šírkou 16 
km. V mieste nazývanom  Strečniansky priesmyk  je 
pohorie rozdelené riekou Váh na dva geomorfologické 
podcelky. Na sever od rieky sa nachádza Krivánska Malá 
Fatra, ktorej veľká časť s rozlohou 22 630 ha je od 1. 
apríla 1988 národným parkom. Pomenovaná je podľa 
najvyššieho vrcholu - Veľkého Kriváňa (1 708,7 m n. m.) 
[7].  Krivánska Malá Fatra, ktorej krajina a ekosystémy 
sú vlastnými nositeľmi kategórie Národný park Malá 
Fatra, patrí na Slovensku medzi najviac prírodovedecky 
prebádané územie. Dejiny výskumu Krivánskej Malej 
Fatry, vrátane literárnych odkazov, sú podrobne 
opísané v monografii CHKO Malá Fatra (Pagáč et.al. 
1983) [8]. 

Na juh od Váhu sa nachádza Lúčanská Malá Fatra, 
ktorá je pomenovaná podľa jej najvyššieho vrcholu - 
Veľkej lúky (1 475 5 m n. m.). Lúčanská Fatra je na 
východe ohraničená riekou  Turiec  a na západe riekou  
Rajčianka. 

Malá Fatra je súčasťou  vrásovo-príkrovovej stavby     
fatransko-tatranského pásma jadrových pohorí 
Vnútorných Západných Karpát. Jej kryštalinické  jadro  
tatrika  je tvorené hlbinnými  vyvrelinami  mladšieho 
paleozoika (karbónu) granodioritmi a tonalitmi, ktoré 
postupne kryštalizovali a vyzdvihovali sa až do dnešnej 
podoby. Na granitoidnom jadre Malej Fatry leží 
sedimentárny obal (jednotka Malej Fatry). 
Samostatným obalovým celkom je Kozolská jednotka, 
ktorá je zrejme súčasťou infratatrika.  

Nad sedimentárnym obalom ležia príkrovy   z  
vápencov a dolomitov krížňanského a chočského 
príkrovu. Sedimentárny sled zliechovskej jednotky 
krížňanského príkrovu siaha až do strednej kriedy a má 
v tejto oblasti svoje typové oblasti. V málo odolných 
horninách vznikol členitý reliéf s charakteristickými 
bralami, tiesňavami a skalnými vežami (napríklad 
komplex Rozsutcov, Boboty, Sokolie, Vrátna dolina, 
Tiesňavy). Výraznými krajinotvornými prvakmi sú 
bralné partie z krasových foriem sú tu zastúpené 

škrapy, závrty, priepasti, kaňony, jaskyne a krasové 
pramene.   

V Malej Fatre je viacero prírodných zaujímavostí. Zo 
všetkých treba spomenúť napríklad  Kryštálovú jaskyňu 
v Malom Rozsutci,  Mojžišove pramene, Domašínsky 
meander a Jánošíkove diery. Najvyššie položeným  
bodom je  Veľký Kriváň s  nadmorskou výškou 1 709 m. 
Medzi najvyšší vodopád v Malej Fatre patrí  Šutovský 
vodopád  s 38 metrami. Nachádza sa tu aj najväčší 
riečny meander na Slovensku, a to Domašínsky 
meander Váhu. Najnižší bod je rieka Váh pri Strečne 
(350 m) [7]. 

Obr. 1 Poloha Malej Fatry v rámci Slovenska 
Zdroj: [7] 

2 Metodika 
Meranie prebiehalo na otvorenej ploche 
s neporušenou snehovou pokrývkou, v okolí ktorej sa 
nevyskytoval žiaden vegetačný kryt stromov a krov. Na 
meranej lokalite prebehlo meranie výšky snehovej 
pokrývky 10 krát v minimálnej vzdialenosti päť metrov 
od seba. Namerané údaje sa spriemerovali a zapísali do 
tabuľky (tab.1) spolu s nadmorskou výškou lokality, 
aktuálnou teplotou  a  časom. Toto meranie sa 
rovnakým spôsobom opakovalo na ďalších desiatich 
lokalitách (obr. 2). Pomôcky potrebné pre 
uskutočnenie experiment boli: odmerná lata so 
stupnicou v cm, teplomer v 0C, hodiny a GPS zariadenie 

  
Expedičné meranie cestou na vrchol Stohu sa 
uskutočnilo 19. februára 2021 zo severo-
severovýchodu z obce Zázrivá (Biela) a pri zostupe na 
juh do Šútovskej doliny. Celková vzdialenosť 
v kilometroch bola 7, 2 (obr.2).  
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Obr. 2 Satelitná mapa s vyznačenými lokalitami 
merania výšky snehovej pokrývky v Malej Fatre 
Zdroj: Google Earth, 2021 

3. Výsledky výskumu  
S narastajúcou nadmorskou výškou, výška snehovej 
pokrývky stúpala každých 100 m približne o 10 – 20 cm. 
Prvé meranie prebiehalo o deviatej hodine ráno pri 
teplote 3 0C v obci Zárivá časti Biela s nadmorskou 
výškou 650 m.n.m. Aj napriek tomu, že táto lokalita leží 
v doline, do ktorej slnečnej lúče takmer nedopadajú, 
priemerná výška snehu tu bola len 16,7 cm. Dôležitejší 
faktor, ktorý vplýval na výšku snehu v tejto oblasti bola 
vyššia teplota, ktorá spôsobovala efektívnejšie topenie 
snehu ako vo vyšších lokalitách. Podobný fenomén platí 
aj pre lokalitu č. 2. Nadmorská výška stúpla na 795 
m.n.m. spolu s priemernou výškou snehu, ktorá bola 
22,6 cm. Teplota už ale poklesla na 2 0C. Pokiaľ ide o 3 
lokalitu, tak už sa dostávame do nadmorkej výšky nad 
tisíc metrov, konkrétne 1059 m.n.m. Výška snehu 
v porovnaní s druhou lokalitou stúpla takmer raz toľko, 
a to na 41,2 cm. Teplota poklesla na 1 0C. Lokalita sa 
nachádzala na slnečnej stráni. Snehová pokrývka bola 
mäkká, sneh na povrchu bol v procese odparovania. 
Lokalita č.4 – Medzirozsutce s nadmorskou výškou 
1181 metrov, teplota na lokalite bola tiež  10C ako na 
lokalite č.3.  Výška snehu stúpla na 60,2 cm. Plocha bola 
takmer počas celého zimného dňa pod  dopadom 
slnečných lúčov, sneh bol znova v odmäku. Piata 
lokalita merania sa nachádzala pod úpätím vrchu Stoh 
v nadmorskej výške  1364 m.n.m. V porovnaní s 
predchádzajúcou lokalitou teplota poklesla už na 
mínusové hodnoty. Táto hodnota bola -1 0C. Sneh 
začínal postupne primŕzať i napriek stálej intenzite 
slnečných lúčov. Jeho výška bola 103,8 cm.  Mínusové 
teploty spôsobovala stúpajúca nadmorská výška a  
prevládajúce prúdenie mrazivého severovýchodného 

vetra. Na obrázku č. 3 uskutočňujeme meranie 
snehovej pokrývky. 

Sneh na 6 lokalite dosahoval výšku 113 cm a bol z 
väčšej časti primrznutý i napriek stálej intenzite 
slnečných lúčov. Mínusové teploty s hodnotou -20C, 
narastajúca nadmorská výška (1451  m.n.m.) a 
prevládajúce prúdenie mrazivého severovýchodného 
vetru s hodnotou 30km/h, mali za následok vysoké 
množstvo a pevnosť snehovej pokrývky. 7 lokalita bola 
na vrchole Stohu (1 607 m.n.m.) s teplotou -5 0C 
(pocitovo  -10 0C). Výška snehu na samotnom vrchole 
bola najvyššia v porovnaní s ostatnými lokalitami. 
Pohybovala sa na 124, 4 centimetroch. Neustále 
prevládal severovýchodný vietor s rýchlosťou 30 km/h. 
Doposiaľ sa meranie vykonávalo na severnej až 
severovýchodnej expozícii svahov. Po dosiahnutí 
vrcholu sa orientácia svahu mení na južnú, až napokon 
na juhozápadnú. V lokalite č. 8 s nadmorskou výškou 
1491 m.n.m. bola teplota ovzdušia ešte stále pod 
nulou, -1 0C. Výška snehu poklesla o takmer 70 
centimetrov a dostala sa na hodnotu 55, 3 cm. Keď 
porovnáme túto lokalitu s lokalitou č. 6, kde je približne 
rovnaká nadmorská výška, tak rozdiel vo výške snehu je 
až 58 cm.  Príčina tohto rapídneho rozdielu je že, 
lokalita sa nachádzala na južnej a pomerne strmej 
expozícii svahu a dopadali na ňu slnečné lúče počas 
celého dňa. Deviate meranie taktiež prebiehalo na 
južnej expozícii svahu (obr. 3) v nadmorskej výške 1366 
m.n.m. Teplota mala už plusové hodnoty (1 0C). 

37,8 centimetrov bola nameraná hodnota výšky 
snehovej pokrývky. V poslednej desiatej lokalite 
v nadmorkej výške 1 111 m.n.m. bola nameraná 
hodnota výšky snehu 42 cm a teplota bola 30C. Svah sa 
orientoval na juhozápad. V porovnaní s lokalitou 9 tu 
priemer snehovej pokrývky stúpol o 5 cm. Posledné 
meranie bolo uskutočnené o 13 hodine a 35 minúte 
poobede. 
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Obr. 3  Vrch Stoh - južná expozícia svahu 

Zdroj: Autor, 19.02.2021 

 

Tabuľka 1. Charakteristiky meraných miest a priemerná 

výška snehovej pokrývky z 10 meraní 

Zdroj: Autor 

 
Obr. 4  Meranie výšky snehovej pokrývky dňa 

19. februára 2021 cestou na Stoh 

Zdroj: Autor, 19.02.2021 

Diskusia a záver 
Výška snehu v rovnakej nadmorskej výške môže byť 

rôzna, vplyvom rôznych exogénnych činiteľov (slnečné 
žiarenie, teplota, vietor), rôznej orientácie svahov k 
svetovým stranám (južná/severná expozícia) a ich 
sklonu (‰), rozmiestnenia rastlinného krytu, členitosti 
reliéfu, ale i činnosti človeka (zjazdená a ubitá plocha 
po lyžiaroch) a iné.  Ako príklad môžeme použiť 
hodnoty snehu z lokality 6 a 8. Tieto miesta s takmer 
rovnakou nadmorskou výškou (rozdiel 40 m) majú 
výrazné rozdiely vo výške snežného krytu. Rozdiel je už 
spomínaných 58 cm. A práve tento výrazný pokles 
spôsobili uvedené faktory. Lokalita 8 - južná, teplejšia a 
strmšia expozícia svahu. Lokalita 6 - severovýchodná, 
chladnejšia a menej strmá expozícia svahu.  

Na obrázku 5 uvádzame prehľad meteorologických 
prvkov počas mesiaca február 2021 s vyznačeným 
dátumom expedičného merania.  
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Obr. 5  Grafy meteorologických prvkov počas februára 

2021 v Malej Fatre s vyznačeným dátumom 

expedičného merania.  

Zdroj: Meteoblue, upravené, 2021   

 

Na grafe je zobrazená teplota, vrátane relatívnej 
vlhkosti v hodinových intervaloch. Oblačnosť (šedé 
pozadie) a jasná obloha (žlté pozadie). Tmavošedé 
pozadie predstavuje hustejšie mraky. Rýchlosť a smer 
vetra (v stupňoch 0 ° = Sever, 90 ° = Východ, 180 ° = Juh 
a 270 ° = Západ). V historickom meteograme 
predstavujú fialové body smer vetra a to tak, ako je 
uvedené na osi [9]. 

Naše výsledky sme porovnali a spojili s výsledkami 
expedičných meraní ďalších študentov na vybraných 
lokalitách a tiež sme využili údaje z meraní SHMÚ (obr. 
6 a 7), pričom sme hľadali lineárne trendy závislosti 
výšky snehovej pokrývky a nadmorskej výšky.  

Na bodovom grafe (obr. 7, príloha) sú znázornené 
spolu výsledky všetkých expedičných meraní výšky 
snehovej pokrývky z vybraných lokalít na Slovensku, na 
ktorých sa dobrovoľne podieľali študenti FPV UMB.  
Pridané sú aj tri merania, ktoré v tomto roku 
uskutočnilo SHMÚ. Z grafu je vidieť, že výsledky 
expedičného merania študentov aj SHMÚ sa trendovo 
zhodujú. Snehová pokrývka s výškou narastá, avšak v 
prípade Kráľovej hole potom nad 1700 m n. m. je výška 
snehovej pokrývky nižšia. Je to možné vysvetliť 
exponovaným hôľnym terénom a silným vetrom, ktorý 
premiestňuje snehovú pokrývku do nižších polôh.  

Na grafe (obr. 6) sme spojili všetky údaje do jednej 
množiny bodov, pričom sme odfiltrovali hodnoty 
namerané v nadmorskej výške nad 1700 m a do grafu 
sme vložili lineárny trend, pričom  R2 = 0,5392. Čím je 
R2 bližšie k 1, tým je trend spoľahlivejší. Pre 
porovnanie, R2 pre profil Stoh bolo 0,62, pre profil 

Čudácka 0,76 a pre profil Babky 0,92. V tomto prípade 
možno povedať, že snehová pokrývka by narastala 
pomerne spoľahlivo o približne 10,8 cm na 100 
výškových metrov podľa rovnice trendovej línie (y = 
7,5946x + 718,22).   

 V grafoch sme neodlišovali orientácie svahov, 
prevládajúce prúdenie, či iné klimageografické činitele, 
ktoré mohli významným spôsobom ovplyvniť 
prezentované trendy. 

 

Obr. 6 Graf vyjadrujúci vzťah snehovej pokrývky 
s nadmorskou výškou do 1 700 m.n.m. 
Zdroj: Autor 
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Prílohy 
 

 
 
Obr. 7 Komplexný graf pre expedičné merania v roku 2021 
Zdroj: Autor 
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Abstrakt 
Cieľom príspevku bolo zistiť hodnoty fyzikálno-
chemických ukazovateľov a ich vplyv na kvalitu 
povrchovej tečúcej vody vodného toku rieky Nitra a jej 
ramena Malá Nitra. V analýzach sme stanovili 
nasledujúce vybrané charakteristiky: teplotu vodného 
toku, reakciu vody (pH) a mernú vodivosť.  

Teplota vody i merná vodivosť dosahujú hodnoty 
v rozmedzí platnej legislatívy (Nariadenie vlády SR 
č. 269/2010 Z.z.). Namerané hodnoty pH preukázali 
zvýšenie hodnôt povrchovej vody v odberových 
miestach (A-I). Zistené  hodnoty pH boli v intervale od 
5,23 do 5,44. Výsledky slúžia ako základ pre ďalšie 
chemické analýzy a ako podporný materiál na dôkaz 
výskytu druhu Unio crassus (korýtko riečne) v rieke 
Nitra a jej mŕtvom ramene Malá Nitra. 

Kľúčové slová: chemická charakteristika, kvalita 
povrchovej vody, chemická analýza 

Abstract 
This paper aimed was to determine the values of 
physicochemical indicators and their impact on the 
quality of surface running water of the Nitra 
River´swatercourse and its branch Malá Nitra. We 
chose the following selected characteristicsin the 
analysis: water flow temperature, water reaction (pH) 
and specific conductivity. 

Water temperature and specific conductivity are 
within the limit values of the current legislation and 
standards. The measured pH values showed an 
increase in the surface water valuesrange of 5.23 to 
5.44at the sampling points (A-I). The results serve as a 
basis for further chemical analysis and supporting 
material to prove Unio Crassus (thick-shelled river 
mussel) occurrence of the Nitra River and its branch 
Malá Nitra. 

Key Words: chemica lcharacteristic, surface water 
quality, chemical analysis 

Úvod 
Na rozvoj životného prostredia, ktoré bezpochyby 
dopĺňajú a dotvárajú vodné toky má dosah kvalita 
vody. Kvalitu vody vo vodných tokoch, okrem 
prírodných činiteľov, nepochybne ovplyvňujú 
antropogénne činitele. Znečistenie vody sa prejavuje 
zmenou vlastností vody, ktorá stráca schopnosť plniť 
biologické, ekologické a iné funkcie, prípadne sa 
dostáva do kategórie s obmedzenou možnosťou 
využitia [1]. Voda ako životne dôležitá zložka životného 
prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné 
bohatstvo, ktorá má strategický význam pre 
bezpečnosť štátu a ktorej nedostatok môže spôsobiť 
ohrozenie života a zdravia obyvateľstva alebo ohroziť 
plnenie základných funkcií štátu [2]. 
Rieka Nitra patrí medzi najznečistenejšie rieky nielen na 
Slovensku, ale aj v Európe. Dlhodobo, v závislosti od 
lokality, je zaradená od III. do V. triedy kvality vody 
(znečistená až veľmi silno znečistená voda). Dôvodom 
je vysoký počet znečisťovateľov na pomerne krátkom 
úseku [1]. 

Podstatou hodnotenia kvality vody na základe jej 
fyzikálno-chemických vlastností je stanovenie miery 
obsahu vybraných látok vo vzorke vody. Rozsah 
sledovaných látok pritom zodpovedá rozsahu 
znečisťujúcich látok, ktoré v toku očakávame [3]. 
Cieľom tohto príspevku je zistiť momentálny stav  
a  príčiny znečistenia na základe fyzikálno-chemických 
ukazovateľov vo vybraných odberových miestach 
v rieke Nitra a jej ramena Malá Nitra. 

1 Materiál a metodika 
Vzorky povrchovej tečúcej vody boli odobraté v  roku 
2020 (november) na deviatich odberových miestach (A-
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I), nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Nitry 
a obce Ivanka pri Nitre. 

Obec Ivanka pri Nitre sa nachádza 8 km južne od 
mesta Nitry. Rozkladá sa v miernej doline Malej Nitry, 
kedysi pôvodného meandrujúceho ramena so 
zákutiami lužných lesov [4]. Po litologickej stránke je 
niva tvorená hlavne povodňovými hlinito-ílovitými 
sedimentmi vo vrchnej časti a štrkovými fáciami 
v bazálnej časti [5].  

Celková dĺžka ramena Malá Nitra je 31,1 km. 
Sledované územie má dĺžku 4,1 km a nachádzajú sa na 
ňom 4 odberové miesta. Rieka Nitra je vodný tok III. 
rádu s dĺžkou toku 168,4 km a plochou povodia 4501 
km2 [6]. Dĺžka sledovaného územia meria 10,5 km 
a nachádza sa tu 5 odberových miest (Obr. 1). 

 

 
 

 
 

 

Obr.1 Mapa sledovaného územia s vyznačenými  
odberovými miestami (A-I) 
Zdroj: [7] 

 
Z hydrologického hľadiska patrí pozorované územie do 
povodia rieky Nitry, ktoré sa vyznačuje dlhou hlavnou 
osou a krátkymi prítokmi. Maximálne prietoky 
dosahuje v období topenia sa snehu a v období 
zrážkového maxima [8]. 
Klimatické pomery sledovaného územia patria do teplej 
klimatickej oblasti. Charakterizovaná je teplou nížinnou 
klímou s dlhým až veľmi dlhým, teplým a suchým letom, 
krátkou, mierne teplou, suchou až veľmi suchou zimou 
s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky. Priemerná 
ročná teplota kolíše v rozpätí 9-10 °C (priemerné 
teploty júla sú 18 až 20,5 °C a januára -1 až -3 °C), 
priemerné ročné zrážky sú 500-600 mm [5]. 

1.1 Stanovenie odberových miest a odber 
povrchových vzoriek vody 
Pred odberom vzoriek sme určili monitorovaciu sieť 
odberových miest s dôrazom na rozmanitosť prostredia 
a faktory, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu vzoriek 
povrchovej vody (Obr. 1). Pri ich výbere sme zohľadnili 
geografické faktory, funkciu sledovaného územia toku 
a ďalšie zdroje znečisťovania (chov hospodárskych 
zvierat). Monitorovaciu sieť tvorilo 9 odberových miest 
(A-I)(Tab. 1). 

 
Vzorky Miesto GPS 

A Mŕtve rameno v blízkosti  
chovu hospodárskych zvierat 
(Ivanka pri Nitre) 

48.24048086N 
18.124265671E 
 

B Hať na mŕtvom ramene 
(Ivanka pri Nitre) 

48.242753067N 
18.118515015E 

C Mŕtve rameno slúžiace ako 
napájadlo pre srnky, háj  
(Ivanka pri Nitre) 

48.255612716N 
18.117570877E 
 

D Mŕtve rameno výskyt korýtka 
riečneho,  
(Dolné Krškany) 

48.273096649N 
18.104953766E 

E Rieka Nitra využívaná na 
zavlažovanie poľnohosp. polí 
(Ivanka pri Nitre) 

48.242381518N 
18.169970512E 
 

F Miesto na rieke Nitra využívané 
na rybolov, výskyt korýtka 
rieč.(Dolné Krškany) 

48.262212746N 
18.136110306E 

G Val na rieke Nitra, výskyt 
korýtka rieč.  
(Dolné Krškany) 

48.276731242N 
18.102807999E 
 

H Rieka Nitra v blízkosti ľudských 
obydlí 
(Nitra- Kalvária) 

48.301316862N 
18.094396591E 
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I Hydrocentrála na rieke 
Nitra, výskyt korýtka rieč. 
(Nitra- Sihoť) 

48.321353521N 
18.082358837E 
 

Tab.1 Popis a poloha odberových miest 
 
Pri odbere vzoriek vody sme postupovali podľa platnej 
slovenskej technickej normy: STN ISO 5667-6: 2007 (75 
7051) [9]. 
Vzorkovnice je potrebné pred odberom dôkladne 
prepláchnuť odberovou vodou a následne vyliať 
odberovú vodu po prúde rieky (ramena) tak, aby sme 
predišli k znehodnoteniu odberového miesta. Pri 
odbere sme dbali na to aby vzorkovnica neprišla do 
kontaktu s bentosom, čo by spôsobilo znehodnotenie 
bodovej vzorky. Bodová vzorka je individuálna vzorka 
odobratá na určitom mieste a v určitom veľmi krátkom 
čase [10]. Po samotnom odobratí vzoriek  sme ich 
riadne označili a do vykonávania analýz sme ich 
skladovali v tmavých sklených fľašiach na chladnom 
mieste. 

1.2 Stanovenie vybraných ukazovateľov 
Na účely tohto príspevku sme sledovali 3 vybrané 
ukazovatele, a to : teplotu vody, reakciu vody a mernú 
vodivosť. Na stanovenie vybraných fyzikálno-
chemických parametrov sme zvolili analytické metódy  
a postupovali sme podľa nasledujúcich slovenských 
technických noriem:  

a) teplota vodného toku [11]; 
b) reakcia vody - potenciometrické stanovenie pH 

[12]; 
c) merná vodivosť - stanovenie elektrolytickej 

vodivosti [13]. 
Na meranie teploty sme použili teplomer v rozmedzí 

od -10 ℃ do 50 ℃, teplotu sme merali priamo na 
mieste odberu.  

Na zistenie hodnôt pH sme použili pH meter 
(ThermoScientificOrion 2-Star).  Prístroj sme pred 
každým meraním prepláchli destilovanou vodou, 
meranie sme opakovali trikrát v každej vzorke 
a z uvedených hodnôt sme vypočítali aritmetický 
priemer podľa vzorca : 

 

                               𝜇 =
∑ χi n

i−1

n
                                           (1) 

 
Na meranie vodivosti sme použili konduktometer 
(WTW InoLabCond 720). Elektrolytická vodivosť závisí 
od koncentrácie a charakteru iónov a od teploty 
roztoku. Meria sa pri teplote 25 ℃ alebo sa k tejto 
teplote prepočítava [14]. Elektródy konduktometra 
sme pred každým meraním opláchli 

v demineralizovanej vode. Po prepočte nameraných 
hodnôt na 25 ℃ podľa vzorca: 

 
                   K25=𝑓.𝐾Ɵ                                                  (2), [15] 

 
sme získali požadované údaje.  

2 Výsledky a diskusia 
Na jeseň v roku 2020 sme uskutočnili odber povrchovej 
vody na rieke Nitra a jej ramene Malá Nitra za účelom 
stanoviť vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele. Po 
príchode na určené miesto sme ho zdokumentovali, 
zmerali sme teplotu vzduchu a teplotu vody, ktorú 
uvádzame v Tab. 2. 
 

Vzorky Teplota vzduchu 
(℃) 

Teplota vody 
 (℃) 

A 9 9,5 

B 9 8,5 

C 9 9,0 

D 8 10,0 

E 8 10,0 

F 8 9,0 

G 8 9,0 

H 9 9,5 

I 8 8,5 

Tab. 2 Hodnoty namerané na mieste odberu vzoriek 
 
Analýzy nepotvrdili trvalé znečistenie s minimálnou 
využiteľnosťou vodného toku, nakoľko dva z troch 
skúmaných ukazovateľov spĺňajú požiadavky normy 
o kvalite povrchových vôd [2]. 
Namerané hodnoty teploty vodných tokov sa 
pohybovali v rozmedzí od 8,5 ℃ do 10 ℃. Podľa platnej 
legislatívy [16] hodnoty neprekročili odporúčaný limit. 
Hodnoty pH sa pohybovali v rozmedzí od 5,23 do 5,44 
(t  = 9,8 ℃), čo značí zvýšenú kyslosť povrchovej vody, 
ktorá môže byť spôsobená mimoriadne 
nadnormálnymi zrážkami v mesiaci október 2020, kedy 
mesačný úhrn zrážok dosahoval hodnotu 156,3 mm 
(318,6% normálu 1981-2010) [17]. 
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Obr.1 Mesačný úhrn zrážok na Slovensku za október 
2020 
Zdroj: [18] 

 
Výsledky mernej vodivosti sa pohybovali od 
23,13 mS.m-1 do 27,70mS.m-1 a taktiež spĺňajú 
stanovený limit. Hodnoty množstva rozpustených látok 
(2) uvádzame v Tab. 3 spolu s priemernými hodnotami 
pH (1). 
 

Vzorky Hodnoty pH 
(t = 9,8 ℃) 

Množstvo rozpust. 
látok 

 (mS.m-1) 

A 5,28 27,13 

B 5,23 27,41 

C 5,39 27,70 

D 5,44 23,99 

E 5,38 24,41 

F 5,34 23,84 

G 5,40 23,13 

H 5,41 25,70 

I 5,33 23,27 

Tab. 3 Namerané hodnoty -  pH a merná vodivosť 
 
Výsledky analyzovaných vzoriek povrchovej vody sme 
porovnali s analýzami z roku 2012 [19]. V tomto roku sa 
priemerná teplota povrchovej vody rieky Nitra 
v mesiaci november pohybovala od 9 do 14℃. Reakcia 
vody (pH) dosahovala hodnotu 7,5. Tento údaj 
nekorešponduje s výsledkami našej analýzy, čo značí 
zhoršenú kvalitu vodného toku rieky Nitra oproti roku 
2012. 

Odbery boli vykonané za účelom zistenia kvality 
vody. Kvalita povrchových vôd bola vyhodnocovaná 
v zmysle platnej  STN 75 7221 [20].  

Výsledky slúžia ako podporný materiál na dôkaz 
výskytu druhu Unio crassus (korýtko riečne), ktorého 
prítomnosť v rieke Nitra je diskutabilná, ale 
preukázateľná (Obr. 2). Rieka Nitra obsahuje zvýšené 
hodnoty rizikových prvkov. Nižšie hodnoty olova sa 
zistili v svalovine štyroch druhov rýb zo stredného toku 
rieky Nitry [21]. Tieto ryby sú dôležitým medzičlánkom 
v životnom cykle korýtka riečneho, pretože slúžia ako 
hostiteľ lariev (glochídii). Druh Unio crassus (Obr. 2) je 
známy svojou náročnosťou na čistotu vody a príslušný 
biotop. Hlavnými príčinami ohrozenia druhu je 
znečistenie tokov, najmä dusičnanmi. Mnoho 
bezstavovcov je veľmi citlivých na kyslosť vody, 
niektoré zanikajú už pri hodnotách pH = 6,0 [22]. V roku 
2006 bola pre  mesto Nitra a jeho okolité  obce bola 
daná do prevádzky moderná čistička odpadových vôd, 

ktorá redukuje znečisťovanie vypúšťanej vody do 
recipientu rieky Nitra a Malej  Nitry.   
 

 
Obr.2 Druh Unio crassus nájdený pri odbere vzoriek 
vody z odberového miesta „G“ 
Zdroj:  Antalová (2020) 

Záver 
Na základe výsledkov analýz a bližšieho pozorovania 
skúmaného územia vodného toku sme zistili znížené 
hodnoty pH vody. Hodnoty teploty vody i merná 
vodivosť sa pohybovali v súlade so stanovenými 
platnými normami. Z analyzovaných hodnôt môžeme 
vysloviť záver, že vodný tok rieky Nitry je dostatočne 
vhodným prostredím pre výskyt druhu Unio crassus. 
Tento predpoklad je nutné doplniť ďalšími chemickými 
analýzami, najmä zistením hodnôt dusičnanov 
a obsahov rizikových prvkov na ktorých v súčasnosti 
pracujeme. 
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Abstrakt 
Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) je rastlina, 
ktorú môžeme vidieť na lúkach, v záhradách, aj na 
poliach. Pestuje sa pre jej široké využitie (humánna 
a veterinárna medicína, farmácia potravinárstvo, 
poľnohospodárstvo, arómaterapia atď.). Náš príspevok 
je orientovaný na rešerš literárnych zdrojov metód 
izolácie a detekcie éterických olejov separačnými 
metódami. Cieľom príspevku bolo zistiť možnosti 
izolácie chemických látok z éterických olejov 
prostredníctvom destilácie vodou parou a ich následnú 
detekciu plynovou chromatografiou s vhodným 
detektorom. Zamerali sme sa aj na chemické látky, 
ktoré obsahujú éterické oleje získané z levandule 
úzkolistej (Lavandula angustifolia). 

Kľúčové slová: levanduľa úzkolistá (Lavandula 
angustifolia), silica, destilácia vodnou parou, plynová 
chromatografia 

Abstract 
Lavender angustifolia (Lavandula angustifolia) is a 
plant that can be seen in meadows, gardens and fields. 
It is grown for its wide use (human and veterinary 
medicine, pharmacy, food, agriculture, aromatherapy, 
etc.). Our paper is focused on a search of literary 
sources of methods for the isolation and detection of 
essential oils by separation methods. This paper aimed 
was to determine the possibilities of isolation of 
chemical mixtures from essential oils by steam 
distillation and their subsequent detection by gas 
chromatography with a suitable detector. We also 
focused on chemicals that contain essential oils 
obtained from Lavender angustifolia (Lavandula 
angustifolia).  
Key Words: Lavender angustifolia (Lavandula 
angustifolia), essential oil, steam distillation, gas 
chromatography  

Úvod 
Medzi liečivé rastliny, ktoré patria do čeľade Lamiaceae 
zaraďujeme aj levanduľu úzkolistú (Lavandula 
angustifolia) [1-2]. Táto rastlina má široké využitie: 
okrasné, aromatické, kozmetické, kulinárske, atď. [3-4]. 
Môže sa priamo alebo nepriamo aplikovať v humánnej 
(okrasné, aromatické, kozmetické, kulinárske-korenie) 
a veterinárnej medicíne [5-6], farmácia [7] 
a v arómaterapii [8]. V humánnej medicíne sa využíva 
ako anestetikum, anxiolytikum, má kardiovaskulárny 
a antibakteriálny účinok [1, 9]. Má vnútorné a vonkajšie 
využite pri respiračných a gastrointestinálnych 
poruchách ako aj pri kĺbovo-zápalových procesoch [10]. 
Využíva sa aj v potravinárskom priemysle, pri výrobe 
zmrzlín, limonád, pudingov, cukríkov, žuvačiek, či 
šalátov, konzervovaní potravín, v liehovarníctve a vo 
vinárstve [5, 11-13]. Pre jej liečivé účinky ako aj obsahy 
éterických olejov (EO) je využívaná v parfumérii 
a v kozmetike (pri výrobe mydiel, krémov, masti, 
kloktadiel) [7, 11]. Patrí medzi rastliny, ktoré majú 
oddávna široké využitie najmä v ľudovom liečiteľstve 
(kúpele proti stresu, masti proti opuchom, reume) [14]. 
Tieto vlastnosti levandule úzkolistej (Lavandula 
angustifolia) nás zaujali a motivovali pri napísaní 
príspevku. 

Cieľom príspevku bolo zistiť aké éterické oleje 
sa dajú získať a následne stanoviť v rastlinnom 
materiáli levandule úzkolistej (Lavandula angustifolia) 
dvomi separačnými metódami: destiláciou vodnou 
parou a plynovou chromatografiou. Zamerali sme sa aj 
na chemické látky, ktoré obsahuje levanduľa úzkolistá 
(Lavandula angustifolia) a sú súčasťou jej vlastností, 
pre ktoré sa pestuje. Levanduľa úzkolistá (Lavandula 
angustifolia) patrí medzi aromatické rastliny, ktoré sa 
všeobecne považujú za bezpečné. 
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1 Chemické látky obsiahnuté v éterických olejoch  
Aromatické rastliny sú vo všeobecnosti zložitými 
matricami, pokiaľ ide o ich obsah chemických zlúčenín 
[13]. Z levandule úzkolistej (Lavandula angustifolia) 
boli dvomi separačnými analytickými metódami 
získané nasledujúce chemické látky: limonén [2, 5], 3-
oktanón [15], gáfor [7, 15], linalool [8], linalylacetát [1], 
terpinén-4-ol [16], lavandulylacetát [17], lavandulol 
[17], α-terpineol [7] (Obr. 1). Ich zloženie môže byť 
ovplyvnené chemickou štruktúrou študovaných 
analytov, vybranými metódami, zložením / povahou 
aromatickej rastliny a podmienkami skladovania [13]. 
  

Obr. 1 Chemické štruktúry aromatických zlúčenín -
éterických olejov 
Zdroj: [1-2, 5, 7-8, 15-18]. 

2 Materiál a metódy 
Základom príspevku je rešerš literárnych zdrojov 
zameraná na extrakciu éterických olejov z levandule 
úzkolistej (Lavandula angustifolia). Získané poznatky 
budú slúžiť ako podkladový materiál pri chemickej 
analýze rastlinného materiálu a v našom ďalšom 

výskume. Orientovali sme sa na rastlinu ako celok 
(kvety, listy a stonky) okrem koreňovej sústavy (Obr. 3).  
 

 
Obr. 2 Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) 
Zdroj: Tirpák, 2020 
 
Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) obsahuje 
éterické oleje, z ktorých mnohé sú tvorené fenolovými 
zlúčeninami a sú jednou z hlavných skupín 
prispievajúcich k vlastnostiam aromatických rastlín 
[13]. Súčasný stav techniky a budúce trendy v analýze 
týchto zlúčenín smerujú k rôznym chemickými 
analýzami. K dvom najčastejšie používaným 
separačným metódam patria: 
- destilácia vodnou parou [17] 
- plynovú chromatografia [19]. 

 

2.1 Metóda destilácie vodnou parou 
Získavanie éterických olejov z rastlinného materiálu 
môže prebiehať viacerými spôsobmi: destiláciou 
vodnou parou, hydrodestiláciou a hydrodifúziou [17]. 
Destilácia vodnou parou je najčastejšie používanou 
chemickou metódou na získanie rastlinných éterických 
olejov. Používa sa k deleniu zmesi kvapalných látok 
o rôznej teplote varu a k oddeleniu prchavých zmesí [7] 
(Obr. 3). 
 

 
Obr. 3 Metóda destilácie vodnou parou 
Zdroj: [18] 
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Teplota zahrievania (varu) musí byť dostatočne vysoká, 
aby nastal rozklad rastlinného materiálu 
a následné uvoľnenie éterických olejov [18].  
Destiláciou vodnou parou sa získa zmes éterických 
olejov. Uvedená metóda je dostupnejšia a prístrojové 
vybavenie je ľahšie na manipuláciu. Prítomnosť 
jednotlivých zložiek éterických olejov je stanovovaná 
plynovou chromatografiou prostredníctvom separácie 
prebiehajúcej na vhodnej chromatografickej kolóne 
s použitím vhodného detektora. Chromatografiou sa 
stanoví kvalitatívne zloženie éterických olejov 
levandule úzkolistej (Lavandula angustifolia).  

2.2 Metóda plynovej chromatografie 
Získané silice z rastlinného materiálu levandule 
úzkolistej (Lavandula angustifolia) sú následne 
analyzované metódou plynovej chromatografie [13]. 
Súčasťou plynového chromatografu je vaporizačný 
injektor, v ktorom dochádza k zahrievaniu vzorky za 
súčasnej tvorby rovnováhy medzi jej plynnou 
a kvapalnou fázou, pričom vzorka je do 
chromatografickej kolóny odobratá z plynnej fázy 
a nesená cez chromatografickú kolónu 
prostredníctvom nosného plynu až do detektora. 
Detekcia zložiek prebieha prostredníctvom plynovo-
ionizačného detektora (FID) na základe bodov varu 
jednotlivých zložiek vzorky. Podmienkou pre delenie 
látok metódou plynovej chromatografie je ich bod varu 
(pod 300 oC) a termostabilita v danej teplotnej oblasti. 
Vzorky sa injektujú technikou deleného vzorkovania 
v pomere 1:50 [10]. Percentuálne zloženie prchavých 
látok sa vypočítava normalizačnou metódou z plôch 
vrcholov GC ako priemerné hodnoty dvoch injekcií 
z každej vzorky bez použitia faktorov odozvy [13]. 

3 Éterické oleje z rastlinného materiálu levandule 
úzkolistej (Lavandula angustifolia) 
Získavanie éterických olejov z levandule úzkolistej 
(Lavandula angustifolia) má dôležitý význam pre 
zdravie populácie. Éterické oleje získané separačnou 
destilačnou metódou z rastlinného materiálu sú vysoko 
koncentrované látky, ktoré sú účinnejšie ako sušené 
byliny. Sú to tekuté látky, väčšinou nerozpustné vo 
vode so zložitou chemickou štruktúrou [7]. Sú tvorené 
terpénovými derivátmi, uhľovodíkmi, alkoholmi, 
ketónmi, karboxylovými kyselinami a ďalšími 
chemickými zlúčeninami [15]. Väčšinou obsahujú 
monoterpény (C10H16), seskviterpény (C15H24) 
a seskviterpenoidy [2, 18, 20-22]. Patria medzi prchavé 
látky, ktoré majú svoj charakteristický zápach [1]. 
Obsahujú linalylacetát, linalol, lavandulylacetát, 

lavandulol, α-terpineol, α-terpineol, 3-oktanón, gáfor 
a limonén [2] (Tab. 1). 
 
Tab. 1 Percentuálne zloženie éterických olejov 
levandule úzkolistej (Lavandula angustifolia) metódou 
plynovej chromatografie 

Zdroj: [5, 17] 

3.1 Vlastnosti a skladovanie éterických olejov 
Rastlinné extrakty, ako napríklad éterické oleje, sa 
v tradičnej medicíne používajú ako protizápalové látky, 
tráviace prostriedky, diuretiká, expektoranciá 
a sedatíva spolu s ďalšími aplikáciami [10]. Olej má číru, 
bezfarebnú alebo bledožltú tekutinu, miešateľnú 
s 90 % alkoholom, éterom a mastné oleje. Olejový 
zápach je špecifický, parfumovaný a aromatický, zatiaľ 
čo olej má mierne horkú chuť. Olej sa skladuje 
v uzatvorených tmavých fľašiach pri teplote do 4 °C 
[19]. Získaný éterický olej sa skladuje v uzavretých 
tmavých fľašiach až do uplynutia jeho expiračnej doby.  

Záver 
Aromatické rastliny môžu prispievať k podpore 
ľudského zdravia vďaka svojim antioxidačným 
vlastnostiam a tiež nahradením pridanej soli 
v potravinách. Chemické zlúčeniny, ktoré ich tvoria sú 
jednou z hlavných skupín prispievajúcich k vlastnostiam 
aromatických rastlín ako je prevencia rakoviny, 
kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych chorôb. 
Dôležitosť získavania éterických olejov je v ich 
možnostiach liečivých aplikácií v humánnej medicíne 
ako aj v ľudovom liečiteľstve. Využitie majú aj 
v potravinárskom priemysle, kozmetike, parfumérii 
a vo farmaceutickom priemysle. 

Rešeršou literárnych zdrojov sme dospeli 
k nasledovnému záveru, že destiláciou vodnou parou 

Chemické zloženie 
éterických olejov 

Zloženie 
(%) 

Linalylacetát 25,0-46,0 

Linalool 20,0-45,0 

Terpinen-4-ol  1,2-6,0 

α-terpineol 1,2-6,0 

Lavandulylacetát 1,0-3,0 

3-oktanón viac 2,5 

Gáfor menej ako 1,2 

Lavandulol 1,0 

Limonén menej 1,0 
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sa uvoľní zmes éterických olejov, ktorú je potrebné 
ďalej analyzovať pomocou plynovej chromatografie. 
Trendy v oblasti získavania éterických olejov zahŕňajú 
použitie sofistikovanejších a automatizovanejších 
techník, ktorých cieľom je znížiť čas potrebný na 
analýzu a množstvo použitých chemických látok 
(rozpúšťadiel). 
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Abstrakt 
Pre bojovú otravnú látku horčičný plyn (yperit) sme 
vypočítali hodnoty NMR posunov relevantných vodíkov 
a uhlíkov v niekoľkých rozpúšťadlách, a to pomocou 
kvantovo-chemického programu ADF. Získané výsledky 
posunov meraných jadier  1H a 13C v simulovanom 
prostredí viacerých rozpúšťadiel sú porovnávané voči 
publikovaným teoretickým a experimentálnym 
prácam. Naše teoretické dáta poukazujú na dobrú 
použiteľnosť  metodického aparátu funkcionálu 
hustoty (DFT) v báze Slaterových atómových orbitálov. 
Ukázali sme, že použitý výpočtový aparát jednak 
potvrdzuje experimentálne hodnoty, a jednak má 
potenciál predpovedať hodnoty posunov  v 
experimentálne (zatiaľ) neznámych molekulách, ktoré 
môžu byť produktami degradácie, či iných chemických 
procesov v súvislosti s pôsobením tejto jedovatej 
zlúčeniny. 

Kľúčové slová: horčičný plyn, yperit, NMR posuny, 
DFT, experimenty 

Abstract 
For the mustard gas chemical warfare agent, we 
calculated the NMR chemical shifts of the relevant 
hydrogen and carbon atoms in several solvents, using 
the quantum-chemical suite ADF. The obtained results 
of the measured nuclei 1H and 13C in a simulated 
environment of several solvents are compared with 
published theoretical and experimental works. Our 
theoretical data indicate a good applicability of the 
method of the density functional (DFT) method in the 
base of Slater atomic orbitals. We have shown that the 
computational apparatus used both confirms 
experimental values and has the potential to predict 
the values of shifts in experimentally (yet) unknown 
molecules that may be products of degradation or 
other chemical processes in connection with the action 
of this poisonous substance.  

 
Key Words: mustard gas, NMR shifts, DFT, experiments 

Úvod 
Sírny yperit je pľuzgierotvorná bojová otravná látka [1] 
[2]. Chemicky je to zlúčenina  bis(2-chlóretyl)sulfid 
(skupinovým názvoslovím nazývaný dichlóretyltioéter), 
viď Obr.1 
 

 
Obr 1 Vzorec molekuly HD 
Zdroj: Wikipédia (verejná doména) 

 
Yperit alebo horčičný plyn (v práci používame aj  

názov HD)  použili  Nemci v prvej svetovej vojne. Bol 
objavený Angličanom Frederickom Guthrienom v roku 
1860. Prvýkrát bol nasadený v boji v roku 1917 pri 
belgickom mesta Yprès, podľa ktorého nesie názov. 

Ukazuje sa, že NMR spektroskopia má svoj význam 
pri zisťovaní stôp po bojových otravných látkach 
a produktoch ich degradácie, vrátane HD, viď práce [3] 
[4] [5]. Z toho dôvodu sme sa rozhodli metódami 
kvantovej chémie prepočítať NMR posuny meraných 
jadier  1H a 13C yperitu a porovnať ich s dostupnými 
experimentálnymi i teoretickými prácami. 

 
Obr 2 Model molekuly HD, zobrazenej v programe 
Avogadro [6] [7] 
Zdroj: Autori 
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Molekula horčičného plynu má symetriu C2v – viď 

Obr.2, čo uľahčuje kvantovochemické výpočty, ako aj 
malý počet atómov. 

Pre praktické merania a výpočty HD poskytuje dva 
signály od 1H (dva triplety z dvoch chemicky 
ekvivalentných vodíkov pri chlóre a z dvoch pri síre) 
a dva signály 13C (z uhlíkov pri chlóre a pri síre). 

NMR chemické posuny atómov 1H a 13C v HD sme 
počítali voči referenčnej látke tetrametylsilán (TMS), 
ako je odporúčané v príručke NMR štandardov [8].  

1 Prehľad prác 
Yang a kol. [9] v roku 1988 študoval kinetiku 
a mechanizmus 2-clóretylovaných sulfidov, kde na 
merania použili aj NMR spektroskopiu. 

V experimentálnej práci Mesilaakso a Tolppa  
(1996) [10] použili NMR spektroskopiu na detekciu 
stopových množstiev bojových otravných látok, 
vrátane HD, a s nimi súvisiacich zlúčenín. 

Logan a Sartori v roku 2003  [11] použili NMR 
spektroskopiu pre analýzu solvolýzy HD v ťažkej vode. 

Experimentálne NMR merania pre HD a ďalšie 
bojové otravné látky boli robené v práci McGilla (2012), 
z austrálskeho ministerstva obrany [12].  Autor urobil 
kvantitatívnu protónovú NMR spektroskopiu pre 
zisťovanie čistoty bojových otravných látok HD, GB a 
VX. V ich experimentálnom nastavení použili ako 
rozpúšťadlo deuterovaný chloroform.  

Haapaniemi a Mesilaakso [13] v roku 2012 
výpočtovo predpovedali NMR spektrá pre látky skupiny 
HD a jeho deriváty v rozpúšťadlách ako CDCl3, CD2Cl2 
and (CD3)2CO. Autori jednak namerali, jednak ako 
aj  teoreticky predpovedali pomocou programov 
Gaussian (B3LYP) a PERCH 1H a 13C NMR posuny pre HD 
v niekoľkých rozpúšťadlách. 

Ďalej v roku 2018 Rajapakse a kol. [14] študovali 
oxidačné zmeny horčičného plynu a prvej kryštálovej 
štruktúry komplexu kov-HD.  

Kvantovochemické výpočty vlastností látky HD boli 
publikované (2018) v práci Saeidiana a kol. [15] . Autori 
okrem iných veličín počítali aj NMR tieniace konštanty 
pre jadrá 1H a 13C metódou B3LYP/6-311++G(2d,2p).  
Vypočítané hodnoty porovnávali voči 
experimentálnym, zverejnených v databáze 
Organizácie pre zákaz chemických zbraní – OCAD [16].   

2 Metódy 
Hlavná výpočtová metóda bola metóda funkcionálu 
hustoty (angl. DFT – Density Functional Theory), 
implementovaná v programe ADF (súčasť balíka AMS) 

pre kvantovochemické výpočty molekúl [17][18]. 
Komerčný program AMS s jeho jednotlivými 
funkcionalitami je založený na tzv. Slaterových 
funkciách atómových orbitálov [19] na rozdiel od 
väčšiny používaných programov, kde báza atómových 
orbitálov je rozvinutá do Gaussových funkcií. Pre ADF  
sme použili hybridné funkcionály PBE0, B3LYP. Použitá 
báza bola TZ2P. Zároveň sme nastavili úroveň DFT 
integrácie na „Good“, t.j. na lepšiu. Toto všetko sú 
autormi programu AMS odporúčané parametre pre 
NMR výpočty [20]. 

Prvým, obvyklým krokom v našej výpočtov  bolo  
získanie zoptimalizovanej geometrickej štruktúry 
molekuly študovanej látky HD, ako aj molekuly TMS, 
prislúchajúcej najnižšej energii. Geometria molekuly s 
najnižšou energiou má pozitívne definitný Hessián. 
Systém ADF má veľmi rýchly a efektívny optimalizátor 
molekulovej geometrie na báze analytických 
gradientov DFT [21]. Všetky naše optimalizácie 
geometrie s ADF prebehli úspešne, bez akýchkoľvek 
imaginárnych harmonických vibračných frekvencií. 

Samotné výpočty NMR tieniacich parametrov v ADF 
na báze tzv. orbitálov zahrňujúcich kalibračný počiatok 
(angl. Gauge Including Atomic Orbitals, skratka GIAO) 
sú popísané v prácach [22] [23]. 

Efekt rozpúšťadla je v programe ADF zahrnutý 
implicitne (nepriamo) modelom COSMO [24].  

3 Výsledky a diskusia 
Výsledky našich výpočtov a ich porovnanie voči 
vybraným experimentálnym a teoretickým prácam je 
v Tabuľke 1. Počítali sme chemické posuny HD vo vákuu 
i s implicitným zahrnutím niekoľkých rozpúšťadiel – 
chloroform, voda, benzén, acetón, a porovnávali ich 
voči zodpovedajúcim experimentálnym i teoretickým 
prácam. 
 

 1H (v ppm) 13C (v ppm) 

Metóda ClCH2 SCH2 ClCH2 SCH2 

ADF-PBE0 
[CHCl3] 

3.52 2.81 47.56 40.77 

ADF-B3LYP 
[CHCl3] 

3.65 2.89 52.76 43.81 

Gaussian 
[13] 
[CDCl3] 

2.95 2.10 41.71 33.84 

PERCH [13] 
[CDCl3] 

3.651 2.919 44.00 36.53 

Exp. [13] 
[CDCl3] 

3.645 2.923 43.04 34.61 

Exp. [12]  3.68 2.96   
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[CDCl3] 

 

ADF-PBE0 
[C6H6] 

3.47 2.78 47.01 40.81 

ADF-B3LYP 
[C6H6] 

3.60 2.86 52.06 43.81 

Exp. [14]  
[C6D6] 

3.00 2.20 43.0 34.4 

 

ADF-PBE0 
[H2O] 

3.57 2.85 48.25 40.68 

ADF-B3LYP 
[H2O] 

3.72 2.93 53.90 43.87 

Exp. [11] 
[D2O] 

3.76 2.98   

 

ADF-PBE0 
[vákuum] 

3.39 2.73 46.00 41.05 

ADF-B3LYP 
[vákuum] 

3.50 2.79 50.60 43.92 

Gaussian 
[15] 

3.70 3.05 49.56 42.95 

Exp. [16] 
OCAD 

3.63 2.94 43.01 34.61 

Exp.[9] 
(čistá látka) 

3.68 2.92   

 

ADF-PBE0 
[(CH3)2CO] 

3.55 2.84 47.87 
 

40.70 

ADF-B3LYP 
[(CH3)2CO] 

3.69 2.91 
 

53.27 
 

43.73 
 

PERCH [13] 
[(CD3)2CO] 

3.736 2.973 43.95 36.58 

Exp. [13] 
[(CD3)2CO] 

3.752 2.983 44.31 34.90 

Exp. [14]  
[(CD3)2CO] 

3.75 2.98   

Exp. [10] 
[(CH3)2CO] 

3.755 2.983   

Tabuľka 1 Vypočítané a experimentálne odmerané 
chemické posuny 1H a 13C v HD. 
Zdroj: Autori 
 

V rozpúšťadle chloroform (CHCl3) konštatujeme 
výbornú zhodu nameraných NMR posunov pre 1H 
v prácach [12] a [13]. Čo sa týka teoretických výpočtov 
programom Gaussian (funkcionál B3LYP) v práci [13],  
oproti naším ADF výpočtom sú tam väčšie rozdiely 
v posunoch: pre 1H cca 0.6-0.7 ppm, pre 13C  až 6-7ppm. 
Voči experimentálnym hodnotám však naše ADF 

výpočty dávajú lepšie priblíženie pre NMR posuny 1H, 
naopak, k posunom 13C sa lepšie blížia výsledky 
s Gaussianom z [13]. 

Pre NMR posuny v deuterovanom benzéne, ako boli 
merané v práci [14], takisto platí, že nami vypočítané 
hodnoty 1H sú bližšie k experimentálnym ako nami 
predpovedané  posuny 13C voči posunom nameraným. 

NMR posuny vo vodnom rozpúšťadle [11]  vykazujú 
tie isté trendy ako vyššie uvedené – ADF dáva nižšie 
hodnoty oproti experimentálnym posunom 1H. 

Ďalšie publikované DFT výpočty programom 
Gaussian (funkcionál B3LYP) v práci [15], čo je model 
bez rozpúšťadla (t.j. vo vákuu),  sú bližšie k našim ADF 
hodnotám (najmä pre 13C) ako k hodnotám z  
analogických výpočtov v prostredí rozpúšťadla v práci 
[13]. Je to spôsobené odlišnými parametrami výpočtov 
v programe Gaussian v práci [13] oproti práci [15].  

Napokon v rozpúšťadle acetón, použitom 
v experimentálnych prácach [10], [13] a [14], sú 
experimentálne NMR posuny pre 1H takmer totožné 
v rámci presností prístrojových meraní. Naše ADF 
výpočty sú pre 1H nižšie a pre 13C vyššie ako 
korešpondujúce experimentálne hodnoty. Toto je 
typický trend ako vo  všetkých našich ADF výsledkoch. 

Čo sa týka porovnania nami použitých funkcionálov, 
tak B3LYP navyšuje hodnoty posunov pre oba druhy 
atómov,  1H a 13C, oproti funkcionálu PBE0. Pre 1H sa 
vďaka tomu hodnoty blížia k publikovaným 
experimentálnym hodnotám, no pre 13C sa vzďaľujú od 
experimentálnych posunov. 

Ohľadom použitia funkcionálu B3LYP v našom 
programe ADF oproti programu Gaussian, tak vo vákuu  
- práca [15] - sú vypočítané posuny 13C veľmi blízko 
seba. Naopak v rozpúšťadle chloroform - práca [13] - sú 
posuny 1H a 13C (ADF vs Gaussian) od seba značne 
vzdialené. 

Ešte zmienime, že komerčným programom PERCH 
počítané posuny v práci [13] sú najbližšie 
k experimentálnym. 

Záver 
Pre bojovú otravnú látku horčičný plyn sme vypočítali 
hodnoty NMR posunov relevantných vodíkov a uhlíkov 
v niekoľkých rozpúšťadlách a porovnali ich voči 
dostupným experimentálnym a teoretickým prácam. 
Ukázalo sa, že použitý teoretický aparát potvrdzuje 
experimentálne hodnoty a zároveň dokáže 
predpovedať hodnoty posunov v experimentálne 
(zatiaľ) neznámych molekulách, ktoré môžu byť 
produktami degradácie, či iných chemických procesov 
v súvislosti s pôsobením týchto otravných látok. 
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Metóda DFT v použitom programe ADF sa ukazuje 
ako veľmi rýchly a efektívny program. Avšak pre 
presnejšie teoretické predpovede NMR posunov by 
bolo treba aplikovať vysoko korelované ab-initio 
metódy [25], ktoré sú podstatne výpočtovo 
náročnejšie. 
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Abstrakt 
Pre nervovoparalytickú otravnú látku VX z triedy 

organofosfátov sme vypočítali hodnoty NMR posunov 
relevantných atómov v niekoľkých rozpúšťadlách, a to 
pomocou kvantovo-chemického programu ADF. 
Získané výsledky posunov meraných jadier 1H, 13C, 
15N a 31P v simulovanom prostredí dvoch rozpúšťadiel 
sú porovnávané voči publikovaným teoretickým a 
experimentálnym prácam. Naše teoretické dáta 
poukazujú na dobrú použiteľnosť metodického aparátu 
funkcionálu hustoty (DFT) v báze Slaterových 
atómových orbitálov. Ukázali sme, že použitý 
výpočtový aparát jednak potvrdzuje dostupné 
experimentálne hodnoty, a zároveň má potenciál 
predpovedať hodnoty posunov v experimentálne 
(zatiaľ) neznámych molekulách, ktoré môžu byť 
produktami degradácie, či iných chemických procesov 
v súvislosti s pôsobením tejto jedovatej zlúčeniny. 

Kľúčové slová: VX , NMR posuny, DFT výpočty 

Abstract 
For the chemical warfare agent VX from the class of 
organophosphates, we calculated the NMR values of 
chemical shifts of the relevant atoms in several 
solvents, using the quantum-chemical program ADF. 
The obtained results of displacements of measured 
nuclei 1H, 13C, 15N and 31P in the simulated 
environment of two solvents are compared with 
published theoretical and experimental works. Our 
theoretical results indicate a good applicability of the 
density functional (DFT) method in the base of Slater 
atomic orbitals. We have shown that the used 
computational apparatus confirms the available 
experimental values, and at the same time has the 
potential to predict shift values in experimentally (yet) 
unknown molecules that may be products of 
degradation or other chemical processes in connection 
with this toxic compound. 
Key Words: VX, NMR shifts, DFT calculations 

Úvod 

VX (systémový názov O-etyl-S- 
[2(diizopropylamino)etyl]metylfosfonothioát, 
molekulový vzorec C11H26NO2PS ) je najrozšírenejšia 
bojová chemická látka triedy V. 

 
Obr 1 Vzorec molekuly VX 
Zdroj: Wikipédia (verejne použiteľné) 

Do tela preniká cez kožu, oči a dýchacie cesty. U 
zasiahnutej   osoby    najskôr    vyvoláva    nevoľnosť a 
kašeľ; následne ochromuje dýchacie svaly, čo vedie k 
silným kŕčovitým bolestiam a končí smrťou. VX závažne 
narúša komunikáciu medzi nervovým a svalovým 
systémom, čo vedie k dlhotrvajúcej neuromuskulárnej 
blokáde, a tým k ochabnutiu všetkých svalov v tele 
vrátane bránice a smrti zadusením. [1] 

VX je vo svojej čistej podobe olejovitá a neprchavá 
kvapalina, ktorá má jantárovú farbu. [2] Pre malú 
prchavosť VX dlho zotrváva v prostredí, kde bola 
rozptýlená [3] . Smrteľná dávka je v rozmedzí 0,5 mg pri 
vdýchnutí a 5 mg pri absorpcii kožou [4] . 

Názov VX pochádza z anglickej skratky „venomous 
agent X“ [5] (voľne preložené ako „jedovatý agent X“). 
VX bol prvýkrát objavený na začiatku 50. rokov v Porton 
Down v Anglicku na základe výskumu, ktorý počas 30. 
rokov uskutočnil Gerhard Schrader, chemik pracujúci 
pre IG Farben v Nemecku. 

Ako chemická zbraň [6] je OSN klasifikovaná ako 
zbraň hromadného ničenia a je zakázaná Dohovorom o 
chemických zbraniach z roku 1993 [7]. 
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1 Prehľad prác o VX 
Experimentálne merania NMR posunov pre VX a iné 
bojové otravné látky boli publikované (2012) v práci 
McGilla [8] z austrálskeho ministerstva obrany. Autori 
robili kvantitatívnu protónovú NMR spektroskopiu pre 
zisťovanie čistoty vybraných otravných látok, ako VX, 
HD, GB. V ich experimentálnom nastavení použili ako 
rozpúšťadlo aj deuterovaný chloroform, v ktorom 
namerali hodnoty 1H NMR posunov. 

Pre látku VX robili v roku 2013 NMR experimentálne 
merania autori Creasy a kol. [9] , a to 31P a 13C NMR 
posuny v závislosti od pH a od typu rozpúšťadla. 

Guth a kol. [10] v roku 2016 študovali oxidačnú 
dekontamináciu látky VX aj s pomocou NMR 
spektroskopie. 

Fridkin a kol. [11] v roku 2016 skúmali efekt 
rozpúšťadla na dekontamináciu VX, kde tiež použili 
NMR spektroskopiu, ktorou merali posuny 31P. 

Zlúčenina VX bola v roku 2019 teoreticky študovaná 
v práci      Bhakhoa      a kol.      [12]      DFT      metódou 
s funkcionálom M06-2X a v báze 6-311**G(d,p). Autori 
programom Gaussian zoptimalizovali štruktúru 
molekuly a vypočítali NMR chemické posuny (alebo pre 
zjednodušenie len NMR posuny) voči referečným 
látkam tetrametylsilán (TMS, nie trimetylsilán – to je 
odkomunikovaná chyba v ich článku) pre 1H a 13C, 
nitrometán pre 15N, kyselina fosforečnej pre 31P. Ide o 
kodifikované referenčné štandardy pre NMR 
spektroskopiu, viď príručka [13]. Autori prostredie 
rozpúšťadla nasimulovali vodu pomocou COSMO 
modelu (angl. COntinuum SOlvation Model, preložené 
ako kontinuálny solvatačný model). 

V práci Andrae a kol. [14] (2020) použili NMR 
spektroskopiu pre skúmanie degradácie VX pomocou 
cyklických a acyklických molekúl kukurbiturilov. 

Z hľadiska experimentálnych NMR meraní je látka 
VX chirálna molekula (viď Obr.1 a Obr. 2), a má niekoľko 
diastereotopných vodíkov. Preto štiepenie NMR 
signálov je v nej komplikované. Veríme, že naša 
teoretická práca prispeje k zreprodukovaniu a lepšiemu 
objasneniu NMR posunov jednotlivých atómov, 
vypočítaných, ale aj získaných experimentálne. 

2 Metódy 
Molekulu VX sme si najskôr vykreslili, viď Obr.2. 

 
Obr 2 Model molekuly VX s očíslovaním atómov 
Zdroj: autori 

 
Pre VX, keďže je náročné (otvoreným) programom 

Avogadro [15] [16] získať konforméry pre taký veľký 
počet atómov (42), vstupnú geometriu nami 
študovanej molekuly sme pre ďalšie zoptimalizovanie 
prevzali z teoretickej práce [12], nakoľko v nej použili 
špecializovaný (komerčný) softvér pre hľadanie 
konformácii s najnižšou energiou. 

Hlavná výpočtová metóda bola metóda funkcionálu 
hustoty (angl. DFT – Density Functional Theory), 
implementovaná v programe ADF (súčasť balíka AMS) 
pre kvantovochemické výpočty molekúl [17] [18]. Celý 
komerčný systém programov AMS je založená na tzv. 
Slaterových funkciách atómových orbitálov [19] na 
rozdiel od väčšiny používaných programov, kde báza 
atómových orbitálov je rozvinutá do Gaussových 
funkcií. Pre VX sme použili dva hybridné funkcionály 
PBE0 [20] a B3LYP [21] v báze TZ2P. Úroveň numerickej 
integrácie sme nastavili na „Good“, čo sú spolu s vyššie 
uvedenými funkcionálmi a bázou odporúčané 
parametre pre NMR výpočty [22] . 

Prvým dôležitým krokom v našej práci bolo získanie 
zoptimalizovanej geometrickej štruktúry, 
prislúchajúcej najnižšej energii. Geometria molekuly s 
najnižšou energiou má pozitívne definitiný Hessián. 
Systém ADF má veľmi rýchly a efektívny optimalizátor 
molekulovej geometrie na báze analytických 
gradientov [23], a všetky naše optimalizácie geometrie 
s ADF prebehli úspešne, bez imaginárnych 
harmonických vibračných frekvencií. 

Samotné výpočty NMR tieniacich parametrov v ADF 
na báze tzv. DFT-GIAO sú popísané v prácach [24] [25]. 
Efekt rozpúšťadla je v ADF zahrnutý modelom 

COSMO [26]. 

3 Výsledky a diskusia 
Výsledky pre molekulu VX sú uvedená v Tabuľke 1. 

V prvom stĺpci je atóm a jeho poradové číslo vo 
vstupnom súbore geometrie, spravovanej vo formáte 
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xyz (viď Obr.2). V druhom a treťom stĺpci sú hodnoty 
NMR posunov v dvoch funkcionáloch so zahrnutím 
prostredia vody, ktoré sú porovnané voči výsledkom 
Bhakhoa a kol. [12] vo štvrtom stĺpci. V práci [12] tiež – 
v implicitnom zahrnutí – ako prostredie rozpúšťadla 
použili vodu. Posun atómu 15N, ktorý je záporný, a zdá 
sa byť veľmi vzdialený od korešpondujúceho výpočtu v 
práci [12] (naša hodnota - 354.95 vs -394.96 ppm). 
Avšak vrelatívnej mierke presahuje našu hodnotu o 
+11.3%. Pre porovnanie, relatívny posun atómu H(21) v 
práci [12] oproti našej hodnote je -15.3%, pre H(26) je 
to +13.7% a pre H(39) činí -13.2%. Z hľadiska 
porovnania kvality teoretických metód je naša DFT 
metóda s PBE0 a B3LYP funkcionálmi v TZ2P báze 
Slaterových atómových orbitálov kvalitatívne skoro 
rovnocenná voči použitej DFT metóde s M06-2X 
funkcionálom v báze Gaussových atómových orbitálov 
6-311**G(d,p) v práci [12]. Ešte by bolo možné vylepšiť 
bázu až na úroveň QZ4P, čo je možné v programe ADF, 
no stále by sme boli limitovaní rámcom DFT metódy. 

V piatok a šiestom stĺpci sme uviedli ADF hodnoty v 
prostredí chloroformu. Je to pre porovnanie s 
experimentálnou prácou [8] , ktorý pre 1H multiplety 
vo VX uvádza namerané hodnoty posunov 4.10 a 4.19 
ppm. Dôsledným porovnaním voči naším teoretickým 
výsledkom môžeme skonštatovať, že ide o vodíky 
H(11),H(12) metylénovej skupiny, napojenej na kyslík 
(t.j. O-CH2-R) idúci k fosforu (viď aj Obr.2). Štiepenie 
týchto signálov je kvôli chiralite molekuly VX, t.j. 

v nechirálnej molekule by tieto signály boli 
rovnocenné. 

 

 
Tab. 1 Vypočítané NMR posuny atómov v molekule VX, 
ich porovnanie s prácou [12] 
 

V ďalšej Tabuľke 2 sú osobitne uvedené vypočítané 
a experimentálne namerané NMR posuny pre izotop 
31P, nakoľko ich merania boli súčasťou viacerých 
experimentálnych prác, voči ktorým porovnávame 
naše vypočítané hodnoty. 

Vo vodnom rozpúšťadle sú dispozícii viaceré NMR 
merania z experimentálnym prác [10], [11] a [14]. Je 
zaujímavé, že približný priemer našich PBE0 a B3LYP 
výpočtov spadá do rozmedzia týchto experimentálnych 
hodnôt. 

Ďalej v prostredí chloroformu je namerané hodnota 
zpráce [9], 54.98 ppm, zhruba medzi našimi 
vypočítanými hodnotami PBE0 a B3LYP. 

Podobne je tomu aj vprostredí toluénu, kde 
experimentálna hodnota 51.46 ppm leží zhruba medzi 
našimi PBE0 a B3LYP hodnotami vypočítaných posunov. 

Z výsledkov v Tabuľke 2 zároveň vyplýva pokles 31P 
NMR posunov s poklesom polarity rozpúšťadla. 
Pozorujeme to v rade voda – chloroform – toluén. 
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Záver 
Pre bojovú otravnú látku VX sme vypočítali hodnoty 
NMR chemických posunov relevantných atómov a 
porovnali ich voči dostupným experimentálnym a 
teoretickým prácam. Ukázalo sa, že použitý teoretický 
aparát potvrdzuje experimentálne hodnoty a zároveň 
dokáže hodnoverne predpovedať hodnoty posunov v 
experimentálne neznámych molekulách, ktoré môžu 
byť produktami degradácie, či iných chemických 
procesov v súvislosti s degradáciou, či pôsobením 
skúmaných otravných látok. 

Metóda DFT v použitom programe ADF sa ukazuje 
ako veľmi rýchly aefektívny program. Avšak pre 
presnejšie teoretické predpovede NMR chemických 
posunov by bolo treba aplikovať vysoko korelované ab- 
initio metódy [27], ktoré sú však výpočtovo veľmi 
náročné pre molekuly ako je VX. 
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Abstrakt 
Práca sa zaoberala sledovaním vplyvu začiatočnej 
koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov na sorpčné vlastnosti 
pyrolýzneho biouhlia na báze hemicelulózy, celulózy 
a lignínu. Všetky experimenty prebiehali v uzavretom 
systéme pri laboratórnej teplote. Na stanovenie 
koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov v roztokoch bola 
použitá metóda atómovej absorpčnej spektrometrie. 
Množstvo adsorbované na jednotku sorbentu  
v rovnováhe sa zvyšovalo s rastúcou začiatočnou 
koncentráciou kovu, adsorpčné percento v prípade 
Cu(II) vykazovalo opačný trend. Pre obidva kovy boli 
zostrojené adsorpčné izotermy (Freundlichova, 
Langmuirova, Redlich–Petersonova,  Dubinin-
Radushkevichova), z ktorých Langmuirova a Redlich–
Petersonova najlepšie vystihovali  adsorpčné vlastnosti 
použitého sorbentu. Z nameraných výsledkov vyplýva, 
že použité pyrolýzne biouhlie má potenciál byť 
efektívnym adsorbentom iónov toxických kovov 
z vodného prostredia.  

Kľúčové slová: meď, olovo, adsorpcia, biouhlie,    
koncentrácia 

Abstract 
The work dealt with the monitoring the initial 
concentration effect of Cu (II) and Pb (II) ions on the 
sorption properties of pyrolytic biochar based on lignin, 
cellulose and hemicellulose. All experiments were 
performed at room temperature in a closed system. 
Atomic absorption spectrometry was used to 
determine the concentration of Cu (II) and Pb (II) ions 
in the solutions. The amount adsorbed per unit of 
sorbent was increased with increasing initial 
concentration of metal adsorption percentage, but Cu 
(II) ions showed the opposite trend. Adsorption 
isotherms (Freundlich, Langmuir, Redlich-Peterson, 
Dubinin-Radushkevich) were constructed for both 
metals, of which the Langmuir and Redlich-Peterson  

 
described best the adsorption properties of the used 
adsorbent. The results show that the used pyrolytic 
biochar has a big potential to be an effective adsorbent 
for the removing toxic metal ions from the aquatic 
solutions. 

Key Words: copper, lead, adsorption, biochar, 
concentration 

Úvod 
Voda patrí k najdôležitejším chemickým látkam na 
svete. Tvorí značnú časť tela všetkých živých 
organizmov, zastáva úlohu univerzálneho rozpúšťadla 
pre všetky chemické látky potrebné k životu každého 
organizmu. Vodnému prostrediu v rôznej podobe je 
teda vystavený každý živý organizmus v prírode a voda 
je pre jeho život nevyhnutná. Aj táto myšlienka môže 
byť jedným z mnohých podnetov, na základe ktorých sa 
stalo štúdium a monitorovanie kvality vody jedným 
z objektov intenzívneho zamerania sa veľkého 
množstva vedcov a ekológov. 

Nároky na kvalitu vody sa každým rokom zvyšujú, 
kvalitná voda sa pomaly stáva „nedostatkovým 
tovarom.“ Postupný pokles kvality podzemných vôd je 
spôsobený masívnou produkciou odpadových vôd 
priemyslu a poľnohospodárstva. Štát, ako i iné 
kompetentné orgány sa snažia na tento nedostatok 
reagovať formou vydávania čoraz prísnejších nariadení 
a vyhlášok upravujúcich maximálne koncentrácie  
toxických kovov, ako v odpadových, tak aj podzemných 
vodách. So sprísňujúcimi sa nariadeniami sa dostáva do 
popredia problematika efektívneho odstránenia, resp. 
aspoň zníženie koncentrácie kovov toxických pre 
akékoľvek živé organizmy na čo možno najnižšiu 
úroveň. Medzi toxické kovy patria napríklad As3+; Cu2+; 
Ni2+; Pb2+. Na ich elimináciu sa používajú častokrát 
metódy časovo a finančne ťažko realizovateľné, vďaka 
čomu sa dostalo pozornosti i metódam na prvý pohľad 
jednoduchším, avšak stále efektívnym a čo je 
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najdôležitejšie – s nízkymi nákladmi na ich realizáciu 
a neskoršiu udržateľnosť. Jednou z takýchto metód je 
adsorpcia na prírodné materiály, pričom sa čoraz väčší 
dôraz kladie na ich ekológiu a udržateľnosť. Medzi 
takéto ekologické sorbenty patrí napríklad aktívne 
uhlie. Výhodou používania aktívneho uhlia je možnosť 
vyrobiť ho z druhotných vstupných surovín založených 
na rastlinnej báze. Takouto vstupnou surovinou môže 
byť napríklad „zelený“ záhradný odpad.  Medzi hlavné 
výhody použitia biouhlia patrí, okrem vstupných 
nákladov, jeho veľký aktívny povrch schopný 
adsorbovať z vôd ióny toxických kovov.  

Cieľom našej práce bolo posúdiť vplyv začiatočnej 
koncentrácie Cu(II) a Pb(II) iónov na sorpčné vlastnosti 
pyrolýzneho biouhlia. 

1 Súčasný stav riešenej problematiky 
Meď je po železe a zinku tretím najčastejšie sa 
vyskytujúcim esenciálnym prvkom v našom tele. 
Dospelý ľudský organizmus obsahuje približne 100 mg 
medi viazanej na bielkoviny. Približne 10 % z jej obsahu 
je sústredených v plazme a krvných elementoch, 
zvyšných 90 % sa nachádza v tkanivách [1]. Z toho 
vyplýva, že meď je pre človeka jedným z biogénnych 
prvkov. Vyvážený príjem medi je pre organizmus 
kľúčový parameter zachovania homeostázy. WHO 
stanovila maximálny denný limit príjmu medi na 0,2 
mg/kg jedinca.  

Meď je kofaktorom mnohých metaloenzýmov, ku 
ktorým je viazaná rôzne silnou koordinačnou alebo 
kovalentnou väzbou. Katalyzuje životne dôležité 
enzymatické procesy ako napríklad bunkové dýchanie, 
biosyntézy neurotransmiterov a peptidových 
hormónov, chráni pred voľnými radikálmi, podieľa sa 
na sieťovaní elastínu, kolagénu a keratínu. Meď je tiež 
nevyhnutná pre homeostázu železa a tým sa nepriamo 
podieľa na krvotvorbe. Zúčastňuje sa tiež na procesoch 
krvnej kolaguácie a pri angiogenéze [2].  

Voľná meď sa pri zvýšenej koncentrácii stáva pre 
človeka toxickou. V prípade posudzovania toxicity 
kovových prvkov je potrebné posudzovať jeho náboj. 
Kovový prvok, vo forme elektroneutrálneho atómu 
nepredstavuje pre organizmus zvýšenú hrozbu, 
nakoľko v prostredí organizmu je imobilný. Ak sa však 
kov nachádza vo forme elektricky nabitej častice – 
katiónu, stáva sa v organizme mobilným a tým 
predstavuje pre organizmus vystavený jeho expozícii 
riziko. Jedná sa o situácie, kedy sa voľné katióny medi 
nachádzajú priamo v krvnej plazme. Voľné ióny nie sú 
viazané na žiadnu transportnú molekulu a sú teda 
schopné redoxne reagovať. Takúto reakciu tvorby 

voľných hydroxylových radikálov popisuje 
dvojstupňová Haber-Weisova reakcia (1), kde voľné 
katióny medi pôsobia ako katalyzátor. 

 
O2

· – + Cu2+ → O2 + Cu+  (1) 
Cu+ + H2O2 → OH · + OH– + Cu2+ 

 
Hydroxylové radikály následne spôsobujú 

ireverzibilné poškodenie bunkových zložiek – 
proteínov, lipidov a nukleových kyselín, čím narušujú 
homeostázu.  

Keďže meď vo forme nabitej častice patrí medzi 
toxické kovy jej maximálnu koncentráciu v pitnej vode 
ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. a stanovuje ju na 
maximálnu hodnotu 2,0 mg · dm–3. Maximálnu 
koncentráciu medi v odpadových vodách ustanovuje 
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z. a stanovuje ju na 
maximálnu hodnotu 0,5 mg · dm–3. Do životného 
prostredia sa vo vyšších koncentráciách dostáva hlavne 
vo forme priemyselného odpadu. 

Olovo patrí tiež medzi silne toxické kovy už pri veľmi 
nízkej expozícii živému organizmu. Intoxikácia ľudského 
organizmu olovom môže vyvolať multi-systémovú 
chronickú tkanivovú toxicitu, ktorá môže vyvolať 
negatívne neurologické, kardiovaskulárne, renálne, 
gastroenterologické, hematologické a reprodukčné 
účinky. Olovo sa tiež zaraďuje medzi karcinogény 
a známe sú aj génotoxické účinky olova [3]. 

Toxicitu olova možno do istej miery vysvetliť, ako 
jeho interferenciu s rôznymi enzýmovými systémami. 
Olovo tieto enzýmy deaktivuje tým, že sa naviaže 
napríklad na –SH skupiny ich proteínov, alebo tým že sa 
stane substituentom namiesto iných esenciálnych 
iónov. Potvrdených bolo veľa toxických účinkov olova 
na syntézu hému, na nervový systém (neurotoxické 
účinky), na endokrinné žľazy. Toxicita olova je zvlášť 
výrazná pri deťoch. Spomaľuje ich duševný vývoj 
a vyvoláva nepriaznivé zmeny v ich správaní [4]. 
Akumulované olovo v organizmoch je distribuované 
medzi tri cieľové zložky: krv, mäkké tkanivá 
a mineralizujúce tkanivá (kosti, zuby).  U dospelých sa 
95 % akumulovaného olova nachádza v kostiach, u detí 
je akumulovaných v kostiach 70 %, zvyšok sa nachádza 
v mäkkých tkanivách a krvi. Typické znaky otravy 
olovom sú: bledosť tváre a pier, zápcha a nechuť 
k jedlu, kolika, anémie, bolesti hlavy, chronická 
nefritída a poruchy v oblasti centrálnej nervovej 
sústavy. Liečenie otravy olovom spočíva v tvorbe 
komplexu a jeho maskovaní silným chelatačným 
činidlom. Hlavnými zdrojmi kontaminácie krajiny 
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olovom sú baníctvo, úprava rúd, spaľovanie fosílnych 
palív, olovnatého skla, tabakový dym či odpadové kaly 
poľnohospodárstva a priemyslu.  

Maximálnu emisnú koncentráciu olova ustanovuje 
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z. (0,5 mg · dm–3). 
Koncentrácia olova v pitných vodách nemôže podľa 
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 247/2017 Z. z. prekročiť hodnotu  
10 μg · dm–3. 

  Možností odstránenia katiónov toxických kovov 
z vodných roztokov sú dnes pomerne široké. Medzi 
najčastejšie metódy patrí iónová výmena [5], chemické 
zrážanie [6], membránová filtrácia [7], reverzná 
osmóza [8], extrakcia kvapalnou fázou [9], 
elektrochemické odstránenie [10] a adsorpcia [11]. 
Odstraňovanie toxických kovov pomocou adsorpcie 
môže byť realizované pomocou organického, 
biologického ale aj anorganického sorbentu rôzneho 
zloženia a štruktúry. V súčasnosti sa ako sorbent 
používa najčastejšie aktívne uhlie [12] ale tiež iné 
vrstevnaté materiály, ktorých hlavnou charakteristikou 
je veľký adsorpčný povrch. 

1.1 Charakteristika použitého sorbentu 
Na všetky merania sme použili pyrolýzne biouhlie na 
báze zeleného rastlinného odpadu – drevnej a listovej 
hmoty, ktorých stavebnú zložku tvorila celulóza (Obr. 
1), lignín (Obr. 2) a hemicelulóza. Jeho príprava bola 
realizovaná v rotačnom pyrolýznom reaktore. Samotná 
pyrolýza prebiehala pri teplote 500 °C so zdržnou 
dobou 2 hodiny, v inertnej atmosfére N2. Popísané 
podmienky prípravy biouhlia sú typické pre pomalú 
pyrolýzu, pri ktorej dochádza k postupnej karboinizácii 
drevnej a listovej biomasy. Karbonizácia spočívala 
v rozklade celulózy, hemicelulózy a lignínu. Typický pre 
tento dej je priebeh dehydratačných 
a depolymerizačných reakcii v pyrolyzovanej hmote 
[13]. Možné hlavné funkčné skupiny biouhlia rozdelené 
do skupín podľa prítomnosti heteroatómu uvádzame 
na Obr.3. 
 

 
Obr. 1 Celulóza 
Zdroj: Autor 

 
Obr. 2 Lignín 
Zdroj: Autor 
 

 
Obr. 3a Hlavné funkčné skupiny biouhlia 
s heteroatómom kyslíka (zásadito reagujúce funkčné 
skupiny sú vyznačené modrou farbou; kyslo reagujúce 
funkčné skupiny sú vyznačené červenou farbou) 
Zdroj: Autor 
 

 
Obr. 3b Hlavné funkčné skupiny biouhlia 
s heteroatómom dusíka 
Zdroj: Autor 
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Obr. 3c Hlavné funkčné skupiny biouhlia, 
s heteroatómom fosforu (vľavo) a síry (vpravo) 
Zdroj: Autor 
 

Priebeh a podmienky pyrolýzy v súčinnosti so 
vstupnými vlastnosťami biomasy výrazne ovplyvňujú 
fyzikálno-chemické vlastnosti pyrolyzovaného biouhlia. 
Fyzikálno-chemické vlastnosti nami používaného 
adsorbentu uvádzame v Tab.1.  

Na Obr. 4 je zaznamenané ATR-FTIR spektrum 
pyrolýzneho uhlia na báze zeleného záhradného 
odpadu (teplota pyrolýzy 500 °C; doba zdržania 2 
hodiny). Pri teplote pyrolýzy nad 400 °C dochádza 
k dimetylácii, demetoxylácii a dehydratácii lignínu 
(Obr. 1), čo sa prejavuje takmer úplným vymiznutím 
píkov v oblasti 3500 – 3200 cm–1, charakteristických pre 
štrukturálne –OH vibrácie a O–H bending. Vibrácie 
v tomto regióne patria tiež alifatickým C–H skupinám. 
Píky (1684 a 1032 cm–1) s nižšou intenzitou, 
zodpovedajú vibrácii C=O skupiny karboxylov, 
aldehydov a esterov vo vzniknutých pyrolýznych 
produktoch, pripravených z ligníno-celulózovej 
biomasy a tiež vibrácii C–O skupiny uhľovodíkov, 
prípadne P–O väzbe fosfátov. Nízka intenzita píkov 
naznačuje nižšie kvantitatívne zastúpenie O- 
obsahujúcich funkčných skupín na povrchu biouhlia 
(vyššia teplota pyrolýzy spôsobuje pokles 
karbonylových a karboxylových skupín) [14]. Vyššia 
teplota pyrolýzy spôsobuje nárast aromaticity, čoho 
dôkazom sú píky v oblasti 1574 cm–1 (väzba C–C 
aromatických jadier) a 873 – 800 cm–1 (väzba C–H 
aromatických jadier). Absorpčný pás pri 1393 cm–1 je 
prejavom C=C a CH2 väzieb lignínu. Je nutné 
skonštatovať, že spektrum je často ovplyvnené 
minerálnou frakciou. Jednou takou je frakcia 
uhličitanov (CO3

2–) – pík v oblasti cca. 800 cm–1. Oblasť 
v rozmedzí 1150 – 1000 cm–1 zodpovedá Si–O a Si–O–Si 
väzbám [15]. Hlavné funkčné skupiny biouhlia 
rozdelené do skupín podľa prítomnosti heteroatómu 
uvádzame na Obr.4. 

Tab. 1 Fyzikálno-chemické vlastnosti biouhlia 
pripraveného pomalou pyrolýzou drevnej a listovej 
hmoty 
Zdroj: [16] 

Parameter  Parameter  

pH (H2O) 9,9±0,0 
Hustota 
[kg/L] 

0,34 

EC 
[mS/cm] 

1,15±0,02 C [hm. %] 80,5 

CEC 
[cmol/kg] 

12,85 N [hm. %] 0,65 

Obsah 
popola 
[hm. %] 

19,3 H [hm. %] 1,64 

S [hm. %] 0,13 
Uvoľnený 
PO4

3– 
[mg/g] 

0,49±0,01 

C/N 
pomer 

123 
Σ Fe 
[mg/g] 

1,87±0,03 

CaCO3  
[hm. %] 

6,60±0,25 
Uvoľnené 
Fe [mg/g] 

< 0,5 

Σ P [mg/g] 6,05±0,21 SA [m2/g] 23,37 

 
 

 
Obr.4 ATR-FTIR spektrum pyrolýzneho uhlia na báze 
zeleného záhradného odpadu. Podmienky pyrolýzy: 
500 °C; t = 2 h; atmosféra N2  
Zdroj: [17] 
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Použité pyrolýzne biouhlie sa vyznačuje vysokým 
obsahom uhlíka (80,5 %) a relatívne vysokým pH (9,9). 
Hlavný vplyv na výsledné vlastnosti biouhlia majú 
podmienky pyrolýzy. Obsah popola sa zväčšuje 
s rastúcou teplotou pyrolýzy [18]. V súlade s týmto 
trendom rastie priamoúmerne aj špecifický povrch 
adsorbentu. Dôležité pre realizáciu adsorpcie sú 
základné schopnosti biouhlia. Takýmito sú objem 
pórov, katiónová výmenná kapacita (CEC) a špecifický 
povrch (SA). Schopnosť katiónovej výmeny pri ktorej 
dochádza ku kompenzácii kladného náboja predurčuje 
pyrolýzne biouhlie na použitie ako zaujímavého 
adsorbentu pre efektívne odstránenie katiónov kovov, 
rádionuklidov ale i organických látok 
v kontaminovanom vodnom prostredí. 

1.2 Adsorpcia 
Experimentálne uskutočnenie adsorpcie z kvapalnej 
fázy na tuhú je pomerne jednoduché. Stanovuje sa 
koncentrácia roztoku iónov adsorbovanej látky pred 
jeho uvedením do styku s adsorbentom a následne po 
ustálení adsorpčnej rovnováhy. Adsorpcia z kvapalnej 
fázy je výsledkom súťaženia najmenej dvoch zložiek 
o povrch adsorbenta.  

Existuje viacero vhodných empirických 
a semiempirických vzťahov pre analytické vyjadrenie 
adsorpčných izoteriem, z ktorých sme pre popis 
adsorpcie Cu(II) a Pb(II) iónov na pyrolýzne biouhlie  
zvolili nasledovné. 

Langmuirova izoterma: 
 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚·𝑏·𝑐𝑒

1 +𝑏· 𝑐𝑒
                (2) 

 
resp.: 
 

𝑐𝑒

𝑞𝑒
= 

1

𝑏𝑞𝑚
+ 

1

𝑞𝑚
𝑐𝑒               (3) 

 
kde qe je množstvo adsorbované na jednotku 

adsorbentu v rovnováhe (mg · g-1), qm udáva maximálnu 
mnohovrstvovú adsorpčnú kapacitu, ce je rovnovážna 
koncentrácia kovového iónu v roztoku (mg · dm-3),  a b 
je rovnovážna konštanta závislá od sorpčnej energie. 

 
Freundlichova izoterma: 
 

𝑞𝑒 = K𝐹 ·  𝑐𝑒

1

𝑛             (4) 

 
resp.: 
 

log 𝑞𝑒 = log K𝐹 + 
1

𝑛
log 𝑐𝑒          (5) 

kde KF je konštanta vzťahovaná k adsorpčnej 
kapacite (hodnota klesá s rastúcou teplotou) a n je 
empirický parameter vyjadrujúci adsorpčnú afinitu 
adsorbátu, je závislý od teploty – s rastúcou teplotou sa 
hodnota približuje 1. 

 
Dubinin-Radushkevichova izoterma: 
 

ln 𝑞𝑒 = ln𝑞𝑚 − 𝛽𝐸2   (6) 
 

𝜀 = 𝑅𝑇 ln (1 + 
1

𝑐𝑒
 )   (7) 

 

𝐸 =  
1

√2𝐵
         (8) 

 
kde ε je Polanyiho potenciál, β je Dubinin-

Radushkevichova konštanta, R je molárna plynová 
konštanta (8,314 J · K–1 · mol–1), T je absolútna teplota 
a E je adsorpčná energia. 
 

Redlich-Petersonova izoterma: 
 

𝑞𝑒 =
𝐴𝑐𝑒

1 +𝐵𝑐𝑒
𝛽    (9) 

 
 
resp. jej lineárna forma: 
 

ln
𝑐𝑒

𝑞𝑒
=  𝛽 ln 𝑐𝑒  – ln 𝐴   (10) 

 
kde A je Reidlich-Petersonova konštanta (dm3· g–1), 

B je konštanta (dm3· mg–1), β je exponent. 
Konštanty je potrebné zistiť experimentálne. 

1.3 Materiál a metódy 
Pyrolýzne biouhlie bolo pred začatím experimentu 
uchované vo vzduchotesnom obale pri štandardnej 
teplote. Zásobné roztoky medi boli pripravené  
z CuSO4 · 5H2O (p.a., Merck); olova z Pb(NO3)2 (p.a., 
Merck) a deionizovanej vody. V skúmavke sa zmiešalo 
0,1 g pyrolýzneho biouhlia a 10 cm3 roztoku príslušného 
iónu danej koncentrácie. Po uzavretí skúmaviek bol ich 
obsah pretrepávaný 2 hodiny rýchlosťou 200 ot · min–1 
v orbitálnej laboratórnej trepačke ES – 20/60 (bioSan) 
pri teplote 25 °C a po skončení trepania prefiltrovaný. 
Na stanovenie Cu(II) a Pb(II) bol použitý atómový 
absorpčný spektrometer AVANTA Σ s plameňovou 
atomizáciou (GBC Scientific). Ako zdroj žiarenia bola 
použitá výbojka s dutou katódou, s napájacím prúdom 
pre Cu(II) 3,00 mA, vlnovou dĺžkou  
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324,7 nm, šírka štrbiny bola 0,50 nm, výška štrbiny 
NORMAL; pre Pb(II) 5,00 mA, vlnovou dĺžkou  
283,3 nm, šírka štrbiny bola 0,50 nm, výška štrbiny 
NORMAL. Ako typ plameňa bol použitý 
vzduch/acetylén pri prietokoch acetylénu 
1,10 dm3 · min–1 a vzduchu 11,50 dm3 · min–1. Relatívne 
chyby meraní AAS boli menšie ako 5 %. Vyhodnotenie 
výsledkov ako aj obsluha prístroja bola uskutočnená 
softwarom GBC Avanta ver.2.0. 

Z nameraných hodnôt bola vypočítaná adsorpčná 
kapacita v rovnováhe (qe) a percento účinnosti 
odstraňovania Cu(II)/Pb(II) iónov z roztoku (Ads. %). 
Adsorpčná kapacita v rovnováhe sa vypočítala podľa 
vzťahu: 

 

𝑞𝑒 =
(𝑐0−𝑐𝑒)·𝑉

𝑚
   (11) 

 
kde c0 je začiatočná koncentrácia Cu(II)/Pb(II) iónov 

v roztoku (mg · dm–3), ce je rovnovážna koncentrácia 
Cu(II)/Pb(II) iónov v roztoku (mg · dm–3), V je objem 
roztoku (dm3) a m je hmotnosť pridaného  
adsorbenta (g). 

Percento účinnosti odstraňovania Cu(II) resp. Pb(II) 
iónov z roztoku bolo vypočítané podľa vzťahu: 

 

𝐴𝑑𝑠.% =
(𝑐0−𝑐𝑒)

𝑐0
· 100      (12) 

 

2 Výsledky a diskusia 

2.1 Závislosť adsorpcie Cu(II) a Pb(II) iónov od 
začiatočnej koncentrácie 
Proces adsorpcie Cu(II) a  Pb(II) iónov je ovplyvnený 
veľkým množstvom faktorov. Jedným z nich je aj 
začiatočná koncentrácia Cu(II)/Pb(II) iónov v roztokoch. 
Dosadením nameraných hodnôt do vzťahu (11) sme 
vypočítali adsorpčnú kapacitu v rovnováhe. Pri teplote 
25 ˚C možno vyvodiť všeobecný záver, že 
naadsorbované množstvo Cu(II) a  Pb(II) iónov s 
ich rastúcou koncentráciou v roztoku na jednotku 
biouhlia (qe) stúpa. Je to spôsobené tým, že k nasýteniu 
povrchu adsorbenta príslušným iónom v roztoku 
dochádza priamoúmerne s jeho zväčšujúcou sa 
koncentráciou. Z Obr. 3 vyplýva, že v prípade Pb(II) 
iónov sa táto vlastnosť prejavila výraznejšie.  

Pb(II) ióny sa na použitý sorbent sorbujú vo väčšej 
miere ako Cu(II) ióny, čo je v súhlase s teóriou, že 
prednostne sa budú sorbovať katióny s menším 
hydratačným polomerom a väčšou hustotou náboja 
[19]. Iónový polomer Cu(II) (0,73 Å) je menší vzhľadom 

na Pb(II) (1,32 Å), avšak akvatovaný Cu(II) ión má 
odlišnú geometriu (tetragonálna distorzia spôsobená 
Jahn-Tellerovym javom), preto jeho hydratačný 
polomer je väčší (4,19 Å) a tak sa Cu(II) ióny budú 
sorbovať horšie ako Pb(II) ióny. 

Z Obr. 3 je tiež zrejmé, že pri koncentráciách vyšších 
ako 50 mg · dm–3, dochádza k takmer 100 % navýšeniu 
naadsorbovaných Pb(II) iónov na hmotnostnú jednotku 
pyrolyzovaného biouhlia. 
 

 
Obr. 3 Závislosť naadsorbovaného množstva Cu(II) 
a Pb(II) iónov od začiatočnej koncentrácie Cu(II) a Pb(II) 
pri 25 °C a neupravovanom pH 
Zdroj: Autor 

2.2 Závislosť adsorpčného percenta Cu(II) a Pb(II) 
iónov od začiatočnej koncentrácie  
Dosadením nameraných hodnôt do vzťahu (12) sme 
vypočítali adsorpčné percento Cu(II) a Pb(II) iónov. 
Výsledky zobrazené na Obr. 4 ukazujú, že v prípade 
adsorpčného percenta Cu(II) iónov pozorujeme opačný 
trend, ako na Obr. 3.  
 

 
Obr. 4 Závislosť adsorpčného percenta Cu(II) a Pb(II) 
iónov od začiatočnej koncentrácie Cu(II) a Pb(II)  
pri 25 °C a neupravovanom pH 
Zdroj: Autor 
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Adsorpčné percento Cu(II) iónov s ich zväčšujúcou 
sa koncentráciou klesá. Naopak adsorpčné percento 
Pb(II) iónov sa s ich zväčšujúcou sa koncentráciou 
rastie. Tento efekt môže byť spôsobený tvorbou 
nerozpustných foriem olova v zásaditom prostredí, 
nakoľko pH roztoku Pb(II) nebolo upravované.  

2.3 Adsorpčné izotermy 
Vyjadrením adsorpčnej rovnováhy sú adsorpčné 
izotermy. Prehľad riešení štyroch modelov 
adsorpčných izoteriem popisujúcich adsorpciu Cu(II) 
a Pb(II) iónov uvádzame v Tab. 2.  

Adsorpčné izotermy (Langmuirova, Freundlichova, 
Dubinin-Radushkevichova, Redlich-Petersonova), boli 
sledované v rozsahu koncentrácii vodného roztoku 
Pb(NO3)2 resp. CuSO4 · 5 H2O od 25 do 100 mg · dm-3. 
Z nameraných hodnôt sme zostrojili izotermy pre 
teplotu 25 °C.  

Dosadením do vzťahov (2), (4), (6) a (9) sme 
vypočítali parametre Langmuirovej, Freundlichovej, 
Dubinin-Radushkevichovej a Redlich-Petersonovej 
adsorpčnej izotermy pre adsorpciu Cu(II) a Pb(II) iónov 
na pyrolýzne biouhlie. Z porovnania hodnôt 
korelačných koeficientov pre jednotlivé izotermy 
vyplynulo, že najlepšie lineárne závislosti adsorpcie 
Cu(II) iónov poskytovala Langmuirova adsorpčná 
izoterma. Pre proces adsorpcie Pb(II) iónov vykazovala 
najlepšie lineárne závislosti Redlich-Petersonova 
izoterma.  
 
Tab. 2 Parametre Langmuirovej, Freundlichovej, 
Redlich–Petersonovovej a Dubinin-
Radushkevichovovej adsorpčnej izotermy pre 
adsorpciu Cu(II) a Pb(II) iónov na pyrolýzne biouhlie pri 
teplote 25 °C a neupravovanom pH 
Zdroj: Autor 

  Cu(II) Pb(II) 
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qm  
[mg · g–1] 

20,12 5,67 

b  
[dm3 · g–1] 

1,9339 – 0,5399 

R2 0,9992 0,9947 
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 KF 12,0948 97,3195 

n 6,9444 – 0,7544 

R2 0,8528 0,9894 

R
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A 0,0833 0,0102 

β 1,1710 0,4290 

R2 0,9949 0,9962 

D
u

b
in

in
-

R
ad

u
sh

ke
vi

ch
o

ve
 

p
ar

am
e

tr
e 

qs 

[mg · g–1] 
0,9996 1,0019 

KD 

[mol2 · kJ–2] 
3,001 1,9231 

R2 0,9957 0,9760 

 

Záver 
Výsledky interpretované prostredníctvom tejto práce 
popisujú proces adsorpcie Cu(II) a Pb(II) iónov na 
pyrolýzne biouhlie. Zistili sme, že pri teplote 25 °C 
a neupravenom pH roztokov narastá množstvo 
adsorbované na jednotku adsorbentu v rovnováhe (qe) 
priamoúmerne s rastúcou začiatočnou koncentráciou 
kovu. Tento nárast sme výraznejšie pozorovali pri Pb(II) 
iónoch, ktorých naadsorbované množstvo bolo pri 
väčších koncentráciách výrazne vyššie. Cu(II) ióny pri 
ich koncentrácii v roztoku 50 mg · dm–3 obsadili aktívny 
povrch adsorbenta a pri daných podmienkach sa ich 
naadsorbované množstvo na hmotnostnú jednotku 
pyrolýzneho biouhlia (qe = 20,31 mg · g–1) nezvyšovalo. 

  Ďalej sme zistili, že adsorpčné % pyrolýzneho 
biouhlia v vzťahu afinity k Pb(II) iónom rastie a pri ce 
[Pb(II)] = 100 mg · dm–3, dokáže pyrolýzne biouhlie 
adsorbovať až takmer 99 % ich hmotnosti.  

Pre Cu(II) aj Pb(II) ióny boli zostrojené Langmuirove, 
Freundlichove, Redlich-Petersonove a Dubinin-
Radushkevichove adsorpčné izotermy. Z porovnania 
korelačných koeficientov jednotlivých izoteriem 
vyplýva, že model Langmuirovej adsorpčnej izotermy 
poskytuje najlepšiu lineárnu závislosť pre proces 
adsorpcie Cu(II) iónov. Hodnota qm (maximálna 
adsorpčná kapacita adsorbenta) vypočítaná z modelu 
Langmuirovej adsorpčnej izotermy vykazuje vysokú 
zhodu s experimentálnou hodnotou qe (qm = 20,12;  
qe = 20,31 mg · g–1 ). Najlepšie lineárne závislosti pre 
adsorpciu Pb(II) na pyrolýzne biouhlie poskytuje na 
základe porovnania hodnôt korelačných koeficientov 
Redlich-Petersonov model adsorpčnej izotermy. 

Na základe uvádzaných výsledkov konštatujeme, že 
pyrolýzne biouhlie dokáže znížiť a je teda vhodným 
adsorbentom Cu(II) a Pb(II) iónov z vodných roztokov.  
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Víziou do budúcna ostáva vypracovanie kinetických 
modelov adsorpcie Cu(II) a Pb(II) iónov, vypočítať 
termodynamické parametre adsorpcie a overiť 
závislosť adsorpcie iónov od  teploty, času a pH.  
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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá tvorbou databázy infračervených 
spektier a jej následnou aplikáciou na identifikáciu  
vzoriek automobilových náterov. Pomocou makro 
jednotky ATR- FTIR bola vytvorená databáza 
obsahujúca materiály využívané a vyskytujúce sa 
v lakovni - časti automobilového závodu Jaguar Land 
Rover v Nitre. Následne sme, vzhľadom na malú veľkosť 
vzoriek, vykonali merania testovaných vzoriek 
pomocou infračerveného mikroskopu. Vytvorená 
databáza poskytovala vysoké zhody pri analýze vzoriek 
vytvorených pre simulované forenzné skúmanie 
v automobilovom závode v Nitre. Analýza vzoriek 
poškodených plastových nárazníkov automobilov iných 
značiek mala, v porovnaní so vzorkami vyrobenými 
v automobilovom závode v Nitre, menšie zhody 
s databázou. Analýza infračerveným mikroskopom sa 
ukázala byť vhodnou metódou na identifikáciu 
povrchových náterov automobilov a ich poškodenia. 

Kľúčové slová: automobilové nátery, ATR-FTIR, 
infračervená mikroskopia, forenzné skúmanie, 
autonehoda 

Abstract 
The work describes preparation of an infrared spectra 
database and its subsequent application to sample 
identification of several automotive coatings. The 
database was created using the ATR-FTIR macro unit. It 
constitutes materials used and applied in the paint 
shop - part of the Jaguar Land Rover car plant in Nitra. 
Subsequently, due to the small size of the samples, we 
performed measurements of the test samples using an 
infrared microscope. The created database provided 
high similarities in the analysis of samples created for 
simulated forensic examination in the car plant in Nitra. 
The analysis of samples of damaged plastic car of other 
car brands had, compared to the samples produced in 
the car plant in Nitra, smaller matches with the 
database. Infrared analysis has proven to be a suitable  

 
 
 
 
method for identifying automobile coatings and their 
damage.   

Key Words: automotive coatings, ATR-FTIR, 
infrared microscopy, forensic investigation, car 
accident 

Úvod  
Vo svete neustále dochádza k automobilovým 
haváriám rôznych druhov. Medzi dôležité aspekty 
v oblasti forenzných vied patrí porovnanie a 
identifikácia originálnych automobilových náterov. Pri 
kontakte automobilu s iným predmetom neraz 
dochádza práve k prenosu náterov. Nehody typu „Hit 
and Run“ často spôsobujú prenos náteru z podozrivého 
automobilu na objekt (alebo osobu), s ktorým prišlo do 
kontaktu. [1] V mnohých prípadoch sa z miesta činu  
podarí získať iba fragmenty automobilových náterov. 
Získané fragmenty náterov z miesta činu môžu  
poskytnúť zásadné informácie o automobile 
podozrivého ako je značka, model alebo rok výroby, 
a tým môžu slúžiť ako odkaz pri vyšetrovaní. Účelom 
analýzy je porovnať dôkazy získané z miesta činu buď 
s fragmentom náteru podozrivého automobilu, alebo 
so vzorkou náteru v databáze. [2] 

Výroba automobilov zahŕňa štyri hlavné stupne: 
lisovanie dielov, zváranie karosérie, lakovanie a 
konečná montáž. V 3. stupni dochádza k aplikovaniu 
jednotlivých vrstiev automobilových náterov. Systém 
nanášania automobilových náterov sa skladá zo štyroch 
vrstiev (Obr. 1) a to e-vrstva, plnič, farebný náter a lak. 
Posledné dve vrstvy tvoria vrchný náter. [3] 
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Obr. 1 Schéma automobilového náterového systému  
Zdroj: [3] 
 

Automobilové nátery sa skladajú zo 4 hlavných 
komponentov, ktorými sú živice, pigmenty, rozpúšťadlá 
a aditíva. [4] Každý komponent spĺňa špeciálne funkcie 
vo svojej  forme tak pred aplikáciou ako aj vo 
vytvrdenom krycom filme. V náteroch sú najviac 
zastúpené rozpúšťadlá, ďalej živice  a pigmenty. 
Najmenší podiel v automobilových náteroch tvoria 
aditíva. [5] 

Väčšinou sa využíva niekoľko metód na získanie čo 
najväčšieho množstva informácií na charakterizáciu, 
rozlíšenie, identifikáciu a porovnanie dôkazov. 
Najčastejšie sa na analyzovanie automobilových 
náterov využívajú nasledovné techniky: mikroskopia, 
infračervená spektroskopia s Fourierovou 
transformáciou (FT-IR), Ramanova spektroskopia, 
pyrolytická plynová chromatografia v spojení s 
hmotnostnou spektrometriou (PyGC/MS) a skenovacia 
elektrónová mikroskopia spojená s  energeticky 
disperznou röntgenovou spektroskopiou (SEM/EDX). 
[6] Infračervená mikroskopia spája mikroskop s 
reflexnou optikou s IČ (zvyčajne FT-IR) spektrometrom 
a poskytuje schopnosť získavať spektrá extrémne 
malých vzoriek. [7] FT-IR spektroskopia a mikroskopia 
pôsobia na vzorky nedeštruktívne, sú pomerne lacné 
a rýchle. Metódy založené na infračervenom žiarení 
nepatria medzi absolútne identifikačné techniky, preto 
nimi nie je možné určiť celkovú štruktúru molekuly. Pri 
skúmaní vzoriek sa preto využívajú kombinácie vyššie 
spomínaných techník. [8] 

V našom príspevku sa venujeme opisu tvorby 
databázy optimalizovanej na prístrojové vybavenie 
a podmienky laboratória, ktorá bola vykonaná 
pomocou makro jednotky ATR-FTIR. Následne sme 

verifikovali funkčnosť databázy viacerými spôsobmi, 
pričom sme sa zamerali na simulované forenzné 
skúmanie. Pre toto skúmanie bol využitý infračervený 
mikroskop. Analyzované boli dve vzorky vytvorené pre 
tieto účely v automobilovom závode Jaguar Land Rover 
v Nitre. Ďalšie 3 vzorky boli odobrané z plastových 
nárazníkov rôznych druhov automobilov 
z autovrakoviska v Banskej Bystrici.   

1  Materiál a prístroje  
Merania prezentované v tomto príspevku vznikli počas 
odbornej praxe v automobilovom závode Jaguar Land 
Rover v Nitre v časti závodu – lakovňa. Kvôli ochrane 
duševného vlastníctva poskytovateľa odbornej praxe 
v práci nebudú použité oficiálne názvy produktov. 

1.1 Zber vzoriek 
Pre účely tvorby databázy boli zozbierané rôzne 
materiály využívajúce sa v lakovni tvoriacej súčasť  
automobilového závodu Jaguar Land Rover v Nitre. 
Databázu tvorilo celkovo 491 vzoriek, z nich 52 % sa 
nachádzalo v pevnom skupenstve a 48 % v kvapalnom 
skupenstve. 

Vzorky určené pre forenzný výskum boli vytvorené 
pomocou laboratórnych sklíčok, test kariet a niektoré 
boli odobraté z nárazníkov automobilov zo Zberných 
surovín (autovrakovisko) v Banskej Bystrici. 

1.2 Prístrojové vybavenie 
Na zaznamenanie vzoriek sme použili makro a mikro 
jednotku od spoločnosti Bruker. Makro jednotka 
A773/LM zabezpečuje meranie makro vzoriek 
transmisnou technikou, ATR a DRIFTS (Difúzna 
odrazová infračervená spektroskopia s Fourierovou 
transformáciou). Mikro jednotkou je infračervený 
mikroskop LUMOS. Tieto dve jednotky si navzájom 
zdieľajú vybavenie.  

Infračervené spektrá, ktoré tvorili databázu, boli 
zaznamenané pomocou makro jednotky A773/LM. 
Každé meranie sa uskutočnilo pomocou 24 skenov 
a výsledné spektrá mali rozlíšenie 4 cm-1 v rozsahu 
strednej infračervenej oblasti 4000 – 600 cm-1. Vzorky 
boli merané pomocou techniky totálneho zoslabenia 
odrazu (ATR).  

Meranie ATR je založené na priamom kontakte 
vzorky s kryštálom s vysokým indexom lomu (diamant, 
germánium, selenid zinočnatý), ktorý smeruje časť 
infračerveného lúča do vzorky. [9]  Kryštály s vysokým 
indexom lomu zabezpečia, aby došlo k vnútorným 
odrazom pri miernych uhloch dopadu. [7] 
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Meranie vzoriek prebiehalo v priamom kontakte 
s diamantovým povrchom a medzi jednotlivými 
meraniami bol povrch čistený 2-propanolom  
(100 %, Merck). 

Analýza vzoriek určených na forenzné skúmanie 
bola uskutočnená pomocou infračerveného 
mikroskopu LUMOS od spoločnosti Bruker. Jednotlivé 
merania pomocou infračerveného mikroskopu 
prebiehali pri 64 skenoch s výsledným rozlíšením 
spektier 4 cm-1. Výsledné spektrá boli zaznamenané 
v strednej infračervenej oblasti s vlnočtom  
4000 – 600 cm-1. Merania prebiehali pomocou techniky 
ATR a medzi jednotlivými meraniami bol povrch 
diamantu čistený  2-propanolom (100 %, Merck). 

2 Výsledky a diskusia 
 

2.1 Tvorba vlastnej databázy 
Po zaznamenaní infračerveného spektra vzorky 
zvyčajne nasleduje overenie jej zloženia pomocou 
porovnania výsledného spektra vzorky s komerčne 
dostupnými databázami. Potrebná je identifikácia 
jednotlivých absorpčných pásov vo výslednom spektre.  
Zhody výsledného spektra so vzorkami v databázach sú 
často nedostatočné.  Dôvodom môže byť napríklad 
použitie inej techniky merania, akou bola zaznamenaná 
analyzovaná vzorka alebo sa v databázach nenachádza 
spektrum vzorky s podobným zložením. Vzhľadom 
k tomu, tvorbou vlastnej databázy optimalizovanej na 
prístrojové vybavenie a meracie podmienky 
laboratória, sa môžu dosiahnuť lepšie výsledky.  

Materiály, ktorých infračervené spektrá boli 
zaznamenané do databázy, pochádzali z rôznych častí 
lakovne JLR. Išlo o chemikálie využívajúce sa 
v laboratóriách, materiály na výrobných linkách (napr. 
brusivá, leštiace handry) a hlavne nátery a zložky, ktoré 
ich tvoria. Z celkového počtu zaznamenaných 
infračervených spektier tvorili 14 % všetky nátery 
(plnič, farebný náter, lak) a 21 % tvorili samostatné 
pigmenty. Okrem týchto materiálov boli zaznamenané 
infračervené spektrá materiálov využívajúcich sa na 
údržbu strojov a podobne.  

Vytvorená databáza JLR môže slúžiť ako nástroj pri 
kontrole kvality procesu výroby. Pomocou nej sa môžu 
bližšie špecifikovať materiály, ktoré spôsobili chybu pri 
lakovaní karosérie. Podľa veľkosti vzorky sa môže využiť 
na analýzu ATR-FTIR alebo infračervený mikroskop. 

 
2.2 Využitie databázy  
Vytvorenú databázu sme využili na simulované 
forenzné skúmanie automobilových náterov pomocou 

infračervenej mikroskopie. Pre tieto účely boli na 
laboratórne sklíčko a test kartu aplikované nátery 
využívajúce sa v automobilovom závode JLR v Nitre. 
Zložitejšiu úlohu pre overenie funkčnosti databázy 
predstavovali odobraté časti predných nárazníkov 
automobilov z autovrakoviska v Banskej Bystrici. 
Predpokladali sme, že zhoda vzoriek nárazníkov 
s databázou bude nižšia ako pri vzorkách s nátermi 
využívajúcimi sa v závode JLR. 

 
2.2.1 Jednoduchá vzorka 
Aby sme overili použitie databázy voči zmesiam 
používaným v JLR uskutočnili sme nasledovný test. Na 
laboratórne sklíčko bol aplikovaný automobilový náter 
neznámej bielej farby (Obr. 2a) a následne bolo 
zaznamenané jeho IČ spektrum pomocou FTIR 
mikroskopu. Tento test môže simulovať havárie 
a nárazy do sklených plôch automobilu, kedy môže 
dôjsť k zanechaniu fragmentu automobilového náteru 
na skle. 
 

 
Obr. 2  Vzorka bieleho automobilového náteru a) na 
laboratórnom sklíčku b) mikroskopické priblíženie  
Zdroj: Viktória Živická 
 

Najväčšiu zhodu s databázou vykazoval 
jednozložkový biely pastelový náter, hneď ďalšiu zhodu 
jednozložkový biely metalický náter. Tieto dva nátery 
sa od seba odlišujú zložením pigmentov. Pastelový 
náter neobsahuje metalické ani perleťové častice, ktoré 
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sú pod mikroskopom jasne rozlíšiteľné. Aj vďaka 
mikroskopu teda môžeme rozlíšiť, že analyzovanou 
vzorkou je pastelový náter (Obr. 2b). Po porovnaní 
infračervených spektier vzorky a oboch náterov sme 
dospeli k záveru, že skúmanou vzorkou je 
jednozložkový biely pastelový náter. Infračervené 
spektrum jednozložkového bieleho metalického náteru 
vylučuje nadbytočný absorpčný pás v oblasti 
1020 cm-1, ktorý sa nenachádza vo vzorke.  

Zaznamenané infračervené spektrum (Obr. 3) 
neznámej bielej farby je zhodné s jednozložkovým 
farebným náterom. V oblasti od 2944 cm-1  
až 2855 cm-1 vidíme absorpčné pásy valenčných vibrácii 
C-H skupín. Valenčná vibrácia karbonylovej zlúčeniny 
C=O je v oblasti 1729 cm-1. V oblasti okolo 1545 cm-1  
sa nachádza valenčná vibrácia N-H skupiny 
zodpovedajúca triazínovému kruhu melamínu. 
Deformačná vibrácia metylovej skupiny -CH3 sa 
vyskytuje v oblasti 1461 cm-1 . V oblasti od 1237 cm-1 až 
1076 cm-1 sa nachádzajú valenčné vibrácie pre akrylové 
živice tvoriace základný náter.  V oblasti 800 cm-1 
vidíme rozšírený pás vibrácii vodíkových väzieb.  

 

  
Obr. 3 Infračervené spektrum automobilového náteru 
na skle 
Zdroj: Viktória Živická 
 
2.2.2 Test karta 

Pokročilejším testom vytvorenej databázy je 
meranie viacvrstvovej vzorky náteru na test karte. Tu 
sme sa pokúsili simulovať nehodu dvoch vozidiel, pri 
ktorých dôjde k zanechaniu dôkazov vo forme zmeny 
povrchu automobilových náterov. Na test kartu, ktorá 
pozostávala z troch vrstiev (plnič, farebný náter, lak), 
bol aplikovaný neznámy náter (Obr. 4). Zaznamenali 
sme infračervené spektrum z povrchu neznámeho 
náteru. Infračervené spektrum vzorky (Obr. 5) 
zodpovedá dvojzložkového farebnému náteru. 
V spektre môžeme vidieť valenčné vibrácie C-H skupín 

a to v oblasti od 2958 cm-1 až 2851 cm-1. 
Najvýraznejšou vibráciou je valenčná vibrácia 
karbonylovej skupiny C=O v oblasti 1723 cm-1. 
Absorpčný pás skupiny C-H sa nachádza v oblasti  
1464 cm-1. Metínu zodpovedá deformačná vibrácia 
v oblasti 1375 cm-1. Valenčné vibrácie v oblasti od  
1233 cm-1 až 1072 cm-1 zodpovedajú akrylových 
živiciam tvoriacim farebný náter.  
 

 
Obr. 4 Mikroskopické priblíženie vzorky neznámeho 
automobilového náteru na test karte 
Zdroj: Viktória Živická 

 

 
Obr. 5 Infračervené spektrum automobilového náteru 
na test karte 
Zdroj: Viktória Živická 

 
Vytvorená databáza vyhodnotila ako najvyššiu 

zhodu dvojzložkový bronzový metalický náter. Ďalšie 
zhody s nižším skóre boli jednozložkové metalické 
nátery iných odtieňov. V skutočnosti išlo o dvojzložkový 
strieborný metalický náter, takže vytvorená databáza 
správne rozoznala infračervené spektrum 
dvojzložkového farebného náteru od jednozložkového 
farebného náteru, avšak jednoznačne neidentifikovala 
presný odtieň. Pre určenie konkrétneho odtieňa je 
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vhodné doplniť analýzu pomocou Ramanovej 
spektroskopie. Prostredníctvom tejto techniky 
môžeme identifikovať presné zloženie pigmentov.  
 

2.2.3 Reálne vzorky z autovrakoviska 
Nižšie budú analyzované 3 odobraté vzorky, a to vzorka 
automobilu typu Mazda CX-5, Škoda Octavia a Kia Ceed 
(nešpecifikovaný rok výroby). 

Na vzorke Mazda CX-5 boli vykonané 4 meranie na 
rôznych miestach vyznačených na Obr. 6a. Prvé 
meranie prebehlo na mieste vzorky, ktoré nejavilo 
nijaké poškodenie povrchu. Databázou bolo toto 
meranie vyhodnotené ako dvojzložkový lak. Po 
analyzovaný absorpčný pásov môžeme predpokladať, 
že ide o originálny lak automobilu, aj keď hodnota 
najvyššej zhody s databázou nebola vysoká. Môže to 
byť spôsobené rozdielnym zložením laku, pretože 
každý automobilový závod používa automobilové 
nátery od rôznych výrobcov.  

 

 
Obr. 6 Vzorka plastového nárazníka zn. Mazda a) 
s vyznačenými miestami meraní a b-c) mikroskopické 
priblíženie  
Zdroj: Viktória Živická 
 

Druhé meranie sa uskutočnilo na mieste hlbokého 
poškodenia cudzím predmetom (Obr. 6b). Nami 
vytvorená databáza nevyhodnotila žiadnu relevantnú 
zhodu. Predpokladali sme, že poškodenie môže 
zasahovať do vrstvy substrátu, v prípade karosérie by 
išlo o oceľ alebo hliník. Pre nárazník je substrátom 
plast, preto by sme predpokladali vibrácie pre typické 
polymérne štruktúry.  Zaznamenané infračervené 
spektrum (Obr. 7) neobsahuje výrazné vibrácie, ktoré 
by zodpovedali polymérnemu zloženiu vzorky. 
Charakteristický absorpčný pás je v oblasti  

od 2950 cm-1 až 2851 cm-1 a zodpovedá valenčným 
vibrácia C-H skupín. Keďže ostatné vibrácie 
nezodpovedajú zloženiu substrátu ani jednotlivým 
náterom, spektrum sme porovnali s komerčne 
dostupnou databázou. Najvyššia zhoda zodpovedala 
systémom epoxidových živíc využívaných 
v automobilových náteroch. Slabé vibrácie od  
1650 cm-1 až 1375 cm-1 by zodpovedali vibráciám 
benzénového kruhu, ktorý by mohol tvoriť systém. 
Najsilnejšia vibrácia v oblasti 1016 cm-1 by zodpovedala 
valenčnej vibrácií C-O-C éteru. Pre úplne potvrdenie 
zloženia  sú potrebné ďalšie analýzy.  
 

 
Obr. 7 Infračervené spektrum poškodenia neznámej 
vrstvy zn. Mazda 
Zdroj: Viktória Živická 
 

Na tejto vzorke sme sa pokúsili o simuláciu 
poškriabania povrchu automobilového náteru 
pomocou kľúča (Obr. 6c). Pre tento typ poškodenia 
povrchu prebehli 2 merania. Pri prvom meraní boli 
vyhodnotené ako najvyššie zhody s vytvorenou 
databázou dva hliníkové pigmenty a za nimi nasledoval 
dvojzložkový lak. Po analyzovaní absorpčných pásov 
môžeme zhodnotiť, že poškodenie na tomto mieste 
zasiahlo hĺbku vrstvy medzi lakom a farebným 
náterom. Sila, ktorá bola vyvinutá na povrchu 
automobilového náteru nebola dostatočná na prienik 
až do vrstvy substrátu. Druhé meranie poškodeného 
miesta na vzorke bolo s najväčšou zhodou 
vyhodnotené ako dvojzložkový lak. 

Zaznamenali sme infračervené spektrum 
poškodeného automobilového náteru (Obr. 8), ktoré 
takmer úplne zodpovedá dvojzložkovému laku. 
Charakteristické vibrácie v oblasti 2935 cm-1  
a 2861 cm-1 zodpovedajú symetrickej a asymetrickej 
vibrácií C-H skupín. Vibrácie karbonylových skupín 
vidíme v oblasti 1725 cm-1 a 1685 cm-1. Valenčnú 
vibráciu N-O skupiny charakterizuje absorpčný pás 
1531 cm-1 a deformačnú vibráciu R-C-H absorpčný pás 
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1461 cm-1. Deformačné vibrácie R-O-H sa vyskytujú 
v oblasti 1379 cm-1 a 1336 cm-1. V oblasti 1243 cm-1 
a 1134 cm-1 sa nachádzajú valenčné vibrácie C-O 
skupiny. Deformačné vibrácie R-C-H skupiny v oblasti 
763 cm-1 a R-C=C-R v oblasti 700 cm-1. 
  

 
Obr. 8 Infračervené spektrum automobilového náteru 
zn. Mazda poškodeného kľúčom 
Zdroj: Viktória Živická 
 

Na vzorke nárazníku značky Škoda Octavia (Obr. 9a) 
bolo vykonané 1 meranie. Na prvý pohľad išlo 
o hĺbkové poškodenia cudzím predmetom (Obr. 9b). Po 
zaznamenaný infračerveného spektra bolo databázou 
vyhodnotené ako dvojzložkový lak, ktorého spektrum 
takmer úplne zodpovedá Obr. 8.  

 

 
Obr. 9 Vzorka plastového nárazníka zn. Škoda a) 
s vyznačeným miestom merania a b) mikroskopické 
priblíženie  
Zdroj: Viktória Živická 

Vzorka nárazníka značky Kia Ceed (Obr. 10a) mala 
na rozdiel od predchádzajúcich nárazníkov len 
povrchové poškodenie nie hĺbkové. Na tejto vzorke boli 
vykonané 2 merania, ktoré ukázali, že ide o poškodenie 
vrstvy laku (Obr. 10b). Zaznamenané infračervené 
spektrum zodpovedalo Obr. 8. Analýza neukázala 
prítomnosť cudzej vrstvy farebného náteru 
s charakteristickou pigmentáciou ani poškodenie až do 
vrstvy farebného náteru vzorky.  
 

 
Obr. 10 Vzorka plastového nárazníka zn. Kia a) 
s vyznačeným miestom merania a b) mikroskopické 
priblíženie 
Zdroj: Viktória Živická 

Záver 
V našej práci sme vytvorili databázu infračervených 
spektier 491 vzoriek pochádzajúcich z časti lakovne 
automobilového závodu Jaguar Land Rover v Nitre. 
Vytvorená databáza optimalizovaná na vlastné 
prístrojové vybavenie a podmienky merania je pre prax 
využiteľná v kontrole kvality procesu výroby karosérii 
t.j. pri identifikácii zdrojov jednotlivých defektov 
v procese lakovania. V našej práci je opísané využitie  
tejto databázy pre účely možného forenzného 
skúmania. Pomocou infračerveného mikroskopu boli 
zaznamenané infračervené spektrá vzoriek 
vytvorených pre tieto účely v automobilovom závode 
a vzoriek pochádzajúcich z plastových nárazníkov 
automobilov odobratých z autovrakoviska v Banskej 
Bystrici. Namerané infračervené spektrá sme 
identifikovali pomocou charakteristických absorpčných 
pásov. Vzorky neznámych automobilových náterov 
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vytvorených v automobilovom závode v Nitre 
vykazovali vyššiu zhodu s vytvorenou databázou, čím 
sme verifikovali jej funkčnosť a využitie pre kontrolu 
kvality procesu alebo aj možné forenzné skúmanie. 
Vzorky plastových nárazníkov pochádzajúce z rôznych 
značiek automobilov mali menšiu zhodu s vytvorenou 
databázou. Pri týchto vzorkách išlo o poškodenie 
automobilových náterov na povrchu alebo do hĺbky.  
Keďže metódy využívajúce infračervené žiarenia 
nepatria medzi absolútne identifikačné techniky  je 
vhodné skúmané vzorky analyzovať pomocou ďalších 
metód spomínaných v úvode. Doplnením ďalších 
analýz, napríklad pomocou mikroskopie a Ramanovej 
spektroskopie môžeme získať komplexnejšie 
informácie o skúmaných vzorkách. Ramanova 
spektroskopia je vhodná pri doplnení analýzy 
pigmentov a aditív, ktoré sú v technikách využívajúcich 
IČ žiarenie slabo interpretovateľné. Skúmanie vzoriek 
iných značiek automobilov ukázalo, že pre forenznú 
prax je dôležité mať kompletné databázy tvorené 
nátermi používanými pre všetky značky automobilov, 
vzhľadom na rozdielne využívajúce sa materiály, 
postupy a tiež odlišné receptúry náterov od 
jednotlivých dodávateľov. 
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Abstrakt 
Trichologický materiál patrí medzi kriminalisticky 
relevantné stopy, ktorých analýza napomáha 
k identifikácii páchateľa. Vlasy sa skúmajú 
mikroskopicky, ale aj analytickými metódami, ktorými 
sa zisťuje prítomnosť a zastúpenie prvkov, vrátane 
ťažkých kovov. Taktiež z nich možno získať obraz 
o danej osobe – životný štýl, informácie o okolí, 
informácie o užívaní liekov či drog. Ich dlhodobé 
užívanie či vplyv chemických látok môže ovplyvniť 
kvalitu vlasov a zvýšiť ich náchylnosť na poškodenie.  

Cieľom práce je overiť vplyv bežne dostupných 
chemických látok, najmä kyselín a hydroxidov, na 
degradáciu vlasov. Vybrali sme štyri konkrétne 
prostriedky dostupné v drogériách a vzorky vlasov sme 
vystavili ich pôsobeniu. Deštrukciu vlasových vlákien 
sme sledovali najskôr mikroskopicky a následne sme 
zaznamenali ich infračervené spektrá, na ktorých sme 
pozorovali zmeny.  

 
Kľúčové slová: trichologický materiál, infračervená 
spektroskopia, kyselina sírová,  hydroxid sodný 

Abstract 
Trichological material is one of the forensically relevant 
traces, the analysis of which helps to identify the 
perpetrator. Hair can be examined microscopically and 
by analytical methods to determine the presence of 
certain compounds, including heavy metals. Samples of 
hair can also be used to get more details of the person 
- lifestyle, information about the environment, 
information about the usage of drugs. Long-term use or 
exposure to chemicals can affect the quality of hair and 
increase its damage tendency.  

The aim of this work is to verify the effect of 
commonly available chemicals, especially acids and 
hydroxides, on hair degradation. Four specific 
detergents available in drugstores were selected and 
hair samples were exposed to them. We first observed 

the destruction of the hair fibers microscopically and 
then obtained their infrared spectra, on which we 
observed changes. 

 
Key words: trichological material, infrared 
spectroscopy, sulfuric acid, sodium hydroxide 

Úvod 
Vlasy a chlpy ľudského a živočíšneho pôvodu, teda 
trichologický materiál, predstavujú kriminalisticky 
relevantné stopy, ktoré odrážajú vlastnosti páchateľa 
alebo obeti trestného činu. Tento materiál predstavuje 
jeden z predmetov antropologickej analýzy 
(trichologická expertíza), pri ktorej sa skúmajú 
mikroskopicky. [1] 

Vlas tvoria 3 základné stavebné diely, ktorých 
pomer je premenlivý a teda aj ich mikroskopický vzhľad 
je odlišný.  Skladá sa z vnútornej drene, zrohovatených 
buniek kôry a po celej dĺžke je na povrchu vlasová 
kutikula. Vlasy aj chlpy sú elastické, pomerne pevné 
a hygroskopické. [2] Ich hlavnou zložkou, ako aj iných 
kožných derivátoch, je keratín. 

V detektívnych a krimi seriáloch či filmoch sa často 
stretávame s prípadmi, keď sa páchateľ chce zbaviť 
mŕtvoly rozpustením. Poznáme však aj reálnych 
páchateľov, ktorí sa snažili zbaviť tela pomocou 
chemických látok, najčastejšie kyselín a hydroxidov 
(lúhov). Niet pochýb, že tieto látky majú skutočne na 
ľudské tkanivá deštruktívne účinky, ale takéto pokusy 
však v domácich podmienkach určite nezostanú bez 
žiadnych zvyškov. Z hľadiska poškodenia 
trichologických stôp je tiež pravdepodobné ich 
vystavenie silným kyselinám a zásadám pri čistení 
umývadiel a kúpeľňových priestorov.  

V nedávno publikovanej práci Jiřího Strausa 
a Tamary Petříkovej autori skúmali problematiku 
poškodenia trichologických stôp z pohľadu 
kriminalistickej biológie. Vzorky trichologického 
materiálu, získaného od širokej vzorky dobrovoľníkov, 
pozorovali pod mikroskopom, aby sledovali vplyv bežne 
dostupných látok (najmä kyselín a hydroxidov) na ich 
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deštrukciu. [3] My sme sa inšpirovali spomínaným 
článkom. Deštrukciu vlasov sme zopakovali 
v podobných podmienkach pomocou voľne 
dostupných látok a zmesí. Okrem makro 
a mikroskopického skúmania sme vzorky analyzovali 
prostredníctvom infračervenej spektrometrie. Naša 
práca môže v budúcnosti slúžiť ako podklad pre 
laboratórne cvičenia študentov bakalárskeho stupňa 
štúdia v odbore forenzná chémia.  

1 Zloženie vlasov a ich skúmanie  
Vlasové vlákno je v podstate mŕtve tkanivo 
pozostávajúce z α-keratínu, bielkovín a lipidov. Kutikula 
je zložená z plochých prekrývajúcich sa šupiniek a 
poskytuje chemicky odolnú bariéru pre kôru. Kôra je 
zložená z množstva predĺžených zrohovatených buniek. 
[4] Tvorba vlasového vlákna nastáva vo vlasovom 
folikule, do ktorého sú krvou dopravované hormóny 
regulujúce rast vlasov. [5]  

Molekuly keratínu sa okolo seba omotávajú v 
ľavotočivej α-helikálnej špirálovej štruktúre. Dva helixy 
tvoria ďalšie ľavotočivé špirálové vlákno, nazývané 
protofibrila. Osem protofibríl vytvára pružnú kruhovú 
alebo štvorcovú štruktúru, nazývanú mikrofibrila, ktorá 
je základom štruktúry vlasov. [6] 

Najvýznamnejšie aminokyseliny v ľudskom keratíne 
sú  cysteín (7,6 % v ľudskom vlasovom keratíne) a glycín 
(5,6 % v ľudskom vlasovom keratíne). Vyššie množstvo 
cystínov v ľudských vlasových keratínoch sa premieta 
do vyššieho množstva disulfidových väzieb, ktoré 
vytvárajú tvrdšiu a odolnejšiu štruktúru s dobrými 
mechanickými, tepelnými a chemickými vlastnosťami. 
Všetky typy keratínu majú tiež vysoký obsah zvyškov 
kyseliny asparágovej a glutámovej. Je niekoľko 
faktorov, ktoré ovplyvňujú obsah aminokyselín vo 
vlasoch, ako napríklad pohlavie, genetické variácie, 
počasie, strava, kozmetické ošetrenie, ako aj použité 
extrakčné a analytické metódy. Napríklad mužské vlasy 
vo všeobecnosti obsahujú viac cystínu ako ženské vlasy. 
[7] 

 

 
Obr.  1   Zloženie vlasového vlákna: (1) kutikula, (2) 
kôra, (3) dreň, (4) makrofibrila, (5) mikrofibrila, (6) 
tetramér keratínu 
Zdroj: [6] 

 
Pri trichologickej expertíze sa najskôr podľa 

morfologických vlastností určuje, či ide o materiál 
ľudského alebo živočíšneho pôvodu. Následne sa 
určuje z akého miesta na tele pochádza a akým 
spôsobom bol oddelený, teda či k separácii došlo 
násilným spôsobom alebo samovoľne. [1] Pri zvieracích 
chlpoch sa vykonáva taxonomické zaradenie, pri 
ľudských vlasoch sa vykonáva podrobná analýza ako aj 
komparácia vzorky. [8] 

Neodmysliteľný vplyv na trichologický materiál má 
užívanie drog a liekov. Ich dlhodobým užívaním 
dochádza vo vlasoch k zmenám, ktoré môžu ovplyvniť 
ich náchylnosť na degradáciu chemickými látkami. [3] 
Trichologický materiál sa používa na  identifikáciu 
užívania drog a liekov metódami plynovej (GC) 
a kvapalinovej (LC) chromatografie s hmotnostnou 
detekciou (MS).  Analýza vlasov umožňuje stanoviť tiež 
zastúpenie prvkov (neutrónová aktivačná analýza 
NAA), vrátane ťažkých kovov (energiovo-disperzná 
mikroanalýza EDX, rentgenová fluorescenčná 
mikrospektrometria µXRF), a to aj v stopových 
množstvách (hmotnostná spektrometria s indukčne 
viazanou plazmou ICPMS). [8] Z vlasov možno zistiť 
taktiež kontamináciu z okolia, stravovacie návyky 
a údaje o prostredí, v ktorom sa daný človek pohybuje 
(ICPMS). [9] 

V prípade pokročilého hnilobného procesu často už 
nie je možná analýza krvi a moču. Práve v tomto 
prípade je možné vykonať toxikologickú analýzu vlasov. 
Korienky vlasov môžu pomôcť k dôkazu akútnej otravy, 
ku ktorej došlo v dobe 1 – 2 dni pred smrťou. [10] Práve 
analýza vlasových korienkov bola použitá pri overení 
príčiny smrti u štyroch mužov, kde sa potvrdilo 
predávkovanie metamfetamínom. V  korienkoch sa 
našlo väčšie množstvo tejto látky ako aj jej metabolitov, 
než v zbytku vlasových vlákien. [11] 



Študentská vedecká konferencia 2021  Chémia - Matematika 
 

 195 

2 Použité chemikálie a prístroje    
 Predmetom skúmania boli ženské vlasy. Vo 
všeobecnosti by mali byť mužské vlasy odolnejšie. 
Nebrali sme do úvahy vek, životný štýl, užívanie liekov 
ani iné ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu 
vlasov. Pracovali sme s jedným typom vzoriek: ženské 
vlasy tmavej farby – nefarbené, neupravované 
kozmetickými prípravkami a ani tepelne.  

2.1 Chemikálie  
Na experiment sme vybrali látky bežne dostupné 
v drogériách, prevažne čistiace prostriedky obsahujúce 
kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú, chlórnan 
sodný a hydroxid sodný. U týchto bol predpoklad, že 
ich krátkodobejšie či dlhodobejšie pôsobenie na vzorky 
spôsobí poškodenie vlasového vlákna. Experiment sme 
realizovali v sklenených uzavretých nádobách, kde boli 
naliate vybraté prostriedky (100 ml) a následne vložená 
vzorka vlasov. Nádoby boli ponechané na tmavom 
mieste pri izbovej teplote a priebežne kontrolované. Pri 
každej kontrole sme odobrali malú vzorku na 
mikroskopickú a FTIR analýzu. Odobratú vzorku sme 
opláchli vodou, aby sme ju zbavili pôsobenia chemikálii 
a vysušili voľne na liste kancelárskeho papiera.   

2.2 Prístrojové vybavenie 
Poškodenie vlasových vlákien sme najskôr pozorovali 
voľným okom a neskôr pod mikroskopom. Použitý bol 
mikroskop Intraco Micro RTL PC-2 a všetky vlasy sme 
pozorovali s 200x zväčšením.  

Na zaznamenávanie infračervených spektier bol 
použitý prístroj Nicolet iS50 so softvérovým vybaveným 
OMNIC. Pri každom meraní bolo uskutočnených 32 
skenov, rozlíšenie zaznamenaného spektra bolo 4 cm-1 
v rozsahu vlnočtov 4000-400 cm-1 . Merania sme  
uskutočnili  pomocou techniky zoslabenia úplného 
odrazu (ATR).  

Na výpočet vibračných frekvencii sme použili 
softvér Gaussian16 a metódu funkcionálu elektrónovej 
hustoty B3LYP/Def2-SVP. 

3 Výsledky a diskusia  

3.1 Pozorovanie voľným okom a mikroskopia 
Kyselina sírová  

Pre experiment s kyselinou sírovou bola použitá 
kyselina sírová, bežne dostupná ako prípravok na 
čistenie odpadov Stura Facile. Zloženie na obale 
uvádza, že tento čistič obsahuje 96 % kyselinu. 
Spočiatku sme pozorovali rýchly priebeh deštrukcie 
vlasov. Zmeny v hrúbke vlasov boli dobre viditeľné a 

to už po prvom odobratí – vystavenie pôsobeniu látky 
po dobu 15 minút. Keďže degradácia prebiehala 
spočiatku pomerne rýchlo, odoberali sme materiál 
častejšie. Ten bol postupne náchylný na manipuláciu, 
keďže vlasy boli veľmi tenké so slizovitou štruktúrou. 
Celkovo boli vlasy vystavené kyseline 4 dni. Obr. 2  
zobrazuje poškodené vlasové vlákna pod mikroskopom 
v porovnaní s pôvodným nepoškodením.  

 

 
Obr. 2 Vlasy vystavené pôsobeniu H2SO4: (1) 
nepoškodený ženský vlas, (2) ženský vlas vystavený 
pôsobeniu 2 hodiny, (3) ženský vlas vystavený  
pôsobeniu 1 deň, (4) ženský vlas vystavený pôsobeniu 
4 dni 
Zdroj: Autor 
 
Hydroxid sodný (Sifo)  
Pre náš experiment sme použili hydroxid sodný bežne 
dostupný v drogériách pod názvom Sifo. Hmotnostné 
percento nami pripraveného roztoku bolo 33 %. 
K viditeľnej deštrukcii vlasov prichádzalo spočiatku 
pomalšie ako v prípade H2SO4. Časom sme však 
pozorovali ako sa vlasy začali zlepovať a postupne sa 
vytvorila súvislá lepkavá hnedá hmota, ktorá výrazne 
zapáchala. Pri  odbere materiálu po 10 hodinách sa 
vlasy oddeľovali veľmi ťažko a trhali sa, keďže boli príliš 
mäkké a jemné. Po odbere sme postupovali ako pri 
všetkých ostatných vzorkách a vlasy sme po opláchnutí 
dali voľne sušiť na papier. Neskoršie pozorovanie pod 
mikroskopom už nebolo možné, keďže vzorka sa 
z papiera nedala oddeliť vôbec. Po 12 hodinách sme 
v nádobe so vzorkou pozorovali čiastočky vlasov, ktoré 
vznikli z pôvodnej štruktúry a došlo k úplnej deštrukcii. 
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Pri experimente s vysokou koncentráciou roztoku 
NaOH (okolo 90 %) by dochádzalo k takmer 
okamžitému rozkladu materiálu do 3 minút za 
súčasného sfarbenia roztoku na žlto. [3] 

 

 
Obr. 3  Deštrukcia vlasov po 12 hodinách v roztoku 
hydroxidu sodného 
Zdroj: Autor 

 

 
Obr.  4  Vlasy vystavené pôsobeniu NaOH: (1) ženský 
vlas vystavený pôsobeniu 1 hodinu, (2) ženský vlas 
vystavený pôsobeniu 6,5 hodiny 
Zdroj: Autor 

 
Chlórnan sodný (Savo) 
Použili sme bežne dostupný čistiaci a dezinfekčný 
prostriedok Savo, ktorý obsahuje chlórnan sodný 
v koncentrácii 4,7g/100g. Po namočení vlasov do 
prostriedku sme pozorovali veľmi rýchle stenčovanie 
vlákna. Na obr. 5 je vidieť výrazný rozdiel v hrúbke vlasu 
a to len po 5 minútach. Pod mikroskopom aj voľným 
okom sme mohli vidieť úbytok vlasového vlákna. 
Približne po 20 minútach dochádza k úplnému 
rozpusteniu a v roztoku nepozorujeme žiaden materiál.  
 

 
Obr.   5  Vlasy vystavené pôsobeniu Sava: (1)  ženský 
vlas vystavený pôsobeniu 10 minút, (2) ženský vlas 
vystavený pôsobeniu 15 minút 
Zdroj: Autor 
 

 
 
Kyselina chlorovodíková (Domestos)  

Pri experimente s kyselinou chlorovodíkovou bol 
použitý čistič vodného kameňa Domestos Zero. Účinnej 
látky je obsiahnutej 8 g/100 g. Degradácia vlasov bola 
v tomto prípade  v porovnaní s tromi predošlými  
pomalšia, preto sme  vlasy odoberali vo väčších   
časových intervaloch . Odoberanie materiálu  bolo 
ťažšie kvôli  konzistencii prípravku.    Voľným okom je 
pozorovateľný len jemný rozdiel v hrúbke vlasov. Tie 
boli kyseline vystavené 4 dni. Nepozorovali sme 
poškodenie také výrazné ako pri iných použitých 
látkach. 

 
Obr.   6   Vlasy vystavené pôsobeniu HCl: (1) ženský vlas 
vystavený pôsobeniu 1 deň, (2) ženský vlas vystavený 
pôsobeniu 4 dni 
Zdroj: Autor 

3.2 Analýza vzoriek pomocou FTIR 
Pomocou infračervenej spektroskopie sme získali 
spektrá vzoriek vlasov vystavených pôsobeniu 
vybraných chemických látok, ktoré sme následne 
analyzovali.  

Ako prvé sme zaznamenali infračervené spektrum 
nepoškodených vlasov. V súlade s literatúrou 
a s kvantovo-chemickými výpočtami sme priradili 
jednotlivé časti spektra k charakteristickým skupinám 
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atómov (funkčným skupinám). V spektre ľudského 
keratínu pozorujeme 4 hlavné regióny: 

Amid I, ktorý predstavuje najintenzívnejšie 
absorpčné pásmo v proteínoch. Prislúcha mu vlnočet 
približne 1637 – 1688 cm-1 v rámci ktorého 
pozorujeme C=O stretching a malú časť tvorí N-H 
bending. [12] 

Amid II s vlnočtom približne 1400 – 1545 cm-1. 
V tomto regióne môžeme pozorovať C-N stretching, N-
H bending v rovine a C-H deformačný bending. [12] 

Amid III  s vlnočtom v rozpätí 1225 – 1339 cm-1. 
V tejto časti spektra pozorujeme N-H bending v rovine, 
C-H stretching a príspevky z O=C-N bendingu. [12] 

Amid IV & V predstavujú časti spektra ťažšie na 
priradenie funkčných skupín. V tomto regióne 
s vlnočtom približne od 1044 cm-1 a nižšie by sme mali 
pozorovať O=C-N bending, N-H a C=O bending mimo 
rovinu amidovej väzby. [12] 

Na nami nameranom spektre sme identifikovali 
všetky vyššie spomínané regióny a následne sme 
priradili výraznejšie absorpčné pásy. Na uľahčenie 
identifikácie sme pracovali  s modelovým tripeptidom 
Gly-Ala-Cys, ktorého vibračné frekvencie sme vypočítali 
dostupným softvérom. Pri 1792 cm-1 sme pozorovali 
prevahu N-H pohybu oproti C-N. Signál pri 1512 cm-1 

zodpovedá N-H bendingu amidovej väzby a 1163 cm-1 

twistingu CH2. Signál pri 3000 cm-1 sme priradili 
alifatickým C-H vibráciám. Pri 2000 cm-1 pozorujeme 
signál, ktorý zodpovedá interferencii s ATR kryštálom 
(diamantom).  

Prítomnosť množstva O-H skupín (rameno pri  
3500 cm-1) pripisujeme tomu, že ľudský keratín 
obsahuje vyšší podiel serínu. NH2 skupiny arginínu zase 
zabezpečujú možnosť protonácie. Tiolovú skupinu 
cystínu pozorujeme ako málo intenzívny pás 
s vlnočtom 2400 cm-1. 
 

 
Obr. 7 Infračervené spektrum ženského vlasu 
vystaveného pôsobeniu H2SO4 
Zdroj: Autor 

 
Najvýraznejšie zmeny sme pozorovali na spektre 

vlasov vystavených pôsobeniu H2SO4 (Obr. 7). Vzorka 
vlasov vydržala prekvapivo dlho makroskopicky 
neporušená, avšak štruktúra jej vibračného spektra  sa 
mení najdramatickejším spôsobom. Najvýraznejšie 
zmeny sa prejavujú v regióne Amid III. Tu sa signál veľmi 
zvýrazní, naopak klesá signál v oblasti Amid I a II. 

Kyselina dehydratuje vlasy, teda narúša vodíkové 
väzby a s tým súvisia zmeny v spektre. V dôsledku 
rozrušenia vodíkových väzieb vidíme výraznejšie 
deformačné vibrácie, ktoré sa neposúvajú len narastá 
ich intenzita. 
 

 
Obr. 8 Infračervené spektrum ženského vlasu 
vystaveného pôsobeniu NaOH 
Zdroj: Autor 
 

Pri vlasoch vystavených NaOH (Obr. 8) pozorujeme 
zmenu v oblasti nad 1000 cm-1, ktorá súvisí 
s deformáciou polypeptidového reťazca. Nastáva 
likvidácia terciárnej štruktúry, čo naznačujú práve 
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výrazné zmeny v spomínanej oblasti nad 1000 cm-1. 
Významný pokles nastáva v regióne Amid II, pokles 
nastáva taktiež kvôli deštrukcii polypeptidového 
reťazca. Ďalší pokles sme pozorovali pri 3300 cm-1. Pri 
1500 cm-1 naopak dochádza k zvýrazneniu pôvodne 
nejasného absorpčného pásu, ktorý má pri dlhšom 
vystavení NaOH rovnako vysokú intenzitu ako pôvodný 
pás.  
 

 
Obr. 9 Infračervené spektrum ženského vlasu 
vystaveného pôsobeniu Sava 
Zdroj: Autor 
 

Savo najlepšie deštruuje trichologický materiál 
a teda aj najrýchlejšie degraduje polypeptidový 
reťazec. V spektre (Obr. 9) pozorujeme pokles vo 
všetkých sledovaných oblastiach. Najvýraznejší 
v oblasti Amid II a III, čo predstavuje rýchly rozklad 
amidových väzieb s následným poklesom intenzity C=O 
stretchingu a N-H bendingu v skúmanej vzorke. 
Predpokladáme, že pôsobením NaClO sa okrem 
štiepenia polypeptidového reťazca oslabujú vodíkové 
väzby v dôsledku zníženia počtu miest, na ktorých by 
mohli vznikať.  
 

 
Obr. 10 Infračervené spektrum ženského vlasu 
vystaveného pôsobeniu HCl 
Zdroj: Autor 

 
Voľným okom sme pozorovali, že vlasy majú vysokú 

rezistenciu voči kyseline chlorovodíkovej. Pôsobenie na 
nerozloženej časti vlasu sa prejavuje v regióne nad 
1000 cm-1 (Obr. 10), čo zodpovedá deformačným 
pohybom polypeptidového reťazca. Nepozorujeme 
substitučnú reakciu – nenastáva substitúcia C-Cl.  

4 Diskusia 
Pre všetky odobrané vzorky boli zaznamenané časy, 
počas ktorých boli vystavené pôsobeniu látky 
a bola zaznamenaná subjektívna miera poškodenia. 
Výsledky sú uvedené v Tabuľke 1. Z uvedených hodnôt 
je jednoznačné, že vlasy sú najnáchylnejšie na 
pôsobenie Sava, ktoré najrýchlejšie likviduje 
trichologický materiál a to bez zanechania akýchkoľvek 
zvyškov.  Po prípravku Savo, ktoré obsahuje chlórnan 
sodný, je druhým najúčinnejším Sifo obsahujúce NaOH. 
Rozklad materiálu vplyvom Sifa nastáva do 12 hodín. 
V tomto prípade sme však pozorovali zvyškový materiál 
v podobe malých čiastočiek vlasového vlákna. Materiál 
ponorený v prípravku Stura Facile vydržal prekvapivo 
dlhú dobu bez toho, aby došlo k úplnej deštrukcii. 
Pôsobením H2SO4, ktorá je hlavnou účinnou látkou, sa 
však najdramatickejším spôsobom zmenila vibračná 
štruktúra látky. Posledným použitým bol čistič 
Domestos s obsahom HCl. Môžeme vidieť, že vlasy voči 
nej majú pomerne veľkú rezistenciu, čo môže byť 
spôsobené nižšou koncentráciou kyseliny 
chlorovodíkovej v zmesi, iba 8 %. Zápach sme 
zaznamenali len v prípade použitia NaOH. 
Predpokladáme, že k jeho vzniku môže viesť rozklad 
cysteínu, obsahujúceho SH funkčnú skupinu.  
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Tabuľka 1  Subjektívna miera poškodenia vlasového  
vlákna  
Zdroj: Autor 

 mierne 
poškodenia 

silné 
poškodenia 

rozklad 

H2SO4 15 min. 4 dni  

NaOH 6,5 hod. 10 hod. 12 hod. 

Savo 10 min. 15 min. 20 min. 

HCl 4 dni   

 
Z nameraných infračervených spektier vidíme, že 

polyamidový dusík je rezistentný voči protonácii 
v kyslom prostredí. Protonácia hlavného proteínového 
reťazca spôsobila zmeny pri 3300 cm-1 ihneď po vložení 
do kyslého prostredia. Musíme však brať do úvahy fakt, 
že merania boli uskutočnené niekoľko dní po vybraní 
vzoriek z prostriedkov, vlasy boli teda už vysušené. 
Predpokladáme, že ak by sme merania uskutočnili 
ihneď po odobraní vzoriek, spektrá by sa do istej miery 
líšili. Najvýraznejšie zmeny vo vibračnej štruktúre sme 
pozorovali v prípade pôsobenia H2SO4 a NaClO, pri 
ktorom nastal výrazný pokles vo všetkých sledovaných 
oblastiach.  

Pre lepšie pochopenie niektorých častí nameraných 
spektier sme sa rozhodli priblížiť spektrá v dvoch 
oblastiach. Obe pochádzali z merania s použitím 
nepoškodeného ženského vlasu. Prvou oblasťou je 
1600-1700 cm-1, ktorá zodpovedá C=O vibráciám.  

Predpokladáme, že signály zodpovedajú niektorým 
úrovniam v štruktúre peptidov (proteínov). 
Pozorujeme signál pre α-helix a β-skladaný list. Tieto 
patria do sekundárnych štruktúr, tak isto ako β-otočka, 
ktorá sa zaraďuje medzi nerepetitívne štruktúry. [13] 

 
Obr. 11 Rozložené infračervené spektrum v oblasti 
1600 – 1700 cm-1 
Zdroj: Autor 

 
Druhou oblasťou, pre ktorú sme uskutočnili 

dekompozíciu je 3000 – 3600 cm-1. Táto oblasť 
zodpovedá O-H vibráciám, ktoré pozorujeme pri 3500 
cm-1 a N-H vibráciám, ktoré pozorujeme pri 3300 – 
3200 cm-1. Predpokladáme, že signál pri 3050 cm-1 

zodpovedá vibráciám aromatických C-H, ktoré by mohli 
pochádzať z aminokyselín obsahujúcich aromatické 
reťazce (Phe, Tyr, Trp). 

 

 
Obr. 12 Rozložené infračervené spektrum v oblasti 
3000 – 3600 cm-1 
Zdroj: Autor 

Záver 
Experimentom sme overili vplyv vybraných bežne 
dostupných látok na ženské vlasy. Vlasy boli vystavené 
látkam v sklenených nádobách po dobu 10 minút až 
4 dni. Po odobraní materiálu sme ho osušili 
a zaznamenali čas. Poškodenie sme pozorovali voľným 
okom a neskôr mikroskopicky. Pod mikroskopom 
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s zväčšením 200x sme najvýraznejšie poškodenie 
pozorovali v prípade vlasového vlákna vystaveného 
H2SO4. V ostatných prípadoch došlo len k stenčeniu. 
Nakoniec sme namerali infračervené spektrá vzoriek  
vlasov. V súlade s literatúrou a s kvantovo-chemickými 
výpočtami sme priradili jednotlivé časti spektra 
k charakteristickým funkčným skupinám. Najväčšia 
zmena vo vibračnej štruktúre nastala taktiež v prípade 
H2SO4. Najviac deštruktívne však pôsobí na 
trichologický materiál prostriedok Savo, ktorý obsahuje 
NaClO. Tento rozložil vzorku už po 15 minútach a to bez 
toho, aby boli zanechané akékoľvek pozorovateľné 
zvyšky. Naša práca môže slúžiť ako podklad pre ďalšie 
širšie zamerané skúmania deštrukcie trichologických 
stôp. Poskytuje tiež odhad časovo pôsobenie kyselín 
a zásad na vlasy podľa stupňa ich poškodenia. Môže 
slúžiť ako podnet na úlohu vo forénzne zameraných 
cvičeniach z mikroskopie a FTIR. Cieľom takéhoto 
cvičenia by nemalo byť iba skúmanie deštrukcie 
trichologického materiálu, ktorým sa zaoberáme 
v súčasnom príspevku, ale komplexnejšia trichologická 
analýza. Zahŕňať by teda malo mikroskopické 
porovnanie získaných vzoriek a vlasov podozrivého, 
vrátane určenia spôsobu separácie vlasu. Pokročilým 
krokom by potom bolo napríklad posúdenie životného 
štýlu pôvodcu vzorky, napríklad elementárnou 
analýzou trichologického materiálu. 
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Abstrakt 

Zneužívanie anabolických androgénnych steroidov 
(AAS) sa v súčasnej dobe nespája už len s vrcholovým 
športom, ale bežne sa vyskytuje aj medzi rekreačnými 
športovcami. Ponuka prípravkov sa prispôsobuje 
dopytu po účinnosti, preto sa v nich často využívajú 
deriváty testosterónu, konkrétne jeho estery. AAS sa 
radia medzi zakázané látky a podľa Svetovej 
antidopingovej agentúry (WADA) sú jednými 
z najčastejšie analyzovaných dopingových látok 
svetovo. Z tohto dôvodu sa vyvíja množstvo 
analytických metód, ktoré poskytnú rýchle, citlivé 
a spoľahlivé stanovenie týchto látok v rôznych typoch 
matríc.  

V tejto práci je popísaná analytická metóda pre 
simultánne stanovenie vybraných AAS, konkrétne 
štyroch esterov testosterónu (testosterón propionát, 
testosterón fenylpropionát, testosterón izokaproát 
a testosterón dekanoát), ktoré patria medzi 
najčastejšie používané AAS v podporných prípravkoch 
pre športovcov. Pre stanovenie vybraných AAS bola 
použitá chromatografická analýza pomocou HPLC-DAD, 
pričom bola odskúšaná metóda disperznej 
mikroextrakcie kvapalina-kvapalina (DLLME) pre 
izoláciu cieľových analytov z olejnatej vzorky.  

 

Kľúčové slová: deriváty testosterónu, DLLME, HPLC  

Abstract 

Abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) is 
currently not only associated with elite sports, but is 
also common among recreational athletes. The range 
of products adapts to the demand for efficacy, so they 
often use testosterone derivatives, specifically its 
esters. AAS are banned substances and, according to 
the World Anti-Doping Agency (WADA), are one of the 
most frequently analyzed doping substances in the 
world. For this reason, a number of analytical methods 

are being developed that will provide a rapid, sensitive 
and reliable determination of these substances in 
different types of matrices. 

This work describes an analytical method for 
simultaneous determination of selected AAS, namely 
four testosterone esters (testosterone propionate, 
testosterone phenylpropionate, testosterone 
isocaproate and testosterone decanoate), which are 
among the most commonly used AAS in supportive 
preparations for athletes. HPLC-DAD chromatographic 
analysis was used to determine selected AAS, using the 
dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) 
method to isolate target analytes from an oil-based 
sample. 

 

Key words: testosterone derivatives, DLLME, HPLC 

Úvod 

Anabolické steroidy bývajú v lekárskej praxi často 
podávané pacientom po operáciách, v stavoch ťažkej 
podvýživy, či celkového vyčerpania organizmu po 
dlhodobých hospitalizáciách, za účelom nárastu 
svalovej hmoty. Avšak, viac ako pre svoje terapeutické 
využitie, sú anabolické steroidy spájané prevažne s 
dopingom v športe, najmä v oblasti kulturistiky. 
Slovensko bolo až do roku 2016 jedinou krajinou v 
Európskej únii, ktorá nemala ošetrený trh s anabolikami 
a anabolickými steroidmi. Iste možno aj túto 
skutočnosť považovať za dôvod ľahkej prístupnosti 
anabolík a zároveň aj za ich veľké rozšírenie medzi 
užívateľmi a to nielen v radoch profesionálnych 
športovcov. Návštevníci fitness centier vidia v užívaní 
anabolických steroidov jedno z najjednoduchších a 
najrýchlejších riešení na ceste k získaniu požadovanej 
svalovej hmoty. Okrem zdravotných rizík plynúcich 
priamo zo zneužívania týchto látok však hrozí i riziko 
týkajúce sa kvality ponúkaných produktov, mnohokrát 
pochádzajúcich z čierneho trhu. Farmaceutické 
prípravky často neobsahujú látky ktoré sú uvádzané na 
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obale, alebo naopak obsahujú ďalšie iné látky, ktoré  na 
obale nie sú uvedené, resp. obsahujú deklarované 
látky, avšak nie v deklarovanom množstve.  

1. Teoretická časť 

1.1 Anabolické androgénne steroidy (AAS) 

Anabolické androgénne steroidy sú syntetické deriváty 
testosterónu. Ovplyvňujú vývoj a funkciu mužských 
pohlavných orgánov a jeho vlastnosti sa súhrne 
označujú ako „androgénne“ pôsobenie. Vyznačujú sa 
však i tzv. “anabolickým“ efektom, kedy pôsobia 
periférne a stimulujú retenciu dusíka v tele a syntézu 
proteínov predovšetkým vo svaloch. Štruktúrnou 
modifikáciou testosterónu je možné ovplyvniť pomer 
anabolických a androgénnych vlastností (zvýšiť 
účinnosť a biologickú aktivitu) a spôsob, akým bude 
daný steroid aplikovaný do organizmu. Esterifikácia 
17β-hydroxylovej  skupiny testosterónu karboxylovou  
kyselinou má za následok zvýšenú odolnosť voči 
biodegradácii a dlhšiu biologickú aktivitu steroidov. 
Esterifikované steroidy sú lepšie rozpustné v 
nepolárnom prostredí, čo býva využívané napríklad pri 
intramuskulárnom podaní. Dĺžka pôsobenia 
jednotlivých preparátov závisí od druhu kyseliny 
použitej k esterifikácii. Môže ísť o acetát, propionát, 
fenylpropionát, dekanoát či cyklopentylpropionát 
príslušného steroidu. V súčasnej dobe však nie je 
dostupný žiadny steroid, ktorý by mal iba anabolické, 
alebo iba androgénne vlastnosti. Najčastejšie sa AAS 
užívajú orálne a intramuskulárne. V dnešnej dobe 
bývajú tiež dostupné vo forme krémov, či gélov. 
Použitie týchto neobvyklých aplikačných foriem súvisí 
so snahou ako oklamať antidopingové testy. Užívatelia 
často aplikujú niekoľko rôznych typov AAS naraz, čím sa 
snažia predísť vypestovaniu si tolerancie voči jednému 
z nich. V snahe získať čo najväčší objem svalovej hmoty 
dochádza veľmi často k predávkovaniu. Vybrané 
deriváty testosterónu ktoré sú predmetom tejto práce, 
patria medzi najpoužívanejšiu štvor-kombináciu AAS na 
trhu [1,2]. 
 

 

 
Obr. 1 Chemické štruktúry analyzovaných AAS: 

testosterón dekanoát (TD), testosterón propionát (TP), 

testosterón izokaproát (TI), testosterón fenylpropionát 

(TFP) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Estery testosterónu sú biele kryštalické látky, ktoré 
sú prakticky nerozpustné vo vode, ale sú pomerne 
dobre rozpustné v etanole (Tab. 1). Ich detekcia 
pomocou DAD detektora je pomerne jednoduchá, 
keďže maximálna absorbancia všetkých analyzovaných 
AAS sa pohybuje okolo 240 nm. 

 

Tab. 1 Vlastnosti analyzovaných AAS 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Molekulová 

hmotnosť 

(g/mol) 

Rozpustnosť  

v etanole 

(mg/ml) 

λmax 

(nm) 
logP 

TP 344 2 236 4,90 

TFP 421 15 240 6,45 

TI 387 30 241 6,31 

TD 443 30 241 8,62 

 

Analyzované estery testosterónu sú dobre 
rozpustné v olejoch, preto sú často súčasťou injekčných 
ampúl. Tieto látky sú však zakázané a preto je ich výskyt 
prísne monitorovaný. 

 

1.2 Metódy analýzy AAS 

Na stanovenie prítomnosti a množstva AAS sa 
najčastejšie používajú chromatografické metódy, ktoré 
poskytujú citlivé a selektívne stanovenie jednotlivých 
AAS v zmesi, aj napriek tomu, že majú veľmi podobné 
fyzikálno-chemické vlastnosti [3,4].  

Komplexný charakter vzoriek, v ktorých sa AAS 
nachádzajú, však vyžaduje predúpravu vzorky, ktorej 
úlohou je izolácia cieľových analytov. Súčasným 
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trendom v modernej analytickej chémii je 
miniaturizácia vedúca k nižšej spotrebe organických 
rozpúšťadiel, zjednodušeniu postupov, pri zachovaní 
vysokej účinnosti [5,6].  

1.3 DLLME 

Disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina (DLLME) 
je relatívne nová technika, ktorú v roku 2006 predstavil 
Rezaee a kolektív [7]. DLLME využíva princíp 
konvenčnej extrakcie kvapalina-kvapalina (LLE), kde 
dochádza k distribúcii analytu medzi dvoma vzájomne 
nemiešateľnými kvapalinami, pričom jedna z nich je 
vodná fáza a druhou je obvykle organické rozpúšťadlo.  

DLLME je založená na distribúcii analytu 
v ternárnom systéme pozostávajúceho zo vzorky 
a zmesi dvoch organických rozpúšťadiel, ktoré majú 
v procese extrakcie funkciu extrakčného činidla 
a disperzného činidla. Úlohou extrakčného činidla je 
extrahovať cieľový analyt alebo skupinu analytov, 
pričom nesmie byť miešateľné so vzorkou alebo 
disperzným činidlom. Úlohou disperzného činidla je 
vytvorenie tzv. zakaleného roztoku, teda disperzného 
stavu, kedy dôjde k rozptýleniu extrakčného činidla vo 
forme veľmi malých kvapôčiek v rámci celého roztoku. 
Následkom tohto javu dôjde k znásobeniu fázového 
rozhrania, čím sa umožní rýchla extrakcia cieľového 
analytu. Požiadavkou na disperzné činidlo je, aby bolo 
dobre miešateľné so vzorkou aj s extrakčným činidlom. 
Účinnosť extrakcie možno podporiť jemným 
premiešavaním, ale samotný proces extrakcie je veľmi 
rýchly, vo väčšine prípadov prebehne do 30 sekúnd. Po 
prechode analytu do extrakčného činidla sú od seba 
fázy oddelené pomocou centrifugácie. V prípade, že 
extrakčné činidlo má hustotu vyššiu ako vzorka, po 
centrifugácii sa z roztoku oddelí vo forme organickej 
kvapky usadenej na dne skúmavky, ktorú možno 
odobrať pomocou mikrostriekačky a použiť ju na 
analýzu pomocou kompatibilnej analytickej metódy. 
Proces DLLME  je schematicky znázornený na Obr. 2. 

 
 

 
Obr. 2 Schéma DLLME 

Zdroj: [8] 

 

Hlavnými výhodami DLLME oproti iným extrakčným 
metódam je jednoduchosť prevedenia, rýchlosť, nízka 
spotreba organických rozpúšťadiel a vysoká účinnosť. 
DLLME sa od jej prvotných aplikácií prevažne na vodné 
vzorky vyvinula na extrakčnú techniku, ktorú možno 
použiť na izoláciu širokého spektra analytov z rôznych 
typov komplexných matríc, vrátanie farmaceutických, 
biologických, či potravinových vzoriek [9]. 

2 Experimentálna časť 

2.1 Extrakcia 

Do uzatvárateľnej 2 ml plastovej skúmavky sa odobral 
1 ml štandardného roztoku/ vzorky a pomocou 
mikrostriekačky sa pridalo 500 µl zmesi hexánu 
a etanolu (4:1; v/v). Skúmavka sa uzavrela a zmes sa 
jemne pretrepávala približne 1 minútu. Následne sa 
zmes v skúmavke centrifugovala 5 minút pri rýchlosti 
8000 rpm. Organická fáza usadená na dne skúmavky 
bola odobratá pomocou mikrostriekačky do čistej 
vialky, odparená, rozpustená v 1 ml metanolu 
a napokon analyzovaná pomocou HPLC/DAD. 

 

2.2 Chromatografická analýza 

Chromatografická analýza vybraných AAS bola 
prevedená na kvapalinovom chromatografe s DAD 
detektorom pri vlnovej dĺžke λ = 240 nm. Na analýzu 
bola použitá kolóna C18 (3,00 x 100 mm; 3,5 µm). Ako 
mobilná fáza bola použitá zmes acetonitrilu a 10 mM 
tlmivého roztoku (octan amónny, pH = 4,5). Na analýzu 
sa použila 5 µl vzorky. Analýza trvala 5 minút. Výsledky 
analýzy boli vyhodnotené pomocou softvéru 
ChemStation.  



Študentská vedecká konferencia 2021  Chémia - Matematika 
 

 213 

3 Výsledky a diskusia 

Chromatografickou analýzou v reverznom móde bola 
dosiahnutá rýchla analýza vybraných esterov 
testosterónu: testosterón propionát (TP), testosterón 
fenylpropionát (TFP), testosterón izokaproát (TI) 
a testosterón dekanoát (TD). Celá analýza bola 
ukončená v priebehu 5 minút, pričom bolo dosiahnuté 
vynikajúce rozlíšenie píkov jednotlivých analytov (Obr. 
3).  

 
Obr. 3 Chromatogram zmesi analyzovaných AAS: (1) 

testosterón propionát, (2) testosterón fenylpropionát, 

(3) testosterón izokaproát, (4) testosterón dekanoát. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Obr. 4 Kalibračné závislosti AAS 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Pre potreby práce boli vytvorené kalibračné krivky 

pre jednotlivé analyty, v koncentračnom rozsahu 0,1 – 
1,0 mg/ml, ktoré sú znázornené na Obr. 4 a ich 
chromatografické charakteristiky sú uvedené v Tab. 2. 
Jednotlivé kalibračné body (0,10; 0,25; 0,50; 0,75 ; 1,00 
mg/ml) boli zmerané v troch opakovaniach. 

 

Tab. 2 Chromatografická charakteristika AAS 

Zdroj: vlastné spracovanie 

AAS tR (min) Rovnica regresie R2 

TP 0,9 4021,8x + 19,025 0,9997 

TFP 1,3 2577,5x + 5,5199 0,9998 

TI 1,7 2270,6x + 63,202 0,9995 

TD 3,1  2502,8x + 342,21 0,9998 

tR – retenčný čas, R2 – korelačný koeficient 

 

Ďalším zámerom práce bolo štúdium 
aplikovateľnosti DLLME pre izoláciu vybraných AAS. Na 
základe fyzikálno-chemických vlastností a faktu, že 
študované analyty sú najčastejšie používané 
v prípravkoch na základe oleja, boli tomu prispôsobené 
aj podmienky testovania metódy. Ako vhodné 
extrakčné činidlo bol vybraný etanol a to hlavne kvôli 
jeho nemiešateľnosti s olejnatou vzorkou a tiež kvôli 
dobrej rozpustnosti cieľových analytov v ňom (Tab. 1), 
na základe čoho vznikol predpoklad dobrej extrakčnej 
účinnosti. Vzhľadom k požiadavke dobrej miešateľnosti 
disperzného činidla s extrakčným činidlom aj so 
vzorkou, v práci bol ako disperzné činidlo použitý 
hexán.  

K 1 ml olejnatej vzorky s AAS (c = 0,5 mg/ml) bolo 
vstreknutých 500 µl zmesi extrakčného a disperzného 
činidla, etanolu a hexánu, ktorá bola pripravená 
v pomere 1:4, v/v. Skúmavka sa po uzavretí jemne 
pretrepávala približne jednu minútu, pričom bolo 
možné pozorovať vytvorenie disperzie. Následne bola 
vzorka centrifugovaná 5 minút pri rýchlosti 8000 rpm. 
Tieto podmienky boli zvolené na základe charakteru 
vzorky, keďže olej má vyššiu hustotu ako voda. Po 
centrifugácii bola vrchná vrstva etanolu odobratá do 
čistej vialky a extrakt sa nechal odpariť. Následne sa 
odparok rozpustil v 1 ml etanolu a vzorka sa 
analyzovala pomocou HPLC/DAD. 

Výsledky analýzy sú uvedené v Tab. 3 spolu 
s dosiahnutou výťažnosťou extrakcie.  

 

Tab. 3 Priemerná výťažnosť DLLME 

Zdroj: vlastné spracovanie 

  
c1 

 (mg/ml) 

c2  

(mg/ml) 

η  
(%) 

RSD 

(%) 

TP 50,0 31,6 63,2 7,8 

TFP 50,0 37,2 74,4 5,6 

TI 50,0 39,4 78,8 4,7 

TD 50,0 38,7 77,4 5,1 

c1 – počiatočná koncentrácia, c2 – koncentrácia po DLLME,                          

η – priemerná výťažnosť 
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Pomocou použitého postupu DLLME extrakcie bola 
dosiahnutá výťažnosť v rozmedzí 63 – 79 %. Výťažnosť 
extrakčného postupu možno výrazne zvýšiť 
optimalizáciou jednotlivých parametrov, ktoré majú 
priamy vplyv na účinnosť procesu. DLLME je však 
perspektívnou metódou pre ďalšie napredovanie vo 
vývoji analytických metód pre stanovenie 
androgénnych anabolických steroidov v rôznych 
typoch vzoriek. 

Záver 

Práca sa venuje analýze vybraných androgénnych 
anabolických steroidov, ktoré patria medzi zakázané 
látky. Pre analýzu štyroch esterov testosterónu, ktoré 
sa najčastejšie vyskytujú v podporných prípravkoch pre 
športovcov, bola vyvinutá metóda pre simultánnu 
analýzu štyroch často sa vyskytujúcich esterov 
testosterónu, ktoré sa často vyskytujú v podporných 
prípravkoch pre športovcov. V práci je navrhnutá 
metóda DLLME-HPLC/DAD, pomocou ktorej možno 
extrahovať a stanoviť koncentráciu vybraných štyroch 
esterov testosterónu. Hlavnými výhodami metódy sú 
jej aplikovateľnosť na rôzne typy vzoriek, jednoduchosť 
prevedenia a možnosť vykonania analýzy v priebehu 15 
minút. Nižšiu výťažnosť extrakčného postupu možno 
zlepšiť optimalizáciou jednotlivých parametrov, ktoré 
majú priamy vplyv na účinnosť extrakcie. 
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Abstrakt 
Článok mal za cieľ ukladať a čítať dáta, ktorých zdroj je 
umiestnený na webovom sídle. Prioritou bolo dáta 
ukladať do Firebase Firestore cloud, kde bolo potrebné 
dodržiavať správne zásady zápisu dát aj kvôli 
neskoršiemu čítaniu jednotlivých dát mobilnou 
aplikáciou. Samotné čítanie webu bolo realizované 
pomocou jazyka PHP. Cloud disponuje aj 
používateľskými kontami, bola implementovaná aj 
možnosť prihlasovania sa pomocou platformy 
Facebook, ktorá je vo fáze pokročilej implementácie do 
aplikácie. Na základe požiadavky návrhu prezentácie 
dát bola vytvorená mobilná aplikácia, ktorá tieto dáta 
prezentuje tak, ako si používateľ zvolí. Dáta sa 
pravidelne aktualizujú na základe automatizovaného 
sťahovania dát a ich následného ukladania do Firestore 
Cloudu aktuálne vďaka AJAX scriptu, ktorý je 
vykonávaný vďaka aplikácii XAMPP. 
Kľúčové slová: Informatika, programovanie, Mobilná 
aplikácia, Firebase, Cloud 

Abstract 
The article aims to store and read data, the source 

of which is located on a website. The priority was to 
store data in the Firebase Firestore cloud, where it was 
necessary to follow the correct principles of data entry 
also to read individual data using the mobile 
application. The actual reading data of the website was 
performed using the PHP language. Cloud also has user 
accounts and offers the possibility of logging in using 
the Facebook platform, which is in the advanced 
implementation phase into the application. The data is 
regularly updated based on the automatic download of 
data and their subsequent storage in the Firestore 
Cloud, which is managed by an AJAX script, that is 
executed from an application called XAMPP. 
 
Key Words: Informatics, Programming, Mobile 
application, Firebase, Cloud 

Úvod 
V dnešnej dobe je svet plný mobilných aplikácií, ktoré 
nám každý deň uľahčujú život. Mobilná aplikácia 
predstavuje typ aplikačného softvéru určeného na 
spustenie v mobilnom zariadení, napríklad 
v smartfóne, tablete či smart hodinkách. Mobilné 
aplikácie často slúžia na to, aby používateľom 
poskytovali podobné služby ako služby poskytované 
počítačom. Vývoj mobilného softvérového systému sa 
od tradičného vývoja softvéru líši v mnohých 
aspektoch, pretože mobilný softvér by mal spĺňať 
špeciálne požiadavky a obmedzenia. Spolu s týmito 
špecifickými obmedzeniami by mal byť softvér 
vyrobený pre mobilné prostredie na vysokej úrovni 
kvality, aby mohol správne fungovať na rôznych 
mobilných zariadeniach, ktoré existujú alebo sa 
očakáva, že sa dostanú na trh v budúcnosti. Existuje 
množstvo výziev, s ktorými sa musí dizajnér 
softvérového systému pre mobilné prostredie 
vyrovnať. 

1 Analýza súčasného stavu 
Vývoj mobilných aplikácií je proces, pri ktorom sa 
mobilná aplikácia vyvíja pre mobilné zariadenia, ako sú 
napríklad smartfóny. Tieto aplikácie môžu byť 
predinštalované na telefónoch počas výrobných 
platforiem alebo dodané ako webové aplikácie 
pomocou spracovania na strane servera alebo klienta 
(napr. JavaScript), aby sa vo webovom prehľadávači 
poskytoval zážitok „podobný aplikácii“. Vývojári 
aplikačného softvéru musia tiež zvážiť veľkú škálu 
veľkostí obrazoviek, hardvérových špecifikácií a 
konfigurácií z dôvodu silnej konkurencie v oblasti 
mobilného softvéru a zmien na každej z platforiem. 
Vývoj mobilných aplikácií neustále rastie, čo sa týka 
výnosov a vytvorených pracovných miest.  

V rámci procesu vývoja je pri vytváraní mobilných 
aplikácií nevyhnutný aj dizajn mobilného 
používateľského rozhrania (User Interface). Mobilné 
používateľské rozhranie považuje obmedzenia, 
kontexty, obrazovku, vstup a mobilitu za obrysy 
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dizajnu. Na interakciu s jeho zariadením sa často 
zameriava používateľ a toto rozhranie obsahuje 
komponenty hardvéru aj softvéru. Obmedzenia 
týkajúce sa návrhu mobilného používateľského 
rozhrania zahŕňajú obmedzenú pozornosť a tvarové 
faktory, napríklad veľkosť obrazovky mobilných 
zariadení pre ruky používateľa. Kontexty mobilného 
používateľského rozhrania signalizujú signály z aktivity 
používateľa, napríklad polohu a plánovanie, ktoré je 
možné zobraziť z interakcií používateľov v mobilnej 
aplikácii. Celkovo je cieľom dizajnu mobilného 
používateľského rozhrania hlavne zrozumiteľné a 
používateľsky prívetivé rozhranie.  

Používateľské rozhranie mobilných aplikácií by 
malo:  

 brať do úvahy obmedzenú pozornosť 

používateľov,  

 minimalizovať stlačenie klávesov, 

 byť orientovaný na úlohy s minimálnou sadou 

funkcií. Túto funkcionalitu podporujú platformy 

mobilných podnikových aplikácií alebo integrované 

vývojové prostredia (IDE). 

Pre vývoj stabilnej a používateľsky prívetivej 
aplikácie je potrebné zvoliť si vhodnú platformu pre 
budúcu mobilnú aplikáciu, ktorá nám poskytne čo 
najviac funkcionalít, ktoré našu aplikáciu obohatia 
o faktory, ktoré nám celkovo uľahčia čas a prácu. Je 
taktiež potrebné si stanoviť, pre ktorý z operačných 
systémov sa rozhodneme naprogramovať a prispôsobiť 
našu budúcu aplikáciu (ak nie je požiadavka vytvorenia 
rovnakej aplikácie pre oba najpoužívanejšie operačné 
systémy). 

1.1 Cieľ riešenia 
Cieľom článku je vytvoriť automatizované získavanie 
údajov, ktoré budú následne zobrazované v navrhnutej 
mobilnej aplikácií, ktorá by mala dosah na čo najväčšiu 
vzorku používateľov, s čím súvisí fakt, že aplikácia by 
mala byť bezplatná. Po dizajnovej stránke, aplikácia by 
mala spĺňať jednoduchý, moderný vzhľad, s čím súvisí 
aj celková efektivita ovládateľnosti a prezentovanie 
jednotlivých dát používateľovi.  

Pre fungovanie mobilnej aplikácie, ktorá má 
prehľadne prezentovať dáta získané z oficiálneho 
zdroja meraní alergénov v ovzduší, je potrebné 
zabezpečiť čítanie z konkrétnej webovej stránky, 
vhodné ukladanie týchto dát po prečítaní a následné 

čítanie z dátového úložiska aplikáciou, ktorá tieto dáta 
atraktívne prezentuje používateľovi.  

Pre vytvorenie takejto aplikácie je potrebné 
zabezpečiť čítanie zo zdrojovej webovej stránky 
www.pelovespravodajstvo.sk, následne tieto dáta 
pravidelne sťahovať a vkladať do Firebase Firestore 
cloudu, ktorý, po zvážení všetkých možností, bol 
najlepším riešením. Tieto dáta budú následne 
odosielané a zobrazované v aplikácií. Táto aplikácia 
bude mať jednoznačne prístup cez používateľské 
konto, ktoré bude slúžiť najmä pre  jednoduchú zmenu 
a uloženie používateľských nastavení.  

2 Metodológia 
Ešte pred samotným začatím implementácie 
softvérového riešenia sme si nainštalovali zopár 
existujúcich aplikácií s podobným zameraním na 
zobrazovanie alergénov v ovzduší. Jednotlivé aplikácie 
sme testovali na zariadení Samsung Galaxy S20+, ktorý 
bol už predtým zakúpený, takže celková investícia do 
počiatočnej analýzy pre konceptuálny návrh riešenia 
boli nulové. Aplikácie fungovali presne tak, ako píšu 
vývojári – dáta sa pravidelne aktualizovali ako 
aj jednotlivé vývoje grafov. V tomto štádiu sme sa 
museli zamyslieť nad tým, ako tieto aplikácie pracujú 
s prezentovanými dátami. Pre začiatok bolo potrebné 
zanalyzovať webovú stránku 
www.pelovespravodajstvo.sk, z ktorej budeme 
jednotlivé dáta čerpať. 

Obr. 1 Ukážka webovej stránky 
Zdroj:https://www.pelovespravodajstvo.sk/verejnost/
aktualne/tabulka?k=4&okres=24 

 
Táto časť bola jednou z dôležitých súčastí pre vývoj 

našej aplikácie, pretože je pre nás dôležité, ako sú dáta 
prezentované na webovej stránke. Vďaka analýze 
dátových modelov, ktoré predstavujú dôležitú časť 
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ukladania dát, sme si po dôkladnom prezretí údajov, pri 
ktorých sme usúdili, že sú neštruktúrované, vybrali pre 
prácu s nimi cloud, ktorý tieto dáta uloží do 
požadovanej formy tak, aby sa s nimi dalo ľahko 
manipulovať a nezaťažoval tak ani samotného vývojára 
pri ich používaní. Pre toto riešenie sme sa rozhodli pre 
Firebase Firestore Cloud, ktorý je veľmi jednoduchý 
a taktiež má perfektnú konektivitu medzi jednotlivými 
vývojovými softvérmi. Dáta v ňom budú zároveň 
zabezpečené proti čítaniu tretích strán.  

Ďalším bodom konceptuálneho riešenia je 
pravidelná aktualizácia. Tento problém by sa dal 
vyriešiť CRON úlohou – časový plánovač úloh v 
počítačových operačných systémoch podobných 
systému Unix. Používatelia, ktorí nastavujú a udržiavajú 
softvérové prostredia, používajú program cron na 
plánovanie úloh (príkazov alebo skriptov shellu) na 
pravidelné spúšťanie v pevne stanovených časoch, 
dátumoch alebo intervaloch. Spravidla automatizuje 
údržbu alebo správu systému – aj keď je všeobecne 
použiteľný, robí ho užitočným napríklad na sťahovanie 
súborov z Internetu a sťahovanie e-mailov v 
pravidelných intervaloch. Cron je teda najvhodnejší 
nástroj na plánovanie opakujúcich sa úloh – v našom 
prípade pravidelné sťahovanie dát z webovej stránky. 
 

2.1 Technológie ukladania dát pre mobilné 
aplikácie 

Dátový model predstavuje abstraktný model, ktorý 
organizuje prvky údajov a štandardizuje ich vzájomné 
vzťahy a vlastnosti skutočných entít [1] Napríklad 
dátový model môže určiť, že dátový prvok 
predstavujúci e-shop sa skladá z množstva ďalších 
prvkov, ktoré zase reprezentujú farbu a typ a definujú 
aj napríklad, do ktorej triedy sa zaraďuje. Dátový model 
možno niekedy označovať ako dátovú štruktúru, najmä 
v kontexte programovacích jazykov. 

Na základe znalostí a dobre utriedených dát, je 
možné charakterizovať, či sa jedná o štruktúrované 
alebo neštruktúrované dáta. To vyplýva na výber 
technológie, do ktorej budú selektované dáta uložené.  

Pre backendovú časť našej aplikácie sme si zvolili 
cloud od Firebase. Táto služba je typu Backend-as-a-
Service (BaaS), ktorá vyrástla na platforme Google 
Cloud. Slúži na vývoj aplikácií novej generácie. Firebase 
nám celkovo zaručuje oveľa menej starostí 
s backendom a samotným serverom, aby sme sa mohli 
viac zaoberať so samotným frontentom našej aplikácie. 
Taktiež nám poskytuje vopred napísaný softvér pre 
činnosti, ktoré sa vykonávajú na serveroch ako je 

napríklad autentifikácia používateľov, správa databáz, 
vzdialené aktualizácie a notifikácie ako aj cloudové 
úložisko a hosting.  

Cloud Firestore nám ponúka úpravy možností pre 
vývoj našej aplikácie. Ďalšími výhodami tohto cloudu je 
synchronizácia medzi klientskými aplikáciami 
prostredníctvom poslucháčov v reálnom čase a ponúka 
offline podporu pre mobil a web, takže môžeme 
vytvárať responzívne aplikácie, ktoré fungujú bez 
ohľadu na latenciu siete alebo pripojenie k internetu. 

Firestore je cloudová databáza založená na NoSQL, 
ktorá umožňuje ukladať údaje do dokumentov, ktoré 
obsahujú polia mapované na hodnoty. Tieto 
dokumenty sú uložené v zbierkach, nazývaných 
collections – kontajnery pre dokumenty, ktoré 
používame na usporiadanie údajov a vytváranie 
dotazov. Dokumenty podporujú mnoho rôznych typov 
údajov, od jednoduchých reťazcov a čísel až po zložité 
vnorené objekty. Je tiež možné vytvárať podskupiny 
(tzv. subcollections) v rámci dokumentov a vytvárať 
hierarchické dátové štruktúry, ktoré sa budú zväčšovať 
s rastúcou databázou [2]. Cloud navyše obsahuje plnú 
bezpečnosť proti nahliadnutiu do údajov tretími 
stranami či hackermi. Súčasne tak spĺňa aj právne 
normy z hľadiska GDPR. 

Obr. 2 Ukážka zápisu do cloudu Firestore 
Zdroj: autor 

3 Výsledky a diskusia 
V nasledujúcej kapitole sa zameriame na popis 
dosiahnutia funkčného získavania údajov z webového 
portálu a prepojenie s vytvorenou mobilnou 
aplikáciou. 

3.1 Implementácia čítania a zapisovania dát 
Táto časť predstavuje jednu z hlavných podstát našej 
práce, pretože bez týchto dát by nevznikla ani samotná 
aplikácia. Pri samotnom čítaní dát sme museli 
vychádzať predovšetkým z rozloženia webstránky. Tá je 
zložená z menu, filtra, ktorý filtruje okresy a samotnej 
tabuľky, ktorá má v hlavičke stránky čísla týždňov, po 
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ľavej strane sú názvy alergénov a jadro tabuľky tvoria 
samotné hodnoty za prezentované hodnoty.  

Čo sa týka samotných čísiel, ktoré sú priradené 
k alergénom, predstavujú koncentráciu alergénov na 1 
m3. So zvyšujúcimi sa hodnotami sa menia aj jednotlivé 
indikátory na mape, ktorú stránka používa. Tú však do 
nášho riešenia implementovať nebudeme. 

Ako môžeme pozorovať samotnú URL, ktorá je 
uvedená v Zdroji obrázka (1), môžeme si všimnúť, že sa 
v nej nachádza zobrazovaný kraj – k=4 a okres – 
okres=24. Z tohto vyplýva, že čítanie takejto 
webstránky bude prebiehať prehľadávaním, pomocou 
ktorého získame názvy všetkých krajov na základe 
sledovaného atribútu k . Pre toto čítanie a zápis údajov 
do Firestore cloudu je viac než potrebný samostatný 
súbor, ktorý bude túto prácu vykonávať za nás.  

Pre náš prípad sme toto spojenie naprogramovali 
pomocou jazyka PHP v prostredí PhpStorm od 
JetBrains.  

Po úspešnej implementácii bolo potrebné vytvoriť 
spojenie medzi PHP a Firestore Cloud. Pri tomto bode 
sme museli preskúmať všetky dostupné možnosti na 
webe, pretože nie všetky client súbory boli aktuálne. Po 
stiahnutí a implementácii toho vhodného vzhľadom 
k verzii používaného PHP a taktiež prostredia JetBrains, 
sme museli toto spojenie nakonfigurovať pomocou 
príkazového riadku, aby sa vytvorilo pevné spojenie, 
vďaka ktorému potom bude môcť cloud vytvárať 
a ukladať dáta tak, ako požadujeme. 

Následne sme potrebovali nainštalovať rozšírenie 
pre PHP, nazývané gRPC( Remote Procedure Calls), čo 
je otvorený systém vzdialeného volania procedúr 
(RPC), ktorý bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Google 
v roku 2015. Na prenos používa protokol HTTP / 2, ako 
jazyk popisu rozhrania Protocol Buffers a poskytuje 
funkcie, ako je autentifikácia, obojsmerné 
streamovanie a riadenie toku, blokujúce alebo 
neblokujúce väzby a zrušenie a časové limity. Generuje 
väzby medzi platformami medzi klientmi a servermi pre 
mnoho jazykov. Najbežnejšie scenáre použitia zahŕňajú 
pripojenie služieb v architektúre štýlu mikroslužieb 
a pripojenie mobilných zariadení, klientov prehliadača 
k backendovým službám [3] 

Pre inštaláciu vhodného rozšírenia sme si najprv 
zistili, akú architektúru počítača máme a tiež, či atribút 
Thread Safety má hodnotu enabled. Taktiež je 
potrebné zistiť, akú verziu PHP používame. Na základe 
týchto informácií potom stiahneme ten správny DDL 
súbor na inštaláciu. 

Po úspešnom uložení a reštartovaní Apache sme sa 
následne mohli pustiť do písania programu, ktorý 

neskôr dokázal prečítať kraje, ktoré sú na webstránke, 
vytvoriť hlavnú kolekciu allergens a následne do nej 
vložiť dokument rok, subkolekciu týždňov, ktoré sú tiež 
čítané pomocou programu, následne už predtým 
spomínané kraje a k nim alergény s hodnotami.  

Obr. 3 Ukážka prehľadávania webovej stránky 
a vytvárania kolekcie vo Firestore Cloud 
Zdroj: autor 

Po tomto úspešnom čítaní a ukladaní hodnôt sme 
následne museli vyriešiť problém pravidelnej 
aktualizácie. Ten sme dočasne vyriešili pomocou AJAX 
skriptu, ktorý zabezpečuje aktualizáciu in-real-time – 
každú sekundu. Tento skript sme prispôsobili na 
aktualizáciu hodnôt po každej hodine. Pri takomto 
zabezpečovaní aktualizácie by sme však museli mať 
neustále spustený XAMPP, čo môže v istých prípadoch 
zaťažovať aj samotný procesor počítača. Potrebovali 
sme implementovať niečo, čo by nám automaticky 
v stanovený čas stiahol nové dáta bez toho, aby sme 
museli mať niečo navyše spustené alebo aby sme to 
v daný čas spúšťali my sami. 

3.2 Rozdelenie dát v cloude 
V našom cloude (Obrázok 2) sme si rozdelili 
používateľov a dáta o alergénoch z webovej stránky. 
V kolekcií users predstavuje každý používateľ 
samostatný dokument, ktorý je primárne zašifrovaný. 
O toto sa postarala funkcia, ktorú priamo ponúka 
Firebase. V jednotlivých dokumentoch sa nachádzajú 
podkolekcie, ktoré obsahujú informácie o samotnom 
používateľovi – meno a priezvisko, email. Podkolekcia 
ešte obsahuje záznam o prvom prihlásení – first_login, 
ktorý v princípe funguje tak, že ako náhle sa používateľ 
zaregistruje a uložia sa údaje do cloudu, tento atribút 
má v sebe 1, čo znamená, že sa prvýkrát bude 
prihlasovať do aplikácie. Vďaka tomu je možné upraviť 
vstup do aplikácie po prihlásení – používateľ si vyberá 
kraj, v ktorom si želá sledovať alergény a následne 
v ďalšej aktivite je možné si zvoliť požadované 
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alergény. Po uložení týchto údajov do cloudu ako 
samostatný pod-dokument podkolekcie používateľa sa 
atribút first_login zmení na 0 – tým pádom po 
opätovnom prihlásení sa do aplikácie už používateľ 
nebude musieť opätovne absolvovať výber, pretože 
vyselektované dáta (kraj a alergény) sú už uložené, 
a tak sa môžu rovno zobraziť vybrané dáta v aktivite 
Main Dashboard. Do podkolekcie o používateľovi nie je 
evidované heslo, keďže tento atribút je vyslovene 
súkromný údaj používateľa. Tým sa úložisko stáva 
bezpečnejším. 

3.3 Prihlasovanie a registrácia 
Pre samotné prihlasovanie a registráciu sme si zvolili 
jednu z funkcionalít, ktorú nám ponúka Firebase, a to 
Firebase Authentication. Aj vďaka spolupráci JetBrains 
a Google nám túto možnosť poskytuje samotné 
Android Studio. Vďaka funkciám tak získame údaje od 
používateľa, konkrétne jeho meno, priezvisko, email 
a heslo. Tieto údaje sa potom odošlú službe Firebase 
Authentication. Údaje sa zapíšu v tvare dokument, 
subkolekcia.  

Pri prihlasovaní sa emailom a heslom sa tieto údaje 
znovu odošlú Firebase Authentication, ktorá tieto 
údaje overí a odošle naspäť používateľovi odpoveď. 
Jednou z výhod, ktorú tento servis poskytuje je aj 
spravovanie používateľskej relácie (session): vďaka 
nemu používateľ zostane prihlásený aj po tom, ako 
aplikáciu vypnú alebo reštartujú.  

Obr. 4 Ukážka zápisu údajov do cloudu 
Zdroj: autor 

Servis nám taktiež ponúka viacero autentifikácií cez 
rôzne známe sociálne platformy, medzi ktoré patrí 
napríklad Facebook, Twitter, Gmail a mnohé ďalšie aj 
menej známe. My sme sa rozhodli pre implementáciu 
prihlásenia sa cez Facebook. Treba spomenúť, že všetky 
tieto implementácie podliehajú aj pravidlám 
samotných sociálnych sietí. V našom prípade sme sa 

museli registrovať cez stránku Facebook for 
Developers, ktorá ponúka aj návod k priamej 
implementácií autentifikácie. Táto časť bola jednou 
z ťažších, pretože hoci prihlásenie sa je celkom triviálna 
akcia, je potrebné vyriešiť otázku registrácie, ktorá by 
mala byť rovnaká ako aj pre bežnú registráciu. Zároveň, 
je nutné sa o takúto aplikáciu viac starať, pretože 
Facebook zasiela, hoci sporadicky, upozornenia, pri 
ktorých je potrebné overenie, či aplikácia neustále 
spĺňa platné podmienky GDPR alebo či je pravidelne 
aktualizovaná. 

 Z tohto dôvodu sa zatiaľ nemohla plne 
implementovať naplno takáto forma prihlasovania, 
pretože developer by mal testovať hotovú aplikáciu, 
avšak pri testovacom móde je povolený iba pre 
Facebook používateľa. Ak sa aplikácia prepne do 
používateľského módu, Facebook automaticky začne 
kontrolovať či táto aplikácia neslúži iba na zbieranie dát 
o používateľoch a tým pádom by ju mohla zakázať. 

3.4 Zobrazovanie dát v aplikácii 
Vďaka funkcionalitám, ktoré samotný Firebase ponúka 
po spojení s aplikáciou, môžeme čítať a aj zapisovať 
dáta z cloudu. Dôležitým prvkom je dodržanie správnej 
syntaxe, t.j., je potrebné presne špecifikovať, že 
odkiaľ/kam ideme dáta zapisovať/posielať.  

Najdôležitejším údajom pre nás bolo dostať dáta 
zvolené používateľom tak, aby používateľ vedel, aký 
kraj si zvolil ako aj samotné alergény a ich hodnoty, 
ktoré sa mu budú pravidelne každý týždeň aktualizovať 
podľa webovej stránky.  

Samotné prepojenie bolo zaujímavou skúsenosťou, 
pretože bolo potrebné si najskôr zvolené dáta uložiť do 
cloudu. Ako prvý si používateľ zvolil kraj v aktivite 
SelectCountry cez interaktívny RecyclerView 
a následne plynulo prešiel do intentu AlergenSettings, 
kde si volí alergény. Kraj sme si teda preniesli cez intent 
do aktivity s výberom alergénu a následne sme odoslali 
všetky údaje do cloudu. Ako sme už predtým 
spomenuli, hodnota first_login sa nám zmení na 0, aby 
sme vedeli jednoducho vyriešiť prvé prihlásenie od tých 
ostatných pre zabránenie opakovaného výberu kraja 
a alergénov. 

Výber alergénu sme uložili pomocou štruktúry 
HashMap, kde kľúč predstavuje popis a hodnotu 
samotný výber. Takúto HashMap-u s názvom alergen 
sme uložili do ArrayListu máp s názvom datas, aby boli 
dáta prehľadnejšie usporiadané. Následne sme 
prehľadávali všetky vybrané checkboxy, ktoré sú 
uložené v ArrayListe a tieto hodnoty sme uložili do už 
spomínanej HashMap-y, aby boli tieto údaje spätne 
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dohľadateľné. K zápisu do cloudu sme vložili aj 
požadovaný kraj, ktorý sme si preniesli cez intent do 
súčasnej aktivity. 

Po tomto prenesení údajov sa používateľ presunie 
do hlavnej aktivity MainDashboard, kde vidí svoj výber. 
V tomto kroku bolo potrebné zabezpečiť zobrazenie 
kraja, ktorý si používateľ zvolil a následne prepojiť 
konkrétny alergén v kolekcii alergénov s výberom 
používateľa.  

Obr. 5 Ukážka kódu RecyclerView adaptéra 
Zdroj: autor 

Táto časť niesla so sebou isté komplikácie, pretože 
hoci bola syntax čítania z cloudu zapísaná správne 
a jednotlivé údaje ako rok, týždeň a kraj sa pomocou 
funkcie FirebaseUser načítali do pomocných 
premenných, práve spomínaný kraj pri zápise čítania 
vykazoval hodnotu null.  

Tento problém sme vyriešili na základe 
predchádzajúcich skúseností s SQLite databázou, ktorá 
sa vytvára priamo v zariadení. My sme si teda uložili 
dáta, ktoré si používateľ vybral a následne sme tieto 
hodnoty kľúčov navzájom porovnávali prostredníctvom 
JSON Object. Takto získané dáta v poli sme neskôr 
upravili do prehľadnejšieho RecyclerView adaptéru 
s vlastným layoutom, ako je zobrazené na Obrázku 5 
a sú aktuálne prezentované tak, ako je možné vidieť na 
Obrázku 6. 

Obr. 6 Ukážka prezentácie vybraných dát používateľom 
v aplikácii 
Zdroj: autor 

Je potrebné spomenúť, že hodnoty viacerých 
alergénov v šiestom týždni roku 2021, v ktorom boli 
práve tieto dáta testované, vykazovali nulové hodnoty 
vzhľadom na ako ročné obdobie, tak aj na samotné 
počasie. Na preukázanie o relevantnosti dát v aplikácii 
predstavuje Obrázok 7 hodnoty, ktoré sa nachádzajú 
priamo na webovej stránke, z ktorej aplikácia čerpá 
údaje. Farebné odlíšenie hodnoty alergénu na Obrázku 
21 znázorňuje, v akej vysokej koncentrácii sa alergén na 
území kraja vyskytuje. Toto odlíšenie je vysvetlené aj na 

stránke pelovespravodajstvo.sk 
Obr. 7 Ukážka hodnôt k 6. týždňu v roku 
Zdroj:https://www.pelovespravodajstvo.sk/verejnost/
aktualne/tabulka?k=4&okres=24 

Záver 
Vytvorili sme aplikáciu na sledovanie alergénov 
v krajoch. Tento proces bol založený na automatickom 
získavaní dát z webu www.pelovespravodajstvo.sk, 
ktoré boli následne ukladané do Firebase Firestore 
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cloudu. Rovnako bol vytvorený Authentication systém 
registrácie a prihlasovania sa do aplikácie aj pomocou 
platformy Facebook, ktorá ale nemôže byť ešte v tomto 
štádiu kvalitne otestovaná, preto je prihlasovanie 
pomocou Facebook-u cieľom v budúcnosti.  

Ukladané dáta na základe výberu používateľa 
posielame do mobilnej aplikácie, kde sú dáta 
pravidelne aktualizované vďaka programu a aplikácii 
XAMPP; neskôr je cieľom aplikáciu spravovať pomocou 
CRON úlohy.  
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Abstrakt 
Falošné správy sú komplexným problémom, ktorý 
vedie k skúmaniu rôznych prístupov na ich 
identifikáciu. Článok je zameraný na identifikáciu 
falošných správ na základe ich obsahu. Použité datasety 
obsahujúce pravdivé a falošné správy boli analyzované 
pomocou syntaktickej analýzy. Pre jednotlivé vety 
dátového súboru boli použité metódy dependenčnej 
gramatiky, na základe ktorej bola stanovená dôležitosť 
každého slova vo vete. Informácia o dôležitosti slov 
bola použitá na vytvorenie vstupných vektorov pre 
klasifikačné metódy. Cieľom článku je zistiť, či je možné 
pomocou dependenčnej gramatiky zvýšiť presnosť 
klasifikácie falošných správ. Navrhnuté techniky sme 
porovnali s bežnou TfIdf metódou. Výsledky ukazujú, že 
je možné zvýšiť presnosť klasifikácie falošných správ 
pomocou dependenčnej gramatiky ak sa kombinuje 
s TfIdf technikou. 
Kľúčové slová: klasifikácia falošných správ, TfIdf, 
dependenčná gramatika, spracovanie prirodzeného 
jazyka 

Abstract 
Fake news is a complex problem that leads to the 
exploration of different approaches to their 
identification. This work focuses on identifying fake 
news using their content. The syntactic analysis was 
performed in the used dataset, which contains true and 
false news. The dependency grammar method was 
used for each sentence of the dataset and based on it 
the importance of each word in the sentence was 
determined. Importance information of the words was 
used to create vectors for classifications. The aim of the 
work is to find out whether it is possible to increase the 
classification accuracy of fake news using dependency 
grammar. We compared the proposed techniques with 
the usual TfIdf method. The results show that it is 
possible to increase the classification accuracy of fake 

news using dependency grammar in combination with 
the TfIdf technique. 
Key Words: fake news classification, TfIdf, dependency 
grammar, NLP 

Úvod 
Falošné správy sú obrovským problémom súčasného 
života. Spolu s narastajúcou elektronickou 
komunikáciu rastie aj množstvo falošných správ, 
hoaxov a iných nenávistných prejavov. Sociálne média 
sa v súčasnosti čoraz viac využívajú na vyjadrenie 
vlastných názorov ľudí a umožňujú im ich zdieľať 
s ostatnými, ktorí majú rovnaký názor. Ich stanoviská 
nemusia byť pravdivé, ale nadmerné zdieľanie tých 
istých informácií vedie k tomu, že im ľudia uveria 
a myslia si, že sú pravdivé. V súčasnosti je rozšírenie 
falošných správ tak rýchle, že sa kontrola ich 
pravdivosti stala výskumnou výzvou. Rozširovanie škály 
nepravdivých a zavádzajúcich informácii v online 
priestore nás núti hľadať nové druhy nástrojov na 
obranu pred nimi.  

Možným spôsobom obrany je zvýšenie presnosti 
klasifikácie falošných správ. V súčasnosti existujú 
riešenia, ktoré najrozličnejšími postupmi vytvárajú 
vhodné vstupné vektory klasifikácie, trénujú 
klasifikačné algoritmy a hodnotia pravdivosť informácií. 
Jednou z metód vytvorenia vstupného vektora do 
klasifikácie je TfIdf. Túto metódu je možné rozšíriť tak, 
že vstupný vektor nebude obsahovať iba informáciu o 
relevancii slova, ale bude obsahovať kombináciu 
relevancie a hĺbky slova v texte (tzv. Dependenčná 
syntax - Dependency Grammar). Použitím uvedeného 
vstupného vektora pre klasifikáciu sa očakáva zvýšenie 
presnosti klasifikácie falošných správ.  

Jedným z výstupov dependenčnej analýzy je 
hodnota hĺbky každého slova vo vete, ktorá vyjadruje 
dôležitosť slova v rámci vety. Je zrejmé, že najnižšiu 
hĺbku slova vo vete majú slovesá, ktoré sú 
najdôležitejšími slovami viet. Na obrázku 1 je zobrazený 
dependenčný strom analyzovanej vety „Variants of the 
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virus contain mutations.“ Prvá úroveň analýzy obsahuje 
sloveso „contain“ a druhá úroveň obsahuje slová 
priamo závislé od slovesa: „variants“ a „mutations“. 
Týmto spôsobom sme identifikovali základnú vetnú 
štruktúru „variants contain mutations“. Čím nižšie sa 
slovo nachádza v strome, tým je jeho dôležitosť 
vzhľadom na vetu nižšia.  

 
Obr. 1 Grafická reprezentácia dependenčnej 

analýzy. 
Zdroj: https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe 

 
V našej práci sme využili opísané závislosti vo 

vetách pre vektorizáciu dokumentov. Navrhli sme 
vlastné techniky na vylepšenie tradičnej TfIdf metódy. 
Naša metodológia obsahuje nasledujúce kroky: 

1. Identifikácia slovných závislostí vo vetách 
analyzovaného datasetu. 

2. Určenie dôležitosti slov na základe závislostí 
slov vo vete. 

3. Vytvorenie vstupných vektorov pre 
klasifikačné metódy pomocou navrhnutých techník aj 
tradičnej TfIdf.  

4. Navrhnutie a vytvorenie klasifikačného 
modelu.  

5. Vykonanie klasifikácie a vyhodnotenie 
výsledkov. 

1 Súčasný stav problematiky 
Správy sú dôležitou súčasťou nášho každodenného 
života a uľahčujú nám pochopenie udalostí okolo nás. 
Pre falošné správy neexistuje univerzálna definícia. 
Hiramath a Deshpande [1] definujú falošné správy ako 
zavádzanie, klebety a klamstvá. Tvrdia, že falošné 
informácie majú veľký vplyv na svet. Zhang a kol. [2] 
uvádzajú falošné správy ako dezinformácie a hoaxy 
šíriace sa prostredníctvom tradičných tlačených 
spravodajských médií a na online sociálnych médiách. 
V súčasnosti existuje niekoľko princípov detekcie 
falošných správ, ako napríklad pomocou n-gramov, 

syntaktickej a morfologickej analýzy textu, POS tagov 
a ďalších. Z klasifikačných metód sa využívajú 
štatistické metódy a čoraz obľúbenejšími sa stali aj 
metódy strojového učenia. Kadhim [3] porovnal 
techniky extrakcie znalostí pomocou BM25 a TfIdf. 
Zaznamenal lepšie výsledky pre metódu TfIdf a tým 
potvrdil, že uvedená metóda je stále 
konkurencieschopná novým technikám. Výskumníci 
hľadajú a navrhujú rôzne vylepšenia pre TfIdf [4], [5].  

Qawasmeh et al. [6] skúmali automatickú 
identifikáciu falošných správ na online komunikačných 
platformách pomocou techník strojového učenia. Ich 
presnosť klasifikácie dosiahla 85,3 % na súbore údajov, 
ktoré obsahovalo novinové články označené ako reálne 
a falošné. Kaliyar [7] vo svojom článku využil techniku 
TfIdf na extrakciu znalostí spolu s n-gramami. Najvyššiu 
presnosť dosiahol pomocou Naïve Bayes metódy.  

V súčasnosti nachádzame aj prístupy založené na 
dependenčnej syntaxi. Ahmad et al. [8] vo svojom 
výskume využili dependenčnú syntax na trénovanie 
klasifikačného modelu LSTM a dosiahli viac ako 60 % 
F1-score. Alothman a Alsalman [9] vytvorili arabský 
audítor gramatiky, ktorý implementovali na základe 
dependenčnej syntaxe a modeli rozhodovacieho 
stromu. Podobný výskum korekcie anglickej gramatiky 
navrhli Zhou a Liu [10].  

Z uvedených výskumných prác vyplýva, že analýza a 
klasifikácia textu, hľadanie a navrhovanie metód na 
extrakciu znalostí je stále aktuálnym problémom, a 
zvyšujúcim sa počtom informácii v budúcnosti táto 
potreba bude iba narastať. 

2 Dataset a metódy 
Naše metódy sme overili na dvoch datasetoch. Prvým 
datasetom je Covid-19 dataset [11]. Uvedený dataset 
pozostáva zo 1164 záznamov (573 skutočných a 581 
falošných správ). Druhým datasetom je voľne dostupný 
KaiDMML dataset [12], ktorý pozostáva z 208 falošných 
a 197 reálnych správ.  

Počas predspracovania dát sme neodstránili tzv. 
stop-slová, nakoľko bez nich nie je možné správne 
identifikovať dependenčnú syntax. Stop slová sú 
väčšinou spojky, častice a ďalšie menej významné 
slová, ktoré sú z hľadiska dependenčnej syntaxe na 
hlbokej úrovni v strome. Uvedené slová sú najčastejšie 
sa vyskytujúce slová v dokumentoch, čo znamená, že 
ich hodnota TfIdf je tiež nízka. Pri kombinovaní dvoch 
malých čísel je výsledná hodnota tiež nízke číslo, čo 
znamená, že sú z hľadiska klasifikácie zanedbateľné. 

Naše metódy vytvorenia vstupného vektora do 
klasifikátora sú založené na technike TfIdf, ktorá sa 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Informatika 

 225 

kombinuje s hĺbkou slova analyzovaného pomocou 
dependečnej syntaxe. 

2.1 TfIdf 
TfIdf je technika hodnotenia relevancie slov 
v dokumentoch. Technika sa skladá z dvoch častí: Term 
Frequency počítaná podľa vzorca 1 a Inverse Document 
Frequency podľa vzorca 2, kde 𝑡 je a term/slovo, 𝑑 je 
dokument a 𝑤 je slovo z dokumentu. Výslednú hodnotu 
TfIdf vyjadruje vzorec 3 [13]. V našom experimente sme 
využili python knižnicu skicit-learn pre výpočet TfIdf 
hodnôt. 

 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑓(𝑡, 𝑑)

𝑓(𝑤, 𝑑)
 (1) 

 

𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) = ln
𝑁

∑(𝑑 ∈ 𝐷 ∶  𝑡 ∈ 𝑑) + 1
    (2) 

 
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑)  × 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝐷) (3) 

2.2 Dependenčná syntax 
Dependenčnú syntax dokumentu sme analyzovali 
pomocou existujúceho nástroja 
(https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe). Analyzátor vráti 
základný tvar slova a informáciu od ktorého iného slova 
je dané slovo závislé.  Na základe týchto informácií 
vieme identifikovať hĺbku slov v dokumentoch. 
Identifikovali sme maximálnu hĺbku 17 pre KaiDMML 
dataset a 15 pre Covid-19 dataset.  

Existujúcim problémom pri výpočte váh je 
skutočnosť, že analyzovaný text môže obsahovať to isté 
slovo viackrát a s rôznymi hĺbkami. Slovesá majú 
zvyčajne hĺbku 0 a iné slovné druhy môžu mať rôzne 
hĺbky, ktoré často závisia od počtu slov vo vete. Rozdiel 
v hĺbkach toho istého slova nie je veľký, nakoľko 
napríklad podstatné meno je dôležitým slovom vety 
a jeho hĺbka je 1, 2, možno 3, nikdy nebude podstatné 
meno mať hĺbku podobnú maximálnej hĺbke. Z tohto 
dôvodu sme vypočítali priemernú hĺbku slov, ktoré sa 
v analyzovaných záznamoch vyskytli viackrát. Vzorec 4 
predstavuje navrhnutý model výpočet hĺbky, kde 𝑡 je 

slovo, 𝑑 je dokument, 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑡, 𝑑)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je priemer hĺbok 
slova 𝑡 v dokumente 𝑑, 𝑐 je celý korpus dokumentov a 
𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑐) je maximálna identifikovaná hĺbka 
v korpuse. Uvedeným výpočtom zabezpečíme, že slová 
s malou hĺbkou budú mať veľkú váhu a naopak. 
Zároveň je výpočet odvodený od normalizácie min-max 
a pre hodnoty platí, že sa nachádzajú v intervale (0, 1].  

 

𝐷𝑔𝑤(𝑡, 𝑑) =
𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑐) − 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑡, 𝑑) + 1

𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑐) + 1
(4) 

 
V našej práci sme okrem uvedenej metódy Dgw 

navrhli 3 ďalšie modely na výpočet vstupného vektora 
do klasifikátora: MultipleDgw (5), InverseMultipleDgw 
(6) a SquareMultipleDgw (7).  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝐷𝑔𝑤(𝑑)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑡1 ∗ 𝑤1, 𝑡2 ∗ 𝑤2 , … , 𝑡𝑛 ∗ 𝑤𝑛) (5) 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝐷𝑔𝑤(𝑑)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =

(𝑡1 ∗
1

𝑤1

, 𝑡2 ∗
1

𝑤2

, … , 𝑡𝑛 ∗
1

𝑤𝑛

) (6)
 

 

𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝐷𝑔𝑤(𝑑)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =

(𝑡1 ∗ 𝑤1
2, 𝑡2 ∗ 𝑤2

2, … , 𝑡𝑛 ∗ 𝑤𝑛
2) (7)

 

 

V modeloch platí, že 𝑇𝑓𝐼𝑑𝑓(𝑑)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛) je 

vektor počítaný pomocou TfIdf metódy a 𝐷𝑔𝑤(𝑑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =
(𝑤1, 𝑤2 , … ,𝑤𝑚) je vektor počítaný pomocou vzorca 4, 
𝑡𝑖 a 𝑤𝑖 sú hodnoty počítané pre rovnaké slovo v 
dokumente. 

3 Klasifikácia a validácia modelu 
V rámci nášho výskumu sme použili viacero 
klasifikačných metód (Linear SVC, Logistic Regression, 
SGD Classifier, Multinomial NB, Bernoulli NB, Decision 
Tree Classifier, Random Forest, Gradient Boosting 
Classifier). Pre zhodnotenie výsledkov sme vybrali 
Linear SVC, ktorá z uvedených metód dosahovala 
najnižšie presnosti pri klasifikácii a metódu Random 
Forest, ktorej výsledky dosahovali najlepšie presnosti. 
Pri všetkých klasifikačných metódach boli použité 
predvolené parametre.  

Na vyhodnotenie našich modelov sme použili k-fold 
validáciu, ktorá zaisťuje, že každý záznam z pôvodného 
datasetu sa objaví aj v trénovacej aj v testovacej sade. 
V našom experimente sme pôvodný dataset rozdelili na 
10 rovnako veľkých náhodných pod-vzoriek. Vykonali 
sme 10 meraní, kde vždy iná pod-vzorka bola testovacia 
množina a ostatná časť datasetu bola trénovacia časť. 

Presnosť klasifikácie (accuracy) je hlavná metrika na 
vyhodnotenie našich experimentov a je vyjadrená 
vzorcom 8, kde TP je hodnota true positive, FP 
reprezentuje false positive, TN je true negative a FN je 
false negative. 

 

𝑎𝑐𝑐 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
(8) 
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Ďalej sme využili metriky precision (9), recall (10) 
a F1-score (11).  

 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
(9) 

 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
(10) 

 

𝐹1 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
(11) 

 
Precision udáva percentuálny pomer korektne 

určených pozitívnych hodnôt a všetkých hodnôt, 
prekladá sa aj ako správnosť. Recall je pomer správne 
určených pozitívnych hodnôt a všetkých pozitívnych 
hodnôt, označuje sa aj ako úplnosť. F1-score je 
harmonický priemer správnosti (precision) a úplnosti 
(recall). 

4 Výsledky a diskusia 
Tabuľka 1 zobrazuje presnosť klasifikácie metódami 
Linear SVC aj Random Forest pre použité datasety. 
Vyššia presnosť klasifikácie bola zaznamenaná pre 
dátový súbor Covid-19.  Priemerné hodnoty výsledkov 
sú veľmi podobné stredným hodnotám. Presnosť 
techniky Dgw je výrazne horšia ako TfIdf a preto 
uvedená technika nebola ďalej hodnotená. 
 
Tabuľka 1 Presnosť klasifikácie pomocou (a) Linear SVC, 
(b) Random Forest 

 
Dôležitou metrikou pri klasifikácii je hodnota 

precision a recall. Obrázok 2 zobrazuje výsledné 
hodnoty precision pre KaiDMML dataset a obrázok 3 
zobrazuje dané hodnoty pre Covid-19 dataset. Na 
obrázkoch sú zobrazené obe klasifikačné metódy. 
V oboch klasifikačných prípadoch KaiDMML datasetu 
dosiahla navrhnutá metóda MultipleDgw vyššiu 

strednú hodnotu správnosti (precision) ako technika 
TfIdf. Najvyššia hodnota 0,903 bola dosiahnutá pre 
SquareMultipleDgw v prípade klasifikácie Random 
Forest a v prípade Linear SVC bola rovnaká ako metóda 
TfIdf. V prípade Covid-19 datasetu metóda LinearSVC 
dosiahla najvyššiu správnosť v prípade techniky TfIdf, 
avšak pomocou klasifikácie Random Forest dosiahli 
MultipleDgw a SquareMultipleDgw vyššiu strednú 
hodnotu správnosti (precision). Na základe týchto 
údajov je možné povedať, že navrhnuté techniky 
dosahujú vyššiu správnosť.  

 

 
Obr. 2 Boxplot pre precision - KaiDMML dataset. 
Zdroj: Autor 
 

 
Obr. 3 Boxplot pre precision - Covid-19 dataset. 
Zdroj: Autor 

 

 Linear SVC 

Method / 
Dataset 

Multiple 
Dgw 

Inverse 
Multiple 

Dgw 

Square 
Multiple 

Dgw 
TfIdf Dgw 

KaiDMML 78,2683 
 

76,8049 
 

78,0244 
 

78,7683 
 

76,5427 
 Covid-19 92,8028 

 
91,1642 

 
92,4588 

 
93,1499 

 
76,9385 

      

 Random Forest 

Method / 
Dataset 

Multiple 
Dgw 

Inverse 
Multiple 

Dgw 

Square 
Multiple 

Dgw 
TfIdf Dgw 

KaiDMML 79,2439 
 

78,0366 
 

78,5305 
 

75,3354 
 

77,2744 
 Covid-19 91,0727 

 
89,6859 

 
91,3313 

 
90,2061 

 
76,3426 
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V prípade úplnosti (recall) boli identifikované rôzne 
výsledky techník pre jednotlivé datasety. Na obrázku 4 
a 5 sú zobrazené výsledné hodnoty úplnosti pre oba 
dátové súbory. V prípade dátového súboru KaiDMML 
v oboch klasifikačných prípadoch dosiahla najvyššiu 
strednú hodnotu úplnosti technika 
InverseMultipleDgw. Uvedená technika dosiahla 
strednú hodnotu 0,777 v prípade klasifikácie Linear SVC 
a hodnotu 0,779 v prípade klasifikácie Random Forest. 
Druhou najlepšou technikou v oboch klasifikačných 
metódach je TfIdf, ktorá dosiahla úplnosť 0,773 
v prípade Linear SVC a 0,776 v prípade Random Forest. 
Ostatné techniky mali nižšiu hodnotu úplnosti 
v dátovom súbore KaiDMML. V prípade Covid-19 
datasetu najvyššiu úplnosť dosiahla technika 
SquareMultipleDgw, ktorej úplnosť v prípade 
klasifikácie LinearSVC je 0,930 a v prípade Random 
Forest 0,914. Porovnávaná technika TfIdf dosiahla 
nižšiu úplnosť ako SquareMultipleDgw a to 0,929 
v prípade Linear SVC a 0,903 v prípade Random Forest. 
Najnižšiu úplnosť v oboch klasifikačných metódach 
dosiahla technika InverseMultipleDgw. 

 
 

 
Obr. 4 Boxplot pre recall - KaiDMML dataset. 
Zdroj: Autor 

 
Obr. 5 Boxplot pre recall - Covid-19 dataset. 
Zdroj: Autor 
 

V prípade metriky F1-score dosiahla najvyššiu 
hodnotu technika InverseMultipleDgw pre KaiDMML 
dataset v oboch klasifikačných metódach. V prípade 
Linear SVC dosiahla hodnotu 0,767 a v prípade Random 
Forest 0,780. Metóda TfIdf dosiahla F1-score 0,762 
v prípade Linear SVC a 0,756 v prípade Random Forest. 
Uvedená technika InverseMultipleDgw však nebola 
úspešná v prípade Covid-19 datasetu. V danom 
datasete bola najúspešnejšia technika 
SquareMultipleDgw, ktorá dosiahla F1-score 0,930 
v prípade Linear SVC a 0,916 v prípade Random Forest. 
Metóda TfIdf pre Covid-19 dataset dosiahla hodnotu 
harmonického priemeru správnosti a úplnosti 0,929 
v prípade Linear SVC a 0,899 v prípade Random Forest. 
Obrázok 6 a 7 zobrazujú hodnoty F1-score pre 
KaiDMML a Covid-19 dataset 
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Obr. 6 Boxplot pre F1-score - KaiDMML dataset. 
Zdroj: Autor

 
Obr. 7 Boxplot pre F1-score - Covid-19 dataset. 
Zdroj: Autor 
 

V práci sme sa zamerali na zlepšenie klasifikácie 
falošných správ a navrhli techniky Dgw, MultipleDgw, 
InverseMultipleDgw a SquareMultipleDgw. Prvá 
technika Dgw dosiahla nedostatočné výsledky 
presnosti. Presnosť sa považuje za najdôležitejšie 
meranie výkonnosti v probléme klasifikácie falošných 
správ. Významné výsledky boli identifikované pre 
ostatné techniky, ktoré však nie sú štatisticky 
signifikantné. Z uvedeného dôvodu nebola overená 
štatistická významnosť rozdielov medzi technikami.  

Pre Covid-19 dataset boli výsledky lepšie. Uvedený 
súbor údajov bol vytvorený pomocou existujúcich 
metód automatického hodnotenia správ a uvedená 
skutočnosť môže vplývať na nami dosiahnuté výsledky. 

Dataset KaiDMML bol vytvorený manuálne, teda pre 
automatické klasifikátory nemusí byť senzibilný a tento 
fakt môže byť dôvodom jeho horších výsledkov.  

Pomocou prezentovaného experimentu sme sa 
snažili zistiť, či je možné dependenčnú gramatiku použiť 
pre klasifikáciu falošných správ. Technika založená iba 
na dependenčnej gramatike nebola úspešná. Dôležitým 
výsledkom je zistenie, že pomocou dependenčnej 
syntaxe je možné vylepšiť TfIdf  techniku. Výsledky 
experimentu tiež ovplyvnili použité klasifikačné metódy 
a dátové súbory. Aj keď výsledky nie sú štatisticky 
významné, z uvedených grafov je zrejmé, že vylepšená 
metóda dosahuje lepšie výsledky. Preto je možné 
dospieť k záveru, že pomocou dependenčnej gramatiky 
je možné vylepšiť klasifikáciu falošných správ. 

Záver 
V našom výskume sme sa zamerali na malú časť 
obrovskej problematiky falošných správ. V tejto oblasti 
sa v menšej miere používajú vybrané klasifikačné 
metódy, výsledky však naznačujú, že navrhnuté 
techniky budú vhodné aj pre iné klasifikačné metódy. 
Cieľom práce nebolo vytvoriť najlepšiu klasifikáciu 
falošných správ, ale overenie, či je možné zvýšiť 
presnosť klasifikácie pomocou navrhnutých techník 
zakladajúcich sa na dependenčnej syntaxi. Štatisticky 
významné rozdiely neboli pozorované, ale výsledky 
ukazujú, že je možné zlepšiť klasifikáciu falošných správ 
pomocou dependenčnej gramatiky.  

V nami navrhnutých technikách sme najprv 
vypočítali dôležitosť slov vo vetách, ktoré sme váhovali 
a následne nimi posilnili, alebo oslabili hodnotu TfIdf 
pre dané slovo v danom zázname.  

Navrhnuté techniky dosiahli v experimente 
najlepšie hodnoty v meraní výkonnosti a na základe 
uvedeného faktu je možné skonštatovať, že 
navrhnutými technikami je možné zvýšiť presnosť 
klasifikácie falošných správ.  
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Abstrakt 
Článok prezentuje modelovanie procesov a tvorbu 
prediktívnych modelov na získanie emocionálneho 
stavu používateľov. Vytvorené prediktívne modely 
neskôr umožnia simuláciu zložitých senzorických 
systémov, ktoré budú schopné predpovedať 
emocionálne stavy používateľov na základe ich 
fyziologických stavov. 

Cieľom bolo vytvoriť konceptuálny model v Petriho 
sieťach, do ktorej zahŕňame aj neistotu, ktorú 
reprezentujeme fuzzy logikou.  Úpravou Petriho sietí sú 
Fuzzy Petriho siete, kde fuzzy modely umožňujú 
modelovať neistotu v reálnom svete aj v 
emocionálnych stavoch. Bez ohľadu na to, ako sa 
skúmaný objekt správa, nie je možné presne určiť 
konkrétny emocionálny stav. 

Ďalej, článok prezentuje možné vstupné miesta 
modelu, teda namerané fyziologické stavy používateľa 
a výstupné miesta – emocionálne stavy používateľa. 

Hlavnou ideou článku je tiež nájsť súvislosti medzi 
fyziologickými stavmi a základnými emóciami, aby bolo 
možné klasifikovať používateľské emócie s najvyššou 
možnou presnosťou v procese klasifikácie. 

Kľúčové slová: konceptuálny model, fyziologické 
stavy, emocionálne stavy, Petriho siete 

Abstract 
The article presents modelling of processes and the 
creation of predictive models to obtain the emotional 
state of users. The created predictive models will later 
allow the simulation of complex sensory systems that 
will be able to predict the emotional states of users 
based on their physiological states. 

The aim was to create a conceptual model in Petri 
nets, in which we also include the uncertainty, which 
we represent by fuzzy logic. Modifications of Petri nets 
are Fuzzy Petri nets, where fuzzy models make it 
possible to model uncertainty in the real world as well 

as in emotional states. No matter how the object being 
examined behaves, it is not possible to accurately 
determine a particular emotional state. 

Furthermore, the article presents the possible input 
places of the model, i.e., the measured physiological 
states of the user and the output places - emotional 
states of the user. 

The main idea of the article is also to find 
connections between physiological states and basic 
emotions, so that it is possible to classify user emotions 
with the highest possible accuracy in the classification 
process. 
Key Words: conceptual model, physiological states, 
emotional states, Petri nets 

Úvod 
Emócie sú procesy, ktoré sú vyvolané vnímaním 
predmetov alebo situácie (či už pri vedomí alebo v 
bezvedomí). Emócie sú často spojené s motiváciou, 
náladou, osobnosťou, temperamentom a dispozíciou 
[1]. Emocionálne stavy človeka hrajú dôležitú úlohu vo 
fyziologickom zdraví a v rôznych spoločenských 
činnostiach, ako je rozhodovanie a komunikácia. 
Napríklad interakcia medzi človekom a počítačom sa 
zvyčajne spolieha na afektívne výpočtové techniky na 
zistenie a modelovanie emocionálnych stavov človeka 
a ďalšie zlepšenie používateľských skúseností s 
počítačmi [2]. Fyziologické reakcie a mimika poskytujú 
bohaté informácie na rozpoznanie emócií [1], [3], [4]. 

Zber fyziologických údajov môže byť veľmi 
nepresné, keď subjekty vedia, že sú súčasťou 
experimentu. Ľudia môžu byť počas týchto 
experimentov nervózni, pretože sa zhromažďujú ich 
údaje a sú sledovaný počas celého procesu. To môže 
viesť k extrémnym údajom v testovacom prostredí. 
Naším cieľom do budúcnosti je používať neinvazívne 
bežné zariadenia IoT (Internet of Things – Internet 
vecí), ako sú smart náramky alebo smartphony. Tieto 
zariadenia obsahujú snímače, ktoré môžu fungovať ako 
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systémy monitorovania zdravotnej starostlivosti na 
zhromažďovanie údajov, a v našom kontexte sa môžu 
označovať ako bezdrôtové snímače tela (Wireless Body 
Sensors – WBS). Tieto zariadenia nosíme všade so 
sebou, bez toho, aby sme si uvedomovali, že 
zhromažďujú naše fyziologické údaje, ktoré je možné 
neskôr poslať do cloudového systému zdravotnej 
starostlivosti na spracovanie a vyhodnotenie údajov. 

Vytvorenie datasetu o fyziologických stavoch je 
jedným z prvých krokov pri určovaní emocionálnych 
stavov používateľov. Na vytvorenie množiny údajov 
potrebujeme zariadenia, ktoré dokážu zhromažďovať 
fyziologické údaje. Týmito zariadeniami budú smart 
náramky a moduly pripojené k mikrokontrolérom a 
mikropočítačom (Arduino, Raspberry Pi), ktoré spolu 
vytvoria komplexnú senzorickú sieť schopnú 
zhromažďovať fyziologické údaje. 

Vytvorenie vizuálnej reprezentácie systému je 
dôležité počiatočné štádium, preto je vhodné vytvoriť 
si konceptuálny model. Tento konceptuálny model 
predstavuje systém, ktorý vytvoríme, aby ho ľudia 
lepšie pochopili a boli schopní ho simulovať, ak sa tak 
rozhodnú. Ako nástroj na modelovanie sme zvolili 
Place-transition siete. Inými slovami, sú tiež známe ako 
Petriho siete a sme schopní skonštruovať systém z 
prvkov, ktoré vieme opísať priamymi matematickými 
prostriedkami. Je to vynikajúci nástroj, ak sa snažíme 
modelovať súbežné správanie sa systému kvôli jeho 
dobre definovanej matematickej teórii a 
nedeterministickým vlastnostiam. 

Pracujeme s emocionálnymi stavmi, preto musíme 
do nášho modelu pridať fuzzy logiku, ktorej výsledok 
vždy určujú faktory, ktoré nie sme schopní presne určiť. 
Z tohto dôvodu je vhodné na modelovanie nejasných 
procesov, ktoré sa bežne vyskytujú v reálnom svete, 
používať fuzzy logiku a fuzzy modely. 

1 Metodika výskumu 
V rámci modelovania a simulácie modelom je zámerné 
zjednodušenie a abstrakcia systému. Pomocou 
konceptuálneho modelovania môžeme zistiť viac o 
dôležitých vlastnostiach systému - vytvoriť abstrakt 
modelu. Zjednodušenie aj abstrakcia sa uskutočňujú, 
aby sme mohli modelu lepšie porozumieť z rôznych 
hľadísk [5]. Konceptuálny model je nešpecifický popis 
počítačového simulačného modelu (ktorý bude, je 
alebo bol vyvinutý), ktorý popisuje ciele, vstupy, 
výstupy, obsah, predpoklady a zjednodušenia modelu. 
Vývoj kódu pre model, ktorý bol simulovaný, môže 
začať okamžite po predstavení vyhlásenia o probléme 
vo vybranom prostredí pre vývoj kódu [6]. 

1.1 Predikčný model založený na Petriho sieťach 
Na vytvorenie konceptuálneho modelu použijeme 
Petriho siete ako nástroj na modelovanie. Petriho Siete 
je nástroj na grafické a matematické modelovanie 
mnohých systémov. Sú perspektívnym nástrojom na 
opis a štúdium systémov na spracovanie informácií, 
ktoré sú charakterizované ako súbežné, asynchrónne, 
distribuované, paralelné, nedeterministické a/alebo 
stochastické. Ako grafický nástroj Petriho siete možno 
použiť ako aj vizuálna komunikačná pomôcka podobná 
vývojovým diagramom, blokovým diagramom a sieťam. 
V týchto sieťach sa navyše používajú tokeny na 
simuláciu dynamických a súbežných aktivít systémov. 
Ako matematický nástroj, vieme nastavovať stavové 
rovnice, algebraické rovnice a ďalšie matematické 
modely riadiace chovanie systémov. Petriho siete 
poskytujú silný nástroj na komunikáciu medzi 
teoretikmi a odborníkov. Teoretici sa môžu naučiť od 
odborníkov, ako urobiť svoje modely realistickejšími, a 
odborníci sa môžu naučiť od teoretikov, ako urobiť 
svoje modely metodickejšími [7]. 

V mnohých vedách sa systém skúma tak, že sa 
neskúma samotný skutočný systém, ale skôr model 
systému. Model je vyjadrením, často z matematického 
hľadiska, toho, čo sa považujú za dôležité črty 
študovaného objektu alebo systému. Pri manipulácii s 
rôznymi spôsobmi ako je reprezentovaný systém alebo 
objekt, sa dúfa, že sa získajú nové poznatky o 
modelovanom systéme a samotnom modeli bez 
nákladov, nepríjemností alebo nebezpečenstva 
manipulácie so skutočným systémom [8]. 

Petriho sieť je zvláštny druh riadeného grafu spolu s 
počiatočným stavom nazývaným počiatočné značenie, 
M0. Graf N Petriho siete je usmernený, vážený, 
bipartitný graf pozostávajúci z dvoch druhov uzlov, 
ktoré sa nazývajú miesta a prechody. Do grafu sa 
pridávajú hrany, ktoré spájajú tieto uzly, ktoré môžu 
prechádzať buď z miesta do prechodu, alebo z 
prechodu do miesta [7]. V grafickom znázornení miesta 
sú nakreslené kruhmi. Miesta modelujú podmienky 
alebo objekty a môžu obsahovať tokeny. Tokeny 
predstavujú konkrétnu hodnotu podmienky alebo 
objektu a sú nakreslené čiernymi bodmi. Prechody sú 
nakreslené čiernymi obdĺžnikmi a modelujú aktivity, 
ktoré menia hodnoty podmienok a objektov. Hrany 
špecifikujú vzájomné prepojenia miest a prechodov, 
ktoré naznačujú, ktoré objekty sa menia určitými 
činnosťami [9].  

Predikcia údajov sa dá použiť v mnohých aplikáciách 
vrátane predikcie údajov v bezdrôtových senzorových 
sieťach, predpovede toku dopravy, predpovede 
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počasia alebo predpovede financií [10]. Song a kol. [11] 
navrhli model predikcie údajov bezdrôtovej siete 
senzorov založený na periodicite a lineárnych vzťahoch. 
Model použil veľké množstvo redundancie v dátach na 
predpovedanie budúcich údajov a na zníženie prenosu 
predvídateľných údajov. V tomto článku bude 
navrhnutý nový matematický model, ktorý bude 
schopný predpovedať emocionálne stavy používateľov. 
Vytvorený model budú potrebovať vstupy, ktorými v 
našom prípade budú namerané fyziologické stavy 
používateľov. 

1.2 Vstupy modelu 
Namerané fyziologické hodnoty použijeme na 
klasifikáciu emocionálneho stavu používateľov. 
Rozhodli sme sa zhromažďovať fyziologické signály z 
bežných zariadení internetu vecí. Zhromaždené signály 
budú galvanická odolnosť pokožky (Galvanic Skin 
Resistance – GSR), elektrokardiografia (EKG), srdcová 
frekvencia (Heart Rate – HR) a elektromyografia (EMG). 

Existujú špecifické potné žľazy, ktoré spôsobujú 
zmenu vodivosti pokožky a vedú k GSR. Tieto potné 
žľazy, ktoré sa nachádzajú v dlaniach a chodidlách, 
reagujú skôr na psychologickú stimuláciu než na zmeny 
teploty v tele [12]. GSR je lineárny korelát s vzrušením 
[13] a odráža tak emocionálne reakcie, ako aj 
kognitívnu aktivitu, preto GSR hrá v našom kontexte 
dôležitú úlohu. [14]. 

Kardiovaskulárny systém zahŕňa orgány regulujúce 
prietok krvi telom. Merania kardiovaskulárnej aktivity 
zahŕňajú srdcovú frekvenciu (HR), interbeatový interval 
(IBI), variabilitu srdcovej frekvencie (Hear Rate 
Variability – HRV), krvný tlak (Blood Pressure – BP).  

Elektrokardiogramy (EKG) merajú elektrickú 
aktivitu srdca. HR, IBI a HRV možno vypočítať z EKG 
[15]. HR odráža emocionálnu aktivitu a používa sa na 
rozlíšenie emócií (pozitívnych a negatívnych). Ďalšiu 
diferenciáciu je možné dosiahnuť meraním teploty 
prstov [16]. 

Elektromyografia (EMG) meria svalovú aktivitu 
detekciou povrchových napätí, ktoré sa vyskytujú pri 
stiahnutí svalu. Ak nedôjde k pohybu tela (izometrické 
podmienky), EMG úzko koreluje so svalovým napätím 
[12]. Pri rozpoznávaní tváre sa EMG používa na 
rozlíšenie emócií (pozitívnych aj negatívnych). EMG 
aktivity v oblasti obočia sú nižšie a EMG aktivity v 
oblasti líc a periokulárnych svalov sú vyššie, keď sú 
emócie mierne pozitívne, na rozdiel od mierne 
negatívnych [17]. 

1.3 Výstupy modelu 
Je tiež dôležité prediskutovať potenciálne výstupy 
modelu, ktorými sú emocionálne stavy používateľov. 
Na stanovenie emocionálnych stavov (krátkodobé, ale 
o to intenzívnejšie, dlhotrvajúce emócie) sa používajú 
rôzne psychologické modely a klasifikácie. Najčastejšie 
sa používa Ekmanova klasifikácia, Russellov 
Circumplexný model, Plutchikov model alebo 
Lövheimova kubika. Pomocou týchto psychologických 
modelov je možné určiť (klasifikovať) emocionálny stav 
používateľa v danom čase. 

Hlavnou myšlienkou je byť schopný určiť základné 
emócie používateľa. Predpokladá sa, že základné 
emócie sú osobitnou triedou emócií. Znaky základných 
emócií sú prítomné vo všetkých ostatných 
sekundárnych emóciách. Podľa väčšiny teoretikov ide o 
vrodené, univerzálne a odlišné afektívne stavy, ktoré sa 
vyvinuli tak, aby slúžili adaptívnym funkciám [18]. 
Neexistuje konkrétny prijatý zoznam, ktorý by emócie 
klasifikoval ako základné, avšak názor, že niektoré 
emócie sú „základnejšie“ ako iné, je teoretikmi emócií 
všeobecne akceptovaný. Panuje malá zhoda v tom, 
ktoré emócie by mali byť zahrnuté do zoznamu 
základných emócií. Ich počet sa líši v závislosti od teórie 
[19]. Najobľúbenejší zoznam, niekedy označovaný ako 
„Veľká šestka“, použili Ekman a kol. [20] vo výskume 
univerzálneho rozpoznávania emócií z výrazu tváre. 
Zoznam zahŕňal šťastie, smútok, strach, prekvapenie, 
hnev a znechutenie, ktoré sú stále najbežnejšie 
prijímanými kandidátmi na základné emócie [18]. V 
priebehu rokov sa zoznam zmenil a mnohokrát ho 
skrátili alebo rozšírili. Napríklad Plutchik [21] pridal 
prijatie a očakávanie, Ekman [22] [23] pohŕdanie a 
Levenson [24] pridal záujem, úľavu a lásku. Autor James 
Russell [25] vyvinul komplexný model, ktorý naznačuje, 
že emócie je možné distribuovať v dvojrozmernom 
priestore. Dve dimenzie tohto priestoru obsahujú 
vzrušenie a valenciu. Vzrušenie predstavuje vertikálnu 
(y) os a valencia predstavuje horizontálnu (x) os, zatiaľ 
čo stred kruhu predstavuje strednú úroveň vzrušenia a 
neutrálnu valenciu. 

Model predstavuje emocionálne stavy na rôznych 
úrovniach valencie a vzrušenia (alebo na neutrálnej 
úrovni pre jeden alebo obidva faktory). Najčastejšie sa 
na testovanie výrazov tváre, afektívnych stavov a slov 
vyvolávajúcich rôzne emócie používajú circumplexné 
modely (obr. 1). 
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Obr. 1 Russelov circumplexný model 
Zdroj: [25] 
 
Koncom roku 2011 navyše Hugo Lövheim [26] vytvoril 
trojrozmerný teoretický model zameraný na interakcie 
monoamínových neurotransmiterov a emócie, ktoré 
pociťujeme. 

 
Obr. 2 Lövheimova kubika 
Zdroj: [26] 
 
 
Osem rohov kocky predstavuje rôzne základné emócie 
(obr. 2). Myšlienkou tohto modelu bolo preskúmať, ako 
sú rôzne hladiny neurotransmiterov (dopamín, 
noradrenalín, serotonín) spojené so základnými 
emocionálnymi stavmi. Každý roh kocky má dva štítky 
emócií, ktoré ukazujú vysokú a nízku intenzitu emócie, 
pričom roh predstavuje extrémnu a maximálnu 
emočnú intenzitu. Medzi rohom a stredom kocky je 
prítomný neutrálny stav, kde sú emócie menšej 
intenzity [26]. 

Tieto modely nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, 
ako sú emócie spojené a ktoré emócie sú navzájom 

podobné. Čím sú emócie podobnejšie, tým je ťažšie 
určiť, ktoré emócie používateľ pociťuje, a preto je do 
modelu potrebné pridať viac fuzzy pravidiel. Pravidlá IF-
THEN obsahujú pravidlá na aktiváciu špecifických 
prechodov v modeli, ktoré odovzdajú token na rôzne 
výstupné miesta. 

1.4 Vytvorený konceptuálny model 
Pre vytvorenie modelu je nevyhnutná znalosť možných 
vstupov a výstupov. Na vytvorenie konceptuálneho 
modelu potrebujeme nástroj, pomocou ktorého 
môžeme vytvárať a analyzovať Petriho siete, a na tento 
účel sme zvolili PIPE2 (Platform-Independent Petri Net 
Editor 2), ktorý nám umožňuje modelovať systém [27]. 
Vytvorený konceptuálny model je nasledovný: 

 
Obr. 3 Vytvorený konceptuálny model v Petriho sieťach 
Zdroj: Autor 
 
Počiatočné označenia Petriho sietí sú úrovne GSR, EEG 
a HR. Možné a uskutočniteľné prechody sú uvedené v 
tabuľke 1. Pohyb tokenu a možnosť streľby jednotlivých 
prechodov zobrazuje matica dopadu (tabuľka 2). 
 

 
Tabuľka 1 Povolené prechody modelu 
Zdroj: Autor 
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Tabuľka 2 Incidenčná matica modelu 
Zdroj: Autor 

2 Výsledky a diskusia 
V modeli skúmame, ako nám môžu zmeny 
fyziologických stavov pomôcť klasifikovať emocionálny 
stav používateľa. Na vytvorenie logiky modelu sme 
použili údaje z niekoľkých typov výskumu [28], [29], 
[30]. Ako vstupy sme použili HR, GSR a EEG úrovne a 
skúmame, či sú ich úrovne zvýšené alebo znížené v 
porovnaní so štandardnými úrovňami. Špecifická 
kombinácia týchto úrovní nám môže poskytnúť 
klasifikáciu konkrétneho emocionálneho stavu. 
Generované pravidlá IF-THEN, ktoré úzko súvisia s fuzzy 
systémom, sú nasledujúce: 
• Prechod T7 sa aktivuje IF GSR úrovne > NORMAL 

AND EEG úrovne sú < NORMAL AND HR úrovne > 
NORMAL. THEN tento stav je TRUE pre strach a 
hnev, preto je náhodné, či sa aktivuje prechod T8 or 
T9. 

• Prechod T10 sa aktivuje IF GSR > NORMAL AND EEG 
úrovne sú < NORMAL AND HR úrovne sú < NORMAL. 
THEN tento stav je TRUE pre znechutenie. 

• Prechod T11 sa aktivuje IF GSR úrovne AND EEG 
úrovne sú > NORMAL, ale HR úrovne sú < NORMAL. 
THEN tento stav je TRUE pre šťastie.  

• Prechod T12 sa aktivuje IF GSR úrovne AND EEG 
úrovne AND HR úrovne sú > NORMAL. THEN tento 
stav je TRUE pre prekvapenie. 

• Prechod T13 sa aktivuje IF GSR úrovne AND EEG 
úrovne a HR úrovne sú < NORMAL. THEN tento stav 
je TRUE pre smútok spojený s plačom. 

Vstupmi do modelu (obr. 3) sú namerané fyziologické 
stavy, pri ktorých sa úrovne môžu zvýšiť alebo znížiť zo 
štandardných úrovní. Model používa podmienené 
príkazy. Všetky tri podmienky musia spĺňať vlastnosti 
konkrétnej emócie, aby sa token mohol preniesť na 
konkrétny výstup. Napríklad podľa štúdií, keď sa cítime 
šťastní, naše úrovne GSR a EEG sú mierne zvýšené, ale 
zvyčajne sa zníži náš HR. Token sa dostane na dané 
miesto (stav), iba ak sú splnené tieto podmienky. Z 

týchto nameraných fyziologických stavov nie sme 
schopní s určitosťou povedať, či používateľ cíti strach 
alebo hnev, pretože tieto fyziologické stavy majú 
rovnaké vlastnosti a preto v tomto stave existuje viac 
hrán a prechodov a konečný stav medzi strachom a 
hnevom je vybraný náhodne. 

Na začiatku simulácie simulujeme náhodné 
zvýšenia a zníženia úrovní GSR, EEG a HR a spôsobom, 
akým je model navrhnutý, sa môžeme dostať do 
jedného konkrétneho emocionálneho stavu alebo sa 
nedostaneme do žiadneho výstupného miesta. 
Náhodnosť sa dá neskôr zmeniť pomocou  váh. Váhy je 
možné vypočítať na základe údajov prijatých zo 
zariadení IoT. Token je možné preniesť maximálne na 
jedno miesto (stav) na pravej strane modelu, ak sú však 
úrovne fyziologických stavov generované spôsobom, 
ktorý nie je typický pre žiadny z emocionálnych stavov, 
token sa neprenáša do žiadneho z konečných stavov. 

Graf dosiahnuteľnosti (obr. 4) vysvetľuje stavy, v 
ktorých môže byť token, keď sú spustené všetky 
možnosti. Problém zablokovania (mŕtvý bod – 
deadlock) sa ukazuje na troch miestach (S22, S24 a 
S26), kde sa sieť zastaví skôr, ako dosiahneme jeden z 
konečných stavov, v našom prípade konkrétneho 
emocionálneho stavu. Problémom sú nerealizovateľné 
prechody, ktoré nespĺňajú podmienky pre umožnenie 
prechodu. Napríklad zablokovanie S24 je založené na 
situácii, keď sa tokeny nachádzajú v stavoch „Pokles v 
GSR“, „Pokles v EEG“ a „Zvýšenie HR“. Keď dôjde k 
týmto stavom, nie je možné definovať a priradiť 
konkrétny emocionálny stav. V mŕtvom bode S22 budú 
tokeny tiež v stavoch „Pokles v GSR“, „Zvýšenie v EEG“ 
a „Pokles v HR“. V týchto stavoch podľa modelu nie sme 
schopní definovať konkrétny emocionálny stav. Tiež 
nemôžeme definovať žiadny stav v mŕtvom bode S26, 
keď budú tokeny v stavoch „Pokles v GSR“, „Zvýšenie v 
EEG“ a „Zvýšenie v HR“. 

 
Obr. 4 Výsledky grafu dosiahnuteľnosti / pokrytia 
Zdroj: Autor 
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Ďalšou snahou bolo odstrániť všetky deadlocky, ktoré 
vznikajú vo vnútri modelu a zabránia tomu, aby sa 
token posunul do jedných z výstupných miest. 
Najoptimálnejšie riešenie je vylepšiť model (obr. 5) a 
pridať nové výstupné miesto v prípade, že pravidlá nie 
sú typické  pre ostatné výstupné miesta - základné 
emócie. Tento nový stav sme označili ako „Undefined“, 
teda nevieme presne definovať emóciu.  
 

 
Obr. 5 – Vylepšený konceptuálny model 
Zdroj: Autor 
 
Pohyb tokenu a možnosť aktivácie prechodov môžeme 
pozorovať v matici dopadu nového modelu (obr. 6). 
 

 
Obr. 6 – Tabuľka dopadu vylepšeného modelu 
Zdroj: Autor 
 

Následne na novom grafe dosiahnuteľnosti (obr. 7) 
vidíme že vnútorné deadlocky sú odstránené a tokeny 
sa zastavia v siedmich stavoch (S27, S28, S29, S32, S33, 
S34, S35), ktoré sú finálnymi miestami v našom modeli 
(6 základných emocionálnych stavov a jeden 
nedefinovaný stav). 
 

 
Obr. 7 – Nový graf dosiahnuteľnosti 
Zdroj: Autor 

Záver 
V tomto článku sme vytvorili počiatočnú fázu 
konceptuálneho modelu systému, s ktorým budeme 
pracovať. Neskôr je možné model rozšíriť mnohými 
spôsobmi. Do modelu by sme mohli pridať ďalšie 
vstupy, napríklad rozpoznávanie tváre, telesnú teplotu 
alebo iné kardiovaskulárne hodnoty, a môžeme tiež 
zvoliť klasifikáciu nielen základných emócií, ale 
všetkých emócií. 

Vytvorenie konceptuálneho modelu v Petriho 
sieťach bolo prvým krokom k vytvoreniu komplexného 
systému. Ďalšie etapy budú zahŕňať vytvorenie 
senzorickej siete na získanie fyziologických stavov. 
Vytvorený dataset bude potrebné predspracovať a 
transformovať, aby bol použiteľný v systéme, ktorý 
bude súbor údajov potrebovať na klasifikáciu 
emocionálnych stavov používateľov. Neskôr bude 
vytvorený model optimalizovaný a aplikovaný na 
adaptáciu používateľov v domácom prostredí pomocou 
technológie IoT. 
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Abstrakt 
Článok je zameraný na porovnanie frázového systému 
štatistického strojového prekladu (SMT) a systému 
neurálneho strojového prekladu (NMT), pomocou 
automatických metrík hodnotenia kvality prekladu pre 
jazykový pár angličtina-slovenčina. Štatistický prístup je 
predchodcom neurónového strojového prekladu. 
Predpokladalo sa, že prístup neurónových sietí prinesie 
kvalitnejšie výsledky. Experiment sa uskutočňoval 
pomocou rezíduí na porovnanie hodnôt automatických 
metrík správnosti (BLEU-n) štatistického strojového 
prekladu s neurónovým strojovým prekladom. 
Výsledky ukázali, že sa potvrdil predpoklad lepšej 
kvality strojového prekladu neurónov, bez ohľadu na 
použitý systém. Medzi SMT a NMT boli štatisticky 
významné rozdiely v prospech NMT, na základe 
všetkých BLEU-n. Neurónový strojový preklad dosahuje 
lepšiu kvalitu prekladu publicistických textov z 
angličtiny do slovenčiny.  
Kľúčové slová: neurónový strojový preklad, štatistický 
strojový preklad, analýza textu, automatická evalvácia 

Abstract 
This paper is focused on the comparison of phrase-
based statistical machine translation system (SMT) and 
neural machine translation system (NMT) using 
automatic metrics of translation quality evaluation for 
the language pair English-Slovak. The statistical 
approach is the predecessor of the neural machine 
translation. It was assumed that the neural networks 
approach would generate better quality results. The 
experiment was done using residuals to compare the 
scores of automatic metrics of accuracy (BLEU-n) of 
statistical machine translation with neural machine 
translation. The results showed that the assumption of 
better neural machine translation quality regardless of 

the used system has been confirmed. There were 
statistically significant differences between SMT and 
NMT in favour of NMT based on all BLEU-n. The neural 
machine translation achieves better translation quality 
of journalistic texts from English into Slovak.  
Key Words: neural machine translation, statistical 
machine translation, text analysis, automatic 
evaluation 

Úvod 
Strojový preklad (Machine Translation - MT) je 
podoblasťou počítačovej lingvistiky, ktorá sa primárne 
zameriava na automatický preklad z jedného 
prirodzeného jazyka do iného prirodzeného jazyka bez 
akýchkoľvek zásahov človeka [1]. 
Neurónový strojový preklad (Neural Machine 
Translation - NMT) je prístup, ktorý využívajú mnohé 
online prekladateľské služby, ako napríklad Google 
Translate, Bing, Systran alebo eTranslation. NMT 
pracuje na princípe predpovedania pravdepodobnosti 
postupnosti slov a na spracovanie obrovského 
množstva údajov využíva hlbokú neurónovú sieť (deep 
neural network)[1]. Neurónová sieť je primárne závislá 
od trénovacích údajov, z ktorých sa učí a  zároveň, 
použitím sekvenčných modelov, dosahuje NMT 
obrovský pokrok v presnosti.  V oblasti spracovania 
prirodzeného jazyka (Natural Language Processsing - 
NLP) možno takto vytvárať milióny jazykových párov. 
NMT dokáže spracovať akýkoľvek jazykový pár, vrátane 
ťažko pochopiteľných jazykov, a taktiež  umožňuje 
spracovanie textu v rôznych jazykových štýloch, ako je 
formálny, lekársky, finančný, žurnalistický atď.. 
Flexibilitu neurónových sietí zaisťuje niekoľko 
parametrov s váhami a prepojeniami medzi 
jednotlivými uzlami siete. Reprezentácia slov v NMT je 
jednoduchšia ako vo frázových systémoch strojového 
prekladu. Každé slovo je kódované do vektora s 
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jedinečnou veľkosťou a smerom. Jazykový a prekladový 
model je nahradený jedno-sekvenčným modelom, 
ktorý postupne prechádza slovo za slovom. Na 
predpovedanie pravdepodobnosti postupnosti slov je 
potrebné použiť takú neurónovú sieť, ktorá si dokáže 
zapamätať kontext slova vo vete. Dopredné neurónové 
siete to nedokážu, spracovávajú vstupy nezávisle od 
zvyšku vety. Pre tento problém sú ideálne rekurentné 
neurónové siete (RNN), ktoré používajú pre kódovač aj 
pre dekodér, ktorý je základom pre strojový preklad, 
neurónovú sieť. Kodér spracúva zdrojovú vetu tak, že ju 
prečíta a zakóduje do n-rozmerného vektora, ktorý 
zachytáva „význam“ vstupnej sekvencie. Dekodér tento 
vektor spracuje a vytvorí výstupnú sekvenciu v 
cieľovom jazyku. 
Google neurónový strojový preklad (GNMT) je dnes 
jedným z najbežnejšie používaných online 
prekladateľských systémov. Poskytuje prirodzenejší 
preklad a je schopný spracovávať takzvané „preklady s 
nulovým rámcom“. Prirodzený preklad poskytuje 
tréning v algoritmoch pre veľké množstvo dát. 
Schopnosť takzvaného „prekladu nulového rozsahu“, 
t.j. priameho prekladu zo zdrojového jazyka do 
cieľového jazyka bez potreby medzikroku - prekladu do 
angličtiny, je oproti predchádzajúcej verzii Google 
prekladača vylepšením. 
Potreba hodnotiť systémy MT prostredníctvom ich 
výstupov (produktov) nie je novým stavom, existuje už 
od okamihu ako existuje samotný strojový preklad [2]. 
Všeobecne môžeme k evalvácii kvality pristupovať 
manuálne alebo automaticky. Žiadanejšou je manuálna 
evalvácia, ktorá je však časovo a prostriedkovo náročná 
a často sa označuje ako subjektívna. Okrem toho, 
rozdielny pohľad evalvátorov na chyby alebo rozdielne 
zručnosti evalvátorov spôsobujú ich nejednotnosť pri 
hodnotení kvality strojového prekladu [3]. Najčastejšie 
sa manuálna evalvácia kvality strojového prekladu 
vykonáva pomocou kritérií adekvátnosti a plynulosti 
pomocou Likertovej škály. Automatická evalvácia 
predstavuje druhý prístup k evalvácii kvality, a mal by 
vyriešiť vyššie uvedené nedostatky manuálnej 
evalvácie. Metriky automatickej evalvácie môžu 
ponúknuť cennú alternatívu k manuálnej [2]. Metriky 
automatickej evalvácie sa používajú na sledovanie 
vývojových zmien v jednom konkrétnom systéme MT, 
ale dajú sa použiť aj na meranie rozdielov v kvalite 
medzi dvoma rôznymi systémami MT [4]. Porovnávajú 
výstup MT (kandidát / hypotéza) s jedným alebo 
niekoľkými odkazmi (ľudské preklady). Merajú blízkosť 
a/alebo počítajú skóre svojej lexikálnej zhody. Podľa 
kritéria lexikálnej zhody možno automatické metriky 

evalvácie MT rozdeliť na metriky správnosti (párované 
n-gramy) a metriky chybovosti (vzdialenosť úprav) [5]. 
Metriky správnosti (napr. BLEU) sú založené na blízkosti 

výstupu MT ( ) s referenciou ( ) na základe n-gramov. 
Počítajú sa lexikálne prekrytie v: (a) počte spoločných 

slov ( ); (b) dĺžke (počte slov) výstupu MT a (c) 
dĺžke (počte slov) referencie. Čím sú hodnoty metrík 
väčšie, tým je lepšia kvalita prekladu. 
Výskum je zameraný na porovnanie výstupov dvoch 
systémov strojového prekladu: frázového štatistického 
(Phrase-based statistical machine translation - PB-SMT)  
a neurónového. Porovnanie výstupov 
najpoužívanejšieho systému strojového prekladu, sa 
vykoná pomocou automatických metrík správnosti 
(BLEU_1, BLEU_2, BLEU_3 a BLEU_4). 

1 Analýza súčasného stavu 
NMT je model založený na kombinácií kodér-dekodér, 
ktorý v sebe obsahuje dve neurónové siete [6], [7]. 
Kodér mapuje token zdrojového textu a následne 
zakóduje sekvenciu vektorov sémanticky rozvrhnutých 
reprezentácií, ktoré slúžia dekóderu na vytvorenie vety 
v cieľovom jazyku [8]. Analýzou súčasných trendov v 
[8], možno sledovať ich vývoj, od použitia rekurentnej 
neurónovej siete, cez konvolučnú neurónovu sieť [7] až 
po transformer neurónovej sieti založený na 
mechanizme pozornosti [9]. Transformer je 
v súčasnosti používaný na základe kvality a efektivity. 
Kodér transformer pozostáva z N totožných vrstiev, 
ktoré sa skladajú z dvoch vnorených vrstiev: vrstva 
mechanizmu pozornosti a dopredná vrstva. Výstupom 
je sémantická reprezentácia zdrojovej strany. 
Almahasees [10] porovnáva dva najpopulárnejšie 
systémy strojového prekladu, Google Translate a 
Microsoft Bing Translator. Skúmaným jazykovým 
párom bola angličtina a arabčina a oba systémy 
využívali štatistický strojový preklad. Dátový súbor 
pozostával z viet extrahovaných zo spravodajskej 
agentúry. Porovnanie výstupov MT sa uskutočnilo 
pomocou metriky automatického evalvácie BLEU. 
Výsledky výskumu boli v prospech GoogleTranslate, 
pričom Bing vygeneroval rôzne vety. Obmedzením 
experimentu bol menší korpus s 25 vetami. 
Almahasees [11] opäť porovnáva dva systémy 
strojového prekladu - Google Translate a Microsoft 
Bing Translator. Použitý súbor údajov pozostáva z 
publicistických textov napísaných v arabčine, pričom 
cieľovým jazykom bola pre vstupné texty angličtina. 
Tentokrát oba systémy strojového prekladu používali 
neurónový strojový preklad a boli porovnávané 
pomocou analýzy jazykových chýb a klasifikácie chýb. 
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Autori sa zamerali na tri hlavné kategórie pre 
porovnanie: pravopis, lexika a gramatika. Výsledky 
preukázali podobné výsledky pre obidva MT systémy v 
pravopise a gramatike (približne 92%), rozdiel bol v 
lexike, kde Google dosiahol lepšie výsledky ako Bing. 
Obmedzením experimentu bol malý súbor údajov. 
Webster et al. [12] sa zamerali na skúmanie 
použiteľnosti NMT v oblasti literárneho prekladu. 
Autori študovali výstupy systémov Google Translate a 
DeepL MT. Dátový súbor pozostával zo štyroch 
anglických klasických románov a ich prekladov do 
holandčiny. Autori porovnali ľudský preklad s dvoma 
výstupmi strojového prekladu. Analýza chýb bola 
vykonaná pomocou chybovej taxonómie SCATE [13], 
[14], čo je hierarchická chybová taxonómia založená na 
rozdiele medzi chybami presnosti a plynulosti. Výsledky 
ukázali, že väčšina viet obsahovala chyby. Skúmaný 
literárny NMT mal viac chýb plynulosti, t.j. chýb pri 
vytváraní správnych viet, než chýb presnosti, t.j. s 
presnou reprezentáciou toho, čo sa hovorí v zdrojovom 
texte. 
Jassem a Dwojak [15] hodnotili modely SMT a NMT 
trénované na doménovo špecifickom anglicko-poľskom 
korpuse strednej veľkosti. Autori použili korpusy z 
webu OPUS (otvorený paralelný korpus). V prípade PB-
SMT bola na preklad použitá sada nástrojov Moses. 
Model NMT bol trénovaný pomocou súboru nástrojov 
MarianNMT [16]. Výsledky metrík správnosti 
automatickej evalvácie (BLEU) preukázali podobnú 
kvalitu výkonu ako oba systémy, a preto sa autori 
rozhodli výkon porovnávať manuálne. Hodnotiaci 
súbor tvorilo 2 000 náhodných párov preložených viet. 
Evalvátori museli rozhodnúť o víťaznom výstupe 
systému MT alebo zvoliť remízu pre každý pár viet. 
Výsledky ukázali, že ľudskí evalvátori uprednostňovali 
prístup NMT pred prístupom SMT, pretože má lepšiu 
plynulosť výstupu. 
Biesialska et al. [17] analyzovali výkon štatistického 
a neurónového prístupu k strojovému prekladu. Autori 
porovnali systémy MT založené na frázach, neurónovej 
sieti a ich kombinácií. Porovnávané boli jazykové páry 
Čeština-Poľština a Španielčina-Portugalčina, pričom 
autori použili veľkú vzorku paralelných trénovacích dát. 
Autori použili na vyhodnotenie výstupov systémov MT 
metriky správnosti BLEU [18]. Výsledky ukázali, že pre 
jazykový pár Čeština-Poľština boli hodnoty BLEU 
metriky relatívne nízke, čo bolo spôsobené 
vzdialenosťou medzi jazykmi. 
Haque et al. [19] sa zamerali na skúmanie prekladu 
pojmov v NMT a PB-SMT. Autori vytvorili vlastné 
systémy PB-SMT pomocou sady nástrojov Moses. Na 

druhej strane boli systémy NMT, vytvorené pomocou 
súboru nástrojov MarianNMT [16]. Použitý paralelný 
korpus bol z anglicko-hindského jazykového páru a 
slúžil na vytvorenie základných transformovacích 
modelov. Evalvácia systémov bola vykonaná pomocou 
automatických metrík evalvácie strojového prekladu: 
BLEU, METEOR [20] a TER [21]. Výsledky ukazujú, že 
preklad z angličtiny do hindčiny dosiahol dobré 
hodnoty BLEU metriky pre voľný slovosledový jazyk 
hindčiny, s lepším skóre pre NMT. V prípade prekladu z 
hindčiny do angličtiny sa dosiahlo mierne skóre BLEU. 
Pre všetky metriky evalvácie medzi systémami PB-SMT 
a NMT boli identifikované štatisticky významné 
rozdiely.  
Autori v [22] sa zamerali na porovnanie troch systémov 
MT: Google Translate, Matecat a Thot. Cieľom tohto 
článku bolo podporiť vytvorenie holandského rozhrania 
pojmov pre použitie SNOMED CT, pomocou MT. 
SNOMED CT obsahuje viac ako 55 000 procedúr s 
anglickým popisom a ľudský preklad by zabral veľa času 
a prostriedkov. Systém strojového prekladu Matecat 
[23] je špecifický svojou prekladovou pamäťou a 
ponúka možnosť výberu poľa prekladu. Thot [24] je 
systém založený na frázach, trénovaných pre 
experiment s použitím holandských a anglických 
podstatných fráz. Výstup skúmaných MT systémov 
hodnotili dvaja evalvátori, ktorí považovali preklad za 
prijateľný, ak obsahoval význam anglického pojmu. 
Výsledky experimentu ukázali, že kvalita všetkých troch 
systémov MT nebola dostatočne dobrá na to, aby sa 
dala použiť v klinickej praxi, a žiaden z nich nepreložil 
tieto výrazy podľa pravidiel prekladu SNOMED CT. 
Najhoršie výsledky boli dosiahnuté pre Thot a výsledky 
pre Google Translate a Matecat boli podobné. 

2 Metodológia 
Cieľom výskumu je porovnať dva systémy strojového 
prekladu: frázový štatistický strojový preklad 
a neurónový strojový preklad. Vyhodnotenie výstupov 
bude vykonané pomocou najpoužívanejšieho systému 
strojového prekladu Google Translate pre jazykový pár 
angličtina-slovenčina. Slovenský jazyk patrí 
k zástupcom flektívnych jazykov, ktoré obsahujú 
bohatú morfológiu a voľné poradie slov [25]. Evalvácia 
bola vykonaná pomocou metrík správnosti 
automatickej evalvácie (BLEU-n).  
Rozdiely medzi NMT a SMT boli porovnávané na 
špecifickom datasete, ktorý pozostáva z anglických 
textov publikačného štýlu. Referenčný preklad sme 
získali od dvoch profesionálnych prekladateľov, ktorí 
preklad vykonávali pomocou nášho online systému 
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OSTPERE (Online System for Translation, Post-editing, 
Revision and Evaluation), ktorý bol pôvodne vytvorený 
pre potreby post-editácie strojovo preložených 
dokumentov [26]–[28]. Online systém bol vytvorený 
pomocou jazyka PHP a na ukladanie textových 
dokumentov a ich prekladov sa používa MySQL 
databáza. Všetky texty boli preložené pomocou 
obochprístupov strojového prekladu (SMT a NMT).  
Metodológia bola vykonaná na základe nasledovných 
krokov. Prvým krokom bolo získanie 
neštruktúrovaného anglického textu (zdrojový text) 
publikačného štýlu. Z textov bol odstránený formát, 
a následne sa preložili pomocou štatistického aj 
neurónového strojového prekladu, pomocou nástroja 
Google Translate. Nasledovalo vytvorenie humánneho 
prekladu pomocou systému OSTPERE. Takto získané 
preklady (oba strojové a humánny) sme zarovnali, teda 
zjednotili podľa zdrojových textov. Na zarovnanie sme 
použili nástroj HunAlign [29]. Pomocou metrík 
správnosti sa vykonala automatická evalvácia 
strojových prekladov a na základe dosiahnutých 
výsledkov bolo možné vykonať porovnanie kvality 
prekladu oboch technológií prekladu (SMT a NMT). 
Identifikovali sme texty, ktoré mali najväčšiu 
vzdialenosť medzi SMT a NMT [30]. Na porovnanie 
hodnôt automatických metrík BLEU-n MT_SMT 
a MT_NMT, na úrovni dokumentov, boli použité 
rezíduá. V tomto prípade bola analýza rezíduí 
definovaná nasledovným vzťahom:   

 
, kde  je počet skúmaných textov v 

datasete, NMT je neurónový strojový preklad a SMT 
štatistický neurónový preklad. 
V našom výskume sme aplikovali automatické metriky 
správnosti, konkrétne sme použili metriku BLEU-n [18]. 
BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) je geometrický 

priemer n-gramov správnosti ( ), ktorý 
reprezentuje dve vlastnosti kvality strojového 
prekladu: adekvátnosť a plynulosť.  Druhá časť je 
obmedzenie na základe dĺžky, aby sa zabránilo príliš 
krátkym vetám, ktoré môžu spôsobovať nevhodný 
preklad. [5]. 

3 Výsledky a diskusia 
Na základe výsledkov, upravených jednorozmerných 
testov s opakovaným meraním (Greenhouse-Geisser 
korekcia) medzi GT_SMT a GT_NMT, boli 
identifikované štatisticky významné rozdiely v kvalite 
strojového prekladu na základe skóre BLEU-n (n=1, 2, 3 
a 4: G-G Epsilon < 0.898, p < 0.001).  

Ďalším krokom bola identifikácia segmentov, pre ktoré 
boli identifikované najväčšie rozdiely v skóre BLEU-n. 
Na identifikáciu týchto segmentov boli použité residuá 
[30], [31]. Na identifikáciu extrémnych hodnôt (Obr. 1-

4) bolo použité pravidlo , t.j. hodnoty mimo daný 
interval sú brané ako extrémne hodnoty. 

 
Obr. 1 Vizualizácia rezíduí BLEU_1 pre výstupy 
strojového prekladu Google Translate  
Zdroj: Autor 
 
V prípade BLEU_1 bolo identifikovaných 5 segmentov, 
pre ktoré bola identifikovaná významná správnosť v 
prospech GT_NMT voči GT_SMT. Naopak, 4 segmenty 
preukázali významnú správnosť v prospech GT_SMT 
voči GT_NMT (Obr. 1).  

 
Obr. 2 Vizualizácia rezíduí BLEU_2 pre výstupy 
strojového prekladu Google Translate  
Zdroj: Autor 
 
V prípade metriky BLEU_2, boli identifikované 4 
segmenty, pre ktoré bola identifikovaná významná 
správnosť v prospech GT_NMT voči GT_SMT. Dva 
segmenty boli identifikované s významnou 
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správnosťou v prospech GT_SMT voči GT_NMT 
(Obr. 2). 

 
Obr. 3 Vizualizácia rezíduí BLEU_3 pre výstupy 
strojového prekladu Google Translate  
Zdroj: Autor 
 
V prípade BLEU_3 bolo identifikovaných 7 segmentov, 
pre ktoré bola preukázaný štatisticky významná miera 
správnosti v prospech GT_NMT voči GT_SMT. Naopak, 
iba pre 2 segmenty bola preukázaná štatisticky 
významnejšia správnosť v prospech GT_SMT voči 
GT_NMT (Obr. 3). 

 
Obr. 4 Vizualizácia rezíduí BLEU_4 pre výstupy 
strojového prekladu Google Translate  
Zdroj: Autor 
 
Pre BLEU_4 bolo identifikovaných 7 segmentov, pre 
ktoré bola identifikovaná významná miera správnosti v 
prospech GT_NMT voči GT_SMT. Iba 1 segment 
preukázal významnú mieru správnosti v prospech 
GT_SMT voči GT_NMT (Obr. 4).  
Boli identifikované štatisticky významné rozdiely medzi 
SMT a NMT, na základe výsledkov všetkých metrík 
správnosti BLEU-n, v prospech NMT. Priemer reziduí 

bol pozitívny pre všetky metriky BLEU-n v prospech 
NMT.  
Identifikované segmenty boli podrobené lingvistickej 
analýze. Ako preukázali výsledky, v prípade BLEU_1 
bolo identifikovaných 6 segmentov s významnou 
mierou správnosti v prospech neurónového strojového 
prekladu. Podrobná lingvistická analýza ukázala, že sa 
jedna hlavne o zvýšenie presnosti prenosu významu 
zdrojového textu, redukciu doslovného prekladu 
a nepreložené slová. Boli  identifikované napríklad pre 
nasledovné vety: 
(1) 
ZT: He is believed to have stayed for a time in Belgium 
but has never been found.  
GT_SMT: On je veril k zdržiavala na nejaký čas v 
Belgicku, ale nebolo nikdy nájdené.  
GT_NMT: Predpokladá sa, že nejaký čas zostal v 
Belgicku, ale nikdy ho nenašli.  
Referencia: Predpokladá sa, že istý čas v Belgicku 
zostal, no polícia ho nikdy nevypátrala. 
(2) 
ZT: The flexible partner will eventually adapt their 
entire life around the inflexible partner's insistences.  
GT_SMT: Flexibilné partner bude nakoniec prispôsobiť 
celý svoj život okolo insistences nepoddajná partnera. 
GT_NMT: Flexibilný partner nakoniec prispôsobí celý 
svoj život požiadavkám nepružného partnera.  
Referencia: Nakoniec flexibilný partner prispôsobí celý 
svoj život požiadavkám neflexibilného partnera. 
 
Zaujímavým zistením bolo, že iba jeden segment má 
významne väčšiu správnosť prekladu v prípade 
všetkých štyroch metrík (BLEU_1 až BLEU_4). 
Čo sa týka metriky BLEU_2, v prípade 4 segmentov 
dosiahol NMT lepšie výsledky ako SMT. Ďalším 
zaujímavým poznatkom je, že bol identifikovaný text, 
pre ktorý bolo dokázané rovnaké zlepšenie kvality aj 
metrikou BLEU_3 (zvýšenie adekvátnosti a plynulosti). 
Príkladom takéhoto segment je nasledovná ukážka: 
(3) 
ZT: How much should we fear the rise of artificial 
intelligence?  
GT_SMT: Koľko by sme mali báť vzostup umelej 
inteligencie?  
GT_NMT: Nakoľko by sme sa mali báť nárastu umelej 
inteligencie?  
Referencia: Nakoľko by sme sa mali obávať vzostupu 
umelej inteligencie? 
 
Metrika BLEU_4 má špecifické vlastnosti, kde sa jedná 
zhodu štyroch za sebou nasledujúcich tokenov 
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nezávisle od toho, či sa jedná o slovo alebo 
interpunkciu. Nasledovný text môže slúžiť ako ukážka:  
(4)  
ZT: He said they would facilitate “speedier, clearer 
investigations and stricter prison sentences” and would 
help the authorities understand Isis’s “underlying 
structures”.  
GT_SMT: Hovoril, že by to uľahčilo "rýchlejšie, čistejšie 
vyšetrovanie a prísnejšie tresty odňatia slobody" a bol 
by pomohla orgánom pochopiť ISIS je "základnej 
štruktúry".  
GT_NMT: Povedal, že by uľahčili „rýchlejšie a jasnejšie 
vyšetrovanie a prísnejšie tresty odňatia slobody“ a 
pomôžu úradom pochopiť „základné štruktúry“ Isis.  
Referencia: Povedal, že budú presadzovať „rýchlejšie, 
jasnejšie vyšetrovania a prísnejšie tresty odňatia 
slobody", a pomôžu úradom pochopiť „základné 
štruktúry Isis". 

Záver 
Náš výskum mal za cieľ zistiť, či strojový preklad 
založený na neurónových sieťach, dosahuje vyššiu 
kvalitu správnosti prekladu, než jeho predchodca 
štatistický strojový preklad. 
Môžeme konštatovať, že výsledky nášho výskumu 
preukázali, že v prípade prekladu textov publicistického 
štýlu z angličtiny do slovenčiny, dosiahol neurónový 
strojový preklad lepšiu kvalitu prekladu textov. Napriek 
tomu, že slovenčina je geneticky príbuzný jazyk češtiny, 
strojový preklad zo slovenčiny nie je tak preskúmaný 
ako čeština. V prípade češtiny existuje viacero štúdii 
zameraných na vyhodnotenie kvality strojového 
prekladu [32], [33]. 
Naše výsledky potvrdzujú výsledky výskumu [1], ktoré 
hovoria, že je možné získať 70-80% správnosť 
strojového prekladu použitím umelej inteligencie, 
avšak zvyšok je stále úlohou pre humánny preklad. 
Ďalšie smerovanie nášho výskumu sa bude zameriavať 
na rozšírenie skúmaných textov, porovnanie rôznych 
systémov strojového prekladu a použitie ďalších metrík 
automatickej evalvácie strojového prekladu, akými sú 
napríklad PER a TER, ktoré sú založené na princípe 
vzdialenosti úprav. 
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Abstrakt 
Článok sa zaoberá skinovaním (prispôsobovanie 
grafického vzhľadu používateľského rozhrania) 
webovej aplikácie Priscilla (https://priscilla.fitped.eu), 
ktorá predstavuje systém zameraný na vyučovanie 
a vzdelávanie sa v oblasti programovania pre stredné 
a vysoké školy. Z pohľadu front-endu je webová 
aplikácia vyvíjaná prostredníctvom technológie Vue.js, 
ktorej sme prispôsobili výber použitých nástrojov 
a techník.  Obsahom článku je popis kľúčových bodov 
procesu skinovania tejto aplikácie a ukážky 
vytvorených skinov pre denný, nočný a farboslepý 
režim aplikácie, ktoré boli požiadavkou riešenia. 
Základom navrhnutej filozofie skinovania systému sú 
zaužívané techniky organizácie a písania CSS kódu 
v podobe metodológie ITCSS a mennej konvencie BEM 
v kombinácii s možnosťami preprocesora Sass. V článku 
sme zhodnotili už implementovanú filozofiu 
skinovania, vizuálny dizajn systému a vytvorené skiny. 
Následne sme poukázali na prínos vytvoreného riešenia 
pre používateľov tejto aplikácie, ako aj na možný 
spôsob inšpirácie pre podobne zamerané aplikácie. 

Kľúčové slová: skinovanie, webová aplikácia, 
používateľské rozhranie, Vue.js, front-end 

Abstract 
The article deals with the skinning of the web 
application Priscilla (https://priscilla.fitped.eu), which 
is a system focused on teaching and learning in the field 
of programming for high schools and universities. From 
the front-end point of view, the web application is 
developed using Vue.js, a technology to which we have 
adapted the selection of tools and techniques used. 
The content of the article is a description of the key 
points of the process of skinning the application and 
examples of skins for daily, nightly, and color-blind 
mode created for the application, which were the 
requirement of the solution. The basis of the proposed 
system skinning philosophy are techniques used within 
the organization and writing CSS code using the form of 
ITCSS methodology with BEM naming convention in 

combination with the capabilities of the Sass 
preprocessor. In the article, we evaluated the already 
implemented skinning philosophy, the visual design of 
the system, and the created skins. Subsequently, we 
pointed out the benefits of the created solution for the 
users of this application as well as the potential way to 
inspire similarly focused applications.  
Key Words: skinning, web application, user interface, 
Vue.js, front-end 

Úvod 
Aktuálnym UI/UX dizajnovým trendom vývoja 
webových aplikácií je možnosť prispôsobovania 
vzhľadu aplikácie používateľmi na základe výberu 
spomedzi dostupných a predpripravených režimov. 
Príkladom môže byť svetlý alebo tmavý režim aplikácie. 
Samotné prispôsobovanie vzhľadu používateľmi vo 
webových aplikáciách zabezpečujeme procesom 
skinovania, resp. témovania, počas ktorého 
navrhujeme, definujeme a implementáciou 
používateľom sprístupňujeme viaceré vizuálne vzhľady 
používateľského rozhrania (UI) pre ktoré sa používa 
termín skin alebo téma. V súčasnosti túto možnosť 
poskytujú predovšetkým známe webové aplikácie, 
napr. YouTube, Facebook, Gmail a iné. Tie vďaka svojim 
mnohočlenným vývojárskym tímom dokážu pomerne 
rýchlo zareagovať na tieto trendy a implementovať ich 
do svojich aplikácií.  

Pokiaľ sa však zameriame na vzdelávacie systémy 
a podobne orientované aplikácie, situácia sa značne 
mení, a to aj napriek tomu, že sa jedná o užitočnú 
a používateľmi žiadanú funkcionalitu. Vzhľadom na 
túto skutočnosť sme sa rozhodli navrhnúť 
a implementovať filozofiu skinovania pre vzdelávaciu 
webovú aplikáciu Priscilla. Dôkazom o účinnosti 
navrhnutej filozofie skinovania je splnenie požiadavky 
v podobe vytvorenia a implementácie skinov pre 
denný, nočný a farboslepý režim aplikácie. 
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1 Filozofia skinovania 
Skinovanie poskytuje možnosť kontroly nad zmenou 
vzhľadu prostredníctvom výberu spomedzi vopred 
pripravených návrhov alebo skinov [1].  

Skin alebo téma v tejto súvislosti reprezentuje 
vizuálnu stránku prvkov organizovaných do 
používateľského rozhrania [2]. Nastavenia sú 
štandardne organizované v súbore alebo súboroch, 
odkiaľ ich modul vytvárajúci dizajn načítava. 
Kombináciou súborov popisujeme vizuálne vlastnosti 
jednotlivých prvkov, ktorými sú napr.: farba, 
orámovanie, font, tiene a podobne. Uvedené vlastnosti 
môžu byť opakovane použité v rôznych kontextoch a na 
rôzne elementy webovej aplikácie. Takýmto spôsobom 
dokážeme skinom ovplyvniť vzhľad a do značnej miery 
aj použiteľnosť aplikácie, ale nedokážeme ovplyvniť 
samotnú funkcionalitu. 

Cieľom pri skinovaní je predovšetkým oddeliť 
grafické používateľské rozhranie (GUI) od funkcionality, 
respektíve biznis logiky aplikácie a zároveň umožniť 
definovanie GUI pomocou externých súborov, ktoré 
dokážeme neskôr prepojiť s kódom aplikácie. Aby bola 
zabezpečená väzba medzi GUI a biznis logikou, musí 
existovať vzájomné porozumenie a tým aj spolupráca 
medzi logikou a skinom aplikácie [3]. 

1.1 Metodológia ITCSS 
Inverted Triangle CSS (ITCSS) je metodológia zameraná 
na udržateľný spôsob organizácie škálovateľného CSS. 
Autorom metodológie je Harry Roberts, ktorý je 
uznávaným CSS špecialistom. Jeho snahou bolo nájsť 
spôsob, ktorým by bolo možné spravovať a rozvíjať 
rozsiahle webové projekty. Nejedná sa však o nejakú 
knižnicu, ale o spôsob myslenia [4]. 

Na začiatku procesu skinovania webovej aplikácie 
Priscilla sme museli prvky navrhovaného dizajnu 
štruktúrovať tak, aby sme mali CSS štýly logicky členené 
a usporiadané. Vo výsledku má táto voľba prispieť 
najmä k efektívnej udržateľnosti CSS kódu dizajnu 
a skinov, predchádzaniu redundancie štýlov 
a v neposlednom rade aj k zlepšeniu výkonu samotnej 
aplikácie. S prihliadnutím na rozsah a aktívny vývoj 
aplikácie, sme pre túto webovú aplikáciu zvolili ITCSS. 

Hlavným princípom ITCSS je rozdeľovanie CSS kódu 
do vrstiev, ktoré sú zoradené podľa toho, ako CSS 
v skutočnosti funguje. Podstata metodológie spočíva 
v samotnom zoradení štýlov podľa špecifickosti [4]. 
Špecifickosťou v tomto kontexte rozumieme spôsob, 
ktorým webové prehliadače porovnávajú a rozhodujú 
na základe štruktúry rôznych typov selektorov 
o aplikovaní najrelevantnejších hodnôt definovaných 

CSS vlastností na jednotlivé prvky webovej stránky 
alebo aplikácie [5].  
 

 
Obr. 1 Vizualizácia implementácie ITCSS pri skinovaní 
webovej aplikácie 
Zdroj: Autor 

1.2 Preprocesor Sass 
CSS preprocesory ako napr.: Sass (Syntactically 
Awesome Style Sheets), LESS a Stylus sú nástroje, ktoré 
poskytujú jazyku CSS pridané možnosti a funkcionality, 
ktoré nie sú v natívnom CSS k dispozícii [6]. CSS 
preprocesor sme pri skinovaní používali ako nástroj, 
ktorým sme dokázali do určitej miery zautomatizovať 
proces návrhu, definovania a aplikácie viacerých tém, 
resp. skinov webovej aplikácie. Na tieto účely nám 
poslúžil preprocesor Sass. Konkrétne sme sa rozhodli 
použiť jeho syntax SCSS. 

1.3 Definovanie vlastností skinov 
Settings je prvou vrstvou metodológie ITCSS. V rámci 
tejto vrstvy sme primárne deklarovali premenné 
s hodnotami CSS vlastností pre jednotlivé skiny 
webovej aplikácie. Použitím preprocesora sme získali 
k dispozícii dve možnosti, ako zadefinovať premenné 
vlastností skinov, a to prostredníctvom natívnych CSS 
premenných a premenných preprocesora Sass.  

Dynamická povaha CSS premenných nám ponúka 
veľkú flexibilitu pre všetky formy témovania, resp. 
skinovania, teda pre predpripravené, ale aj 
používateľom prispôsobené témy [7]. Umožňujú nám 
definovať premennú, na ktorú sa dokážeme odkazovať 
z viacerých miest v celom CSS. To je pre skinovanie 
kľúčové, pretože môžeme zdieľať vlastnosť medzi 
tisíckami prvkov. Ak požadujeme zmenu, je potrebné 
aktualizovať iba jednu hodnotu premennej a nemusíme 
tak jednotlivo aktualizovať CSS každého prvku [8]. 

V našom návrhu sme sa rozhodli pre kombináciu 
oboch týchto premenných. Zatiaľ čo natívne CSS 
premenné pri skinovaní dominovali samotnému 
definovaniu špecifických vlastností pre jednotlivé témy, 
premenné preprocesora našli uplatnenie pri tzv. 
záložných (fallback) hodnotách vzhľadu aplikácie. Tie 
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odkazujú na vizuálne vlastnosti predvolenej témy, teda 
na štýly denného režimu aplikácie. 

 

 
Obr. 2 Ukážka definovania premenných s vlastnosťami 
jednotlivých skinov 
Zdroj: Autor 

1.4 Aplikácia skinov 
Funkčnosť prepisovania v tomto prístupe je 
zabezpečená pridaním špecifickosti v podobe triedy 
alebo atribútu na prvok najvyššej úrovne HTML 
dokumentu, akým je napríklad <body> element. 
Prepínanie tried alebo hodnôt atribútov elementu 
môžeme realizovať pomocou JavaScriptu [8]. V tomto 
štádiu skinovania sme došli do bodu, v ktorom bolo 
potrebné vyriešiť, akým spôsobom budeme prideľovať 
prvkom webovej aplikácie nami definované vlastnosti 
skinov v rámci deklaračných blokov CSS pravidiel. 
Riešením bolo vytvorenie a následné použitie mixinu. 

Mixiny vývojárom umožňujú vytvárať skupinu 
vlastností a hodnôt, ktoré sa dajú ľahko opätovne 
použiť naprieč celou aplikáciou. Pomocou direktívy 
@include dokážeme priradiť predtým definovaný mixin 
k novému kontextu, napríklad zahrnutím do definície 
triedy [2]. Možné je taktiež definovať mixiny, ktoré 
prijímajú parametre podobne ako funkcia 
v konvenčnom programovaní [9]. Pre tieto účely sme 
vo vrstve tools vytvorili mixin themeStyle, ktorý bol 
následne používaný pri skinovaní celej webovej 
aplikácie. 

 

 
Obr. 3 Mixin themeStyle 
Zdroj: Autor 

1.5 Vue.js 
V rámci front-endu vo Vue.js sme na uloženú 
preferenciu skinu používateľa v databáze nadviazali 

prostredníctvom state a knižnice Vuex [10]. Pri tvorbe 
funkcionality aplikovania skinu sme tiež pracovali 
s computed properties a watchers. Tieto Vue možnosti 
nám umožnili detegovať zmenu hodnoty stavu skinu 
a na túto udalosť súčasne zareagovať nami 
predpripravenou metódou.  

 

 
Obr. 4 Schéma fungovania navrhnutej filozofie 
skinovania vo Vue.js 
Zdroj: Autor 

2 Návrh skinov 
Na začiatku tejto fázy sme už mali všetko pripravené 
k tomu, aby bolo možné pokračovať návrhom 
jednotlivých skinov. Každý z uvedených skinov vniesol 
do celkového návrhu svoje špecifiká, na ktoré sme 
reagovali postupným dopĺňaním premenných 
s hodnotami vizuálnych vlastností do predpripravenej 
vrstvy settings. Súčasne s dopĺňaním premenných 
skinov sme sa venovali aj ich aplikácii v rámci 
deklaračných blokov CSS kódu. Realizovali sme to 
volaním nami predpripraveného Sass mixinu 
themeStyle s jednotlivými parametrami. 

Dosah, explicitnosť a špecifickosť CSS štýlov sme 
v procese skinovania usmerňovali kombináciou mennej 
konvencie BEM (Block Element Modifier) a možnosťou 
vnárania selektorov pomocou preprocesora Sass. Počas 
vývoja skinov sme konkrétne CSS štýly aplikácie 
priebežne zatrieďovali na základe uvedených hľadísk 
metodológie ITCSS do vrstiev components a utilities, 
ktoré vo výsledku obsahujú jadro vzhľadu navrhnutých 
skinov a webovej aplikácie. 

2.1 Denný režim 
Návrh denného režimu bol pre skinovanú aplikáciu 
kľúčový. Predstavuje totiž predvolené zobrazenie 
webovej aplikácie. Zároveň niektoré časti UI dizajnu 
tohoto skinu boli základom pre ďalšie skiny. 
Navrhnutým dizajnom sme vytvorili moderné, 
minimalistické a intuitívne prostredie systému Priscilla. 
Zvolili sme vyváženosť medzi prívetivým dizajnom 
používateľského rozhrania a použiteľnosťou aplikácie, 
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čím vo výsledku prispievame k zefektívneniu 
vyučovania a učenia sa prostredníctvom tohoto 
systému. Zároveň sme vizuálny dizajn systému 
prispôsobili aj plynulému používaniu na mobilných 
zariadeniach. 

 

 
Obr. 5 Obrazovky s responzívnym dizajnom denného 
skinu webovej aplikácie 
Zdroj: Autor 

 
Počas procesu skinovania denného režimu sme 

zároveň pre túto webovú aplikáciu navrhli viacero 
tematických ikoniek a grafických prvkov. Niektoré 
z týchto prvkov v spojení s gamifikáciou používateľa 
vytvárajú v prostredí aplikácie gamifikovaný vzdelávací 
dizajn, pomocou ktorého môže učenie programovania 
prebiehať hravou a zaujímavou formou. 
 

 
Obr. 6 Výber z navrhnutých grafických prvkov pre 
aplikáciu Priscilla 
Zdroj: Autor 

2.2 Nočný režim 
Pri návrhu nočného režimu boli užitočné odporúčania 
dizajnového jazyka Material Design [11]. 
Najzásadnejšími odporučeniami, ktorými sme 
usmerňovali návrh tohto skinu, bola práca s eleváciou, 
farebnosťou jednotlivých prvkov a typografiou webovej 
aplikácie. V porovnaní s denným režimom, sme 
tentokrát jednotlivé farby prvkov museli desaturovať. 
Jednoducho povedané, pre lepšiu viditeľnosť a menšiu 
námahu očí v tmavom režime sme týmto prvkom znížili 

sýtosť farieb. Zvolili sme preto farebný model HSL, 
ktorý okrem farebného tónu, resp. odtieňa farby nám 
umožňoval upravovať sýtosť a svetlosť nami zvolenej 
farby. Ďalším bodom návrhu nočného skinu bolo 
prispôsobenie ikoniek tmavým podkladom skinu.  

V súvislosti s výberom a aplikáciou skinu sme sa 
v riešení rozhodli zakomponovať taktiež možnosť 
automatického prideľovania svetlého alebo tmavého 
skinu na základe aktuálne predvolenej témy 
operačného systému.  

 

 
Obr. 7 Ukážka denného a nočného skinu aplikácie 
Zdroj: Autor 

2.3 Farboslepý režim 
Tretím skinom, ktorý sme navrhovali pre aplikáciu 
Priscilla, bol režim pre farboslepých používateľov. 
„Farbosleposť nie je úplná strata farebného videnia. 
Farboslepí ľudia dokážu rozpoznať širokú škálu farieb, 
zatiaľ čo určité škály farieb je ťažké rozlíšiť“ [12]. Pri 
skinovaní aplikácie a obzvlášť pri tomto skine sme dbali 
na pravidlá metodiky prístupnosti WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) [13]. Zároveň sme pri návrhu 
tohoto skinu vychádzali z princípov 3 (+1) Color 
Universal Design [12]. 

Dosiahnutie prijateľnej farebnosti prvkov aplikácie 
v prípade tohto skinu nebola triviálna záležitosť. 
Dôležitým krokom, ktorým sme postupovali pri 
definovaní vizuálnych vlastností tohoto skinu, bolo 
použitie dostupných nástrojov, ktoré nám vizualizovali 
v reálnom čase vzhľad našej aplikácie z pohľadu 
jednotlivých typov porúch farbocitu. Používali sme 
nástroje Color Oracle [14], Visolve [15], WCAG color 
contrast checker [16], nástroje kontroly farebnosti 
WhoCanUse [17] a Adobe Color [18]. 

Pri tomto skine sme potrebovali vyriešiť atypický 
problém so zafarbením záhlavia kariet s názvami 
kurzov. Farby boli kurzom v aplikácii vopred 
prideľované a následne aplikované formou inline CSS 
zápisu ako farba záhlavia. V tomto prípade sme 
požadovaný efekt dosiahli použitím rôznych SVG 
vektorových vzorov s prispôsobenou priehľadnosťou. 
Grafické vzory v kontexte farbosleposti sú všeobecne 
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považované za prínosnú vizuálnu pomôcku v snahe 
odlíšiť od seba podobné alebo aj rovnaké farby.  

 

 
Obr. 8 Simulácia časti skinu farboslepých z pohľadu 
jednotlivých typov farbosleposti 
Zdroj: Autor 

3 Výsledky a diskusia 
Uvedenou metodikou bol navrhnutý celkový spôsob 
definovania a implementácie viacerých vizuálnych tém 
používateľského rozhrania v prostredí systému Priscilla. 
Použité techniky a technológie boli podriadené 
predovšetkým dynamickej povahe javascriptového 
frameworku Vue.js, v ktorom je webová aplikácia 
vyvíjaná.  

Dizajn a použiteľnosť vzdelávacieho systému 
Priscilla priebežne podlieha testovaniu používateľmi. 
Takto získané informácie neustále vyhodnocujeme 
a reagujeme na ne pravidelnými aktualizáciami 
systému.  

Ukázalo sa, že samotný proces skinovania môže byť 
s prihliadnutím na rozsah webovej aplikácie 
a požadovaný počet skinov pomerne komplexná 
a nepretržitá záležitosť. Proces skinovania si preto 
vyžaduje nielen pokročilé znalosti HTML, CSS, 
JavaScriptu, ale aj znalosti dizajnovania a vývoja 
webových aplikácií, ako aj flexibilné grafické zručnosti 
s vektorovou a rastrovou grafikou pomocou rôznych 
grafických programov. 

Záver 
V článku sme popísali hlavné body navrhnutej 
a implementovanej filozofie skinovania, ktorá našla 
svoje praktické využitie v rámci vzdelávacej webovej 
aplikácie Priscilla (https://priscilla.fitped.eu/). Môžeme 
skonštatovať, že samotná filozofia skinovania v tomto 
prípade poskytuje aplikácii dostatočnú flexibilitu po 
stránke dizajnu používateľského rozhrania nielen 
v súčasnom stave, ale aj z pohľadu jej budúceho vývoja. 
Je tomu tak vďaka oddeleniu definície vizuálnych 
vlastností skinov od kódu aplikácie. 

Poukázali sme aj na nami navrhnuté skiny, grafické 
prvky a  dizajn webovej aplikácie. Skiny denného, 
nočného a farboslepého režimu zastrešujú v aplikácii 
rôznorodé potreby používateľov. Týmto z aplikácie 

vytvarujú prívetivé prostredie, ktoré dokáže nielen 
skvalitniť, ale aj zefektívniť samotné vzdelávanie 
v oblasti programovania stredným a vysokým školám. 
Vďaka responzivite dizajnu sa tak riešenie stáva 
mobilným a práca so systémom môže prebiehať 
odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Vytvoreným skinom pre 
farboslepých taktiež poukazujeme na potrebu myslieť 
na týchto používateľov pri tvorbe a dizajnovaní 
aplikácií, obzvlášť v oblasti vzdelávania. 

Prípadným odporúčaním pre prax, resp. 
poukázaním na problém, ktorému sme sa venovali pri 
riešení uvedenej problematiky je práve potreba mať 
CSS štýly štruktúrované. Dlhodobé neriešenie tohoto 
hľadiska by viedlo k značne nekontrolovateľnému stavu 
definovania CSS štýlov, zvýšenej redundancii 
a v neposlednom rade k problémom so špecifickosťou 
selektorov. V našom návrhu sme tomuto do výraznej 
miery predchádzali použitou metodológiou ITCSS 
v kombinácii s mennou konvenciou BEM a možnosťami 
preprocesora Sass. 
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Abstrakt 
Cieľom tohto príspevku je predstaviť aplikáciu, ktorá je 
schopná detegovať voľné parkovacie miesta na 
parkovisku zo statickej kamery. Výstupom aplikácie je 
grafické zobrazenie voľných parkovacích miest – 
obrázok parkoviska so zvýraznenými voľnými 
parkovacími miestami a ich špecifické označenie (id), 
a textová forma opisujúca stav každého parkovacieho 
miesta. 

 V úvode a v prvej časti tejto práce bližšie priblížime 
samoučiace sa algoritmy, ktoré sa v súčasnosti 
využívajú. Bližšie rozoberieme neurónovú sieť 
a konkrétnu štruktúru siete, ktorú sme vybrali na prácu 
s danou témou. 

Ďalšie kapitoly sa venujú priamo našej práci 
s neurónovou sieťou, vytváraniu jej modelu a samotnú 
implementáciu na náš problém. Spomenieme faktory, 
ktoré sme zvažovali a upravovali na lepšie dosiahnutie 
výsledku. 

V poslednej kapitole a v závere vyhodnocujeme 
dosiahnuté výsledky. Porovnávame nami testované 
metódy, ich presnosť a časovú závislosť. Ukážeme aj 
výstup našej aplikácie. 
Kľúčové slová: neurónová sieť, spracovanie dát 
z obrazu, počítačové videnie, detekcia 

Abstract 
This article aims to develop an application that can 
detect free parking spaces in a parking lot from a static 
camera. The output of the application is a graphical 
view of the currently free parking spaces – an image of 
the parking lot with highlighted free parking spaces and 
their specific numbers (id), and a text form describing 
the status of each parking space. 

In the introduction and the first part of the thesis, 
the self-learning algorithms currently being used are 
introduced. The neural network and the specific 
structure of the network chosen for the development 
of the topic are also discussed in more detail. 

The later chapters directly address the work with 
the neural network itself, the creation of its model and 

its implementation in relation to our problem. All the 
factors considered that needed adjustment to achieve 
better results are then mentioned. 

In the last chapter and the conclusion, the achieved 
results are evaluated. The tested methods are 
compared, as well as their accuracy and time 
dependence. Finally, the output of the application is 
presented. 
Key words: neural network, image data processing, 
computer vision, detection 
 

Úvod 
Kamery na parkoviskách sa v dnešnej dobe vyskytujú 
pomerne často. Ich účelom je najmä dohliadnutie na 
bezpečnosť majetku alebo ľudí v oblasti parkoviska. Ich 
využitie sa dá však stále rozširovať. 

Počítačové videnie, neurónové siete, strojové 
učenie, hlboké učenie, tieto vedné disciplíny nám 
umožňujú získavať istý druh dát z obrázkov/videí (a 
iných dátových formátov) bez nutnosti ľudského 
zapojenia. Jednoducho povedané, získame potrebné 
dáta z obrázka/videa bez toho, aby sme my sami museli 
vykonávať rozhodnutia, počítať a zisťovať stav situácie, 
na ktorú sa zameriavame. Tieto dáta vieme následne 
použiť na informatívne, náučné či štatistické účely. 

Na to, aby sme vedeli získavať dáta takýmto 
spôsobom, potrebujeme vytvoriť „rozhodovací“ model. 
Vytvorenie modelu spočíva v zhromaždení potrebných 
rozhodovacích dát, optimalizácii vstupných nastavení 
a nastavení výstupných hodnôt. Presnosť vytvorených 
modelov závisí aj od množstva vstupných 
(nazhromaždených) dát a platí – čím viac, tým lepšie. 

Tieto vytvorené modely vieme používať v rôznych 
odvetviach, ako napríklad v medicíne pri určovaní 
diagnózy pacienta na základe jeho príznakov či 
röntgenových snímkov, alebo ako chatbot, ktorý sa 
snaží používateľovi poradiť so zadaným problémom na 
nejakej web stránke. S týmto algoritmami sa 
stretávame čoraz častejšie a ich používateľmi nie sú len 
informatici alebo vedci, ale práve bežní ľudia, ktorí si 
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možno ani neuvedomujú, že s takouto technológiou 
majú práve dočinenia.  

Tento princíp sme sa rozhodli aplikovať aj v našom 
zadaní. Chceme vytvoriť aplikáciu, ktorá bude pracovať 
s modelom neurónovej siete a vyhodnocovať situáciu 
na parkovisku. Túto aplikáciu následne môžu využívať 
používatelia, ktorí o danej tematike nemusia mať 
žiaden prehľad, len budú využívať jej funkcionalitu 
a spracovávať informácie z nej podľa svojich potrieb, či 
už na štatistické, alebo informatívne účely. 

1 Neurónová sieť 
Neurónové siete v technickej oblasti (ďalej len „NS“) sa 
snažia napodobniť biologickú neurónovú sieť a to jej 
štruktúru a princíp fungovania. NS obsahuje neuróny, 
ktoré sú navzájom poprepájané a odovzdávajú si 
informácie (viacej o NS, pozri [1]). Spôsob 
odovzdávania informácií medzi neurónmi v sieti 
rozdeľuje NS na podkategórie. Z týchto podkategórií 
sme si vybrali Konvolučnú neurónovú sieť [2], ktorá sa 
v posledných rokoch často využíva na detekciu 
objektov v obraze a používa sa pri podobných 
problémoch. 

Všeobecne pri NS potrebujeme vstupné dáta, na 
ktorých sa NS učí a konfiguruje hodnoty jednotlivých 
neurónov. Tieto dáta rozdeľujeme na trénovacie 
a testovacie v pomeroch 2:1 (66% a 33%) alebo 60% ku 
40%. 

2 Vytváranie modelu 
Na vytvorenie modelu neurónovej siete sme využili 
programovacie prostredie od spoločnosti Google. 
Google Colabotary, alebo „Colab“ [3] umožňuje písať 
a spúšťať skripty v programovacom jazyku Python 
priamo vo webovom prehliadači bez potreby inštalácie 
dodatočných knižníc/balíčkov. Taktiež ponúka voľný 
prístup k GPU, ktorý je výhodou hlavne pri vytváraní 
modelov pre používateľov s menej výkonnými 
počítačmi (nakoľko trénovanie modelu spôsobuje záťaž 
na výpočtové  jednotky). 

Náš model, ako je vyššie spomenuté, sme 
programovali v jazyku Python s využitím knižnice Keras 
[4], ktorá sa zaoberá práve tematikou vytvárania 
modelov. Keras umožňuje ľahko narábať so vstupnými 
parametrami, ktoré ovplyvňujú správanie výsledného 
modelu. 

Hlavným krokom je správne pripraviť a roztriediť 
vstupné dáta, ktoré NS poskytneme. V našom prípade 
sú tieto dáta obrázky jednotlivých parkovacích miest. 
Potrebujeme získať/vytvoriť obrázky voľných 
a obsadených parkovacích miest, nakoľko to bude 

úloha nášho modelu – rozhodnúť, či parkovacie miesto 
je obsadené, alebo voľné. 

Tieto dáta následne aplikujeme na už 
predtrénovaný, nami vybraný model VGG16, ktorý 
používame práve pre schopnosť práce s obrazom [5]. 

2.1 Model VGG16 
VGG16 je natrénovaný model pomocou konvolučnej 
neurónovej siete, vytvorený skupinou vizuálnej 
geometrie na Univerzite v Oxforde. V roku 2014 sa 
umiestnila na prvom a druhom mieste v kategóriách 
lokalizácia a klasifikácia v súťaži ILSVRC [9]. 

Pri učení modelu VGG16 bol použitý ImageNet [10] 
dataset, ktorý obsahuje cez 15 miliónov označených 
obrázkov s vysokým rozlíšením. Obrázky boli získavané 
z internetu a označované ľuďmi. Pred použitím 
obrázkov na učenie museli byť zmenšené na veľkosť 
256x256. V prípade obdĺžnikových obrázkov sa obrázok 
najskôr zmenšil a následne vystrihol stred obrázka na 
požadovanú veľkosť [7]. 

Ako sme už naznačili, vstup modelu je vo fixnej 
veľkosti 256x256 RGB obrázka, ktorý prechádza 
celkovo 22 vrstvami. Z nich je 13 konvolučných vrstiev 
spolu s ReLU, 5 max poolingových vrstiev, 3 FC vrstvy 
a jedna softmax vrstva. Konvolučné vrstvy sú 
v skupinách za sebou predelované max poolingovými 
vrstvami. Po poslednej max poolingovej vrstve 
nasledujú 3 FC vrstvy, ktoré sú zakončené vrstvou 
softmax. Túto architektúru môžeme pozorovať na 
obrázku 2 v prílohe. 

Všetky konvolučné vrstvy používajú rovnakú 
hodnotu kroku (v angl. literatúre označovaný ako 
stride) a to k = 1. Veľkosti aplikovaných filtrov pri 
konvolučných vrstvách sú 3x3 a 1x1. Pri veľkosti filtra 
3x3 je aplikovaný aj padding, ktorého hodnota je 1 
a používa sa na zachovanie veľkosti výstupnej vrstvy. 

Max-poolingové vrstvy operujú o veľkosti 2x2 
a s hodnotou kroku k = 2 [7]. 

2.2 Získavanie a spracovanie vstupných obrázkov 
Na získavanie a spracovanie vstupných obrázkov 
využívame dataset obrázkov z kamery umiestnenej nad 
parkoviskami pred FPV UMB, ktoré nám boli 
poskytnuté na prácu s problematikou detekcie voľných 
parkovacích miest. Tento dataset obsahuje obrázky 
dvoch parkovísk, ktoré zachytáva kamera 
a zaznamenáva ich stav (odfotí) každých 10 minút. Dáta 
sa získavali po dobu niekoľkých mesiacov, čo 
zodpovedá približne 20 000 obrázkov spolu z oboch 
parkovísk. 
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Tieto obrázky však zachytávajú stav celého 
parkoviska a my potrebujeme obrázky jednotlivých 
parkovacích miest. Preto vytvárame jednoduchý skript, 
ktorý nám umožní vyrezať nami určenú plochu 
z obrázka. 

Skript funguje štýlom, že mu zadáme štyri body 
(kraje parkovacieho miesta) kliknutím na obrázok, 
zoberie si tieto body ako body ohraničenia strán 
štvoruholníka. Skript následne vytvorí pre najvyššie 
a najnižšie položený bod rovnobežku s osou x 
a najľavejší a najpravejší bod rovnobežku s osou y. 
Pretnutie týchto rovnobežiek nám vytvorí strany 
štvoruholníka, ktorý je výsledným výstupom/obrázkom 
nášho skriptu (obrázok 1-A). 

Pri tejto metóde však vzniká problém „nechceného 
priestoru“, pretože namiesto nami vyklikaného miesta, 
ktoré zodpovedá nejakému nepravidelnému 
štvoruholníku, dostávame štvorec/obdĺžnik. V tomto 
prípade teda máme obrázok s našim vybraným 
parkovacím miestom, ale tento obrázok má stále 
obsiahnuté aj vedľajšie parkovacie miesta, čo je 
spôsobené doplnením nepravidelného štvoruholníka 
na pravidelný štvoruholník, a teda štvorec alebo 
obdĺžnik. 

Preto aplikujeme na náš skript masku, ktorá zakryje 
nechcenú (nami nevybranú) časť obrázka. Princíp 
orezávania je rovnaký, akurát na doplnenú časť obrázka 
aplikujeme masku, ktorá zakryje nechcené dáta. Takýto 
obrázok (obrázok 1-B) teda obsahuje nami vybranú časť 
(parkovacie miesto) a čierne okolie (masku). 

Tento výstup je na spracovanie vhodnejší, ale stále 
je neistota v učení modelu na čierne miesto okolo 
parkovacieho miesta. Na odstránenie čierneho miesta 
potrebujeme aplikovať metódu, ktorá dokáže 
z nepravidelného štvoruholníka popremiestňovať pixle 
tak, aby vznikol štvorec alebo obdĺžnik. Jedná sa 
o metódu projektívnej transformácie a projektívneho 
mapovania [6]. Táto metóda upraví pixle vnútorného 
priestoru tak, že vznikne obdĺžnik alebo štvorec. To 
nám zabezpečí, že výstupným obrázkom je presne 
plocha, ktorú sme si vybrali. Nebude obsahovať žiadnu 
informáciu navyše, ani jej žiadna informácia nebude 
chýbať. Použitím tejto metódy však dochádza k miernej 
deformácii objektu na obrázku (obrázok 1-C). 

Výstupom nášho skriptu je teda nielen jeden 
obrázok parkovacieho miesta, ale tri obrázky toho 
istého parkovacieho miesta. Každý z týchto troch 
obrázkov je vytvorený pomocou jednej z troch 
možností, ktoré sme si opísali. Obrázok č.1 zobrazuje 
práve jeden výstup nášho skriptu. 

 

 

Obr. 1 Výstupné obrázky skriptu. A – výrez, B – 
maska, C – transformácia 

Zdroj: Autor 

 
Tieto obrázky je nutné manuálne vyklikať a získať 

tým vstupné dáta pre náš model a zároveň roztriediť do 
kategórií: 

 Obsadené parkovacie miesto 

 Voľné parkovacie miesto 

 Trénovacie dáta 

 Testovacie dáta 
Obsadenosť parkovacieho miesta pre 

zjednodušenie zabezpečuje nami vytvorený skript, 
kedy po vyznačení jedného parkovacieho miesta sa 
zobrazí výber kategórie, do ktorej spadá (voľné 
parkovacie miesto, obsadené parkovacie miesto). 

Rozdelenie na trénovacie a testovacie dáta 
prevádzame manuálne, a to náhodným rozdelením dát 
v pomere 2:1 (trénovacie : testovacie), kde testovacie 
dáta sa používajú priamo pri učení siete. Testovanie 
modelu po naučení robíme manuálne a to na vzorke 22 
obrázkoch. Časť výsledkov manuálneho testovania 
môžeme pozorovať v tabuľke 1. 

Týmto máme dáta pripravené ako vstupné dáta na 
vytvorenie nášho modelu. 

2.3 Vstupné nastavenia 
Vstupné nastavenia závisia od použitého modelu 
a druhu použitej knižnice. V našom prípade 
s predtrénovaným modelom VGG16 využívame 
možnosť „zamŕzania“ vrstiev [8] a teda zamrazením 
vrstiev zrušíme možnosť učiť sa/meniť hodnoty 
jednotlivým váham a neurónom vo vybraných, 
zamrazených vrstvách. 

Veľkosť vstupných obrázkov nastavíme na 48x48, 
nakoľko naše obrázky parkovacích miest zaznamenané 
kamerou z diaľky nie sú rozmerovo veľké. V prípade 
nutnosti doplnenia (obrázky sú menšieho rozmeru) 
využívame parameter fill_nearest, ktorý zabezpečuje 
doplnenie pixlov podľa zvolenej metódy, v našom 
prípade je nastavená na hodnotu „nearest“, kedy 
dopĺňa pixle, ktoré sú najbližšie k nedoplnenému 
miestu. 
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Pri samotnom trénovaní modelu nastavíme 
možnosť uloženia modelu s najlepším výsledkom. To 
nám zabezpečí, že aj keby sa model pretrénoval, a teda 
jeho hodnota presnosti klesne, uloží sa verzia modelu 
s najlepším dosiahnutým výsledkom a nie posledne 
dosiahnutý výsledok. 

Rovnako využívame možnosť skorého zastavenia, 
kedy v prípade opakovaného nezlepšovania sledovanej 
hodnoty trénovanie zastane. Z celkových pätnástich 
trénovacích epoch je hodnota skorého zastavenia 
nastavená na 7, čo znamená, že ak sa hodnota 
presnosti nezlepší počas siedmich za sebou idúcich 
epoch, trénovanie sa zastaví a výstupom je epocha 
s najvyššou dosiahnutou hodnotou presnosti. 

Menením počtu zamrznutých vrstiev a metódy 
vyplňovania obrázkov dosiahneme natrénovanie 
viacerých modelov, ktoré sme schopní využiť. 

Ostatné hodnoty boli nastavené fixne pre všetky 
učenia, a to: 

 input_size= (48, 48) 

 batch_size = 32 

 epochs = 15 

 classes = 2 

 weights = „imagenet“ 

 activation = „softmax“ 

 loss = „categorical_crossentropy“ 

 SGD optimizer 

 learning_rate = 0.0001 

 momentum = 0.9 

 metrics =[„accuracy“] 

 steps_per_epoch = 1 

 validation_steps = 1 

3 Určovanie parkovacích miest 
Naša aplikácia je závislá na určení pozície parkovacích 
miest. To znamená, že na to, aby sme mohli dať obrázok 
parkovacieho miesta nášmu modelu na vyhodnotenie 
jeho stavu, potrebujeme poznať jeho krajné súradnice 
na obrázku. 

V momentálnej verzii aplikácie musí používateľ 
pred používaním možnosti vyhodnotenia stavu 
parkoviska vyznačiť každé parkovacie miesto 
manuálne. Je to činnosť, ktorá sa vykoná iba raz (na 
začiatku) a nemusí sa opakovať, pokiaľ sa nezmení 
pozícia parkovacích miest (ako napr. ak sa prekreslia 
čiary na parkovisku, alebo sa zväčší/zmenší 
parkovisko). 

Pri vyznačovaní parkovacieho miesta sa zapisujú 
súradnice jeho krajných bodov (tie, ktoré používateľ 
vykliká) spolu s jeho identifikačným číslom a typom 
parkovacieho miesta do súboru vo formáte JSON. 

Identifikačné číslo je pre každé parkovacie miesto 
špecifické a slúži na identifikáciu parkovacieho miesta. 
Typ parkovacieho miesta volí používateľ a vyberá 
z týchto kategórií: 

 Normálne parkovacie miesto 

 Parkovacie miesto pre telesne 
postihnutých 

 Parkovacie miesto pre zamestnancov 

 Parkovacie miesto pre zákazníkov 

 Parkovacie miesto pre rodiny 
Tieto kategórie slúžia na presnejšiu identifikáciu 

parkovacieho miesta a prípadné rýchlejšie 
vyhodnotenie situácie (napr. ak niekto potrebuje 
parkovať na mieste pre telesne postihnutých). Vďaka 
tomu vieme prípadného návštevníka oboznámiť so 
situáciou a poprípade nasmerovať, kde sa voľné 
parkovacie miesto nachádza. 

V našom JSON súbore je okrem informácií 
o parkovacích miestach uložená aj informácia 
o veľkosti obrázka, z ktorého sa informácie získavali. Pri 
vyhodnocovaní potrebujeme nastaviť obrázku rovnaký 
rozmer, aký bol pri zadávaní súradníc parkovacích 
miest do súboru JSON. Inak nám naše zadané súradnice 
nebudú pasovať a môžu zaznamenávať iné parkovacie 
miesto, alebo dokonca miesto, ktoré na parkovanie ani 
nie je určené. 

4 Implementácia modelu 
Po vytvorení našich modelov sme ich ešte separátne 
otestovali na vzorke 22 obrázkoch parkovacích miest, 
aby sme zistili ich presnosť vyhodnocovania. Z tabuľky 
1, reprezentujúcej porovnanie jednotlivých modelov, 
vidno, že najlepšie obišli práve 3 modely s rovnakým 
výsledkom – 20 správnych a 2 nesprávne ohodnotenia.  

Prvý model je vytvorený pomocou dát z obrázkov, 
ktoré sú vystrihnuté prvou metódou spracovania 
obrázkov – výrezom, a zamrazením prvých piatich 
vrstiev modelu VGG16. 

Druhý model je vytvorený pomocou rovnakej 
metódy spracovania obrázkov, ako prvý model, ale 
zamrazených je prvých 10 vrstiev modelu VGG16. 

Tretí model je vytvorený pomocou dát z obrázkov, 
na ktoré bola aplikovaná transformácia (tretia metóda 
spracovania obrázkov) a zamrazených je prvých 10 
vrstiev modelu VGG16.  

Rozhodli sme sa implementovať tieto tri modely do 
našej aplikácie a s ostatnými sa nezaoberať. 

Tieto modely sú súčasťou našej aplikácie. Majú za 
úlohu zo vstupu, ktorý im dáme – obrázok jedného 
parkovacieho miesta, vyhodnotiť, či je obsadené, alebo 
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voľné. Toto vyhodnocovanie sme sa rozhodli robiť 
dvoma spôsobmi: 

 Použitie jedného modelu 

 Použitie troch modelov súčasne 
a spriemerovať ich výstup 

4.1 Použitie jedného modelu 
Pri metóde s vyhodnocovaním jedného modelu si 
načítame naše uložené dáta o parkovacích miestach 
z JSON súboru. Z týchto dát vytvoríme zoznam triedy 
parkovacieho miesta, ktorá nesie údaje o krajných 
pozíciách parkovacieho miesta, typ parkovacieho 
miesta, jeho identifikačné číslo a stav parkovacieho 
miesta, ktorý je v inicializačnej fáze None, čiže žiadny. 

Po načítaní týchto dát už vieme zaznamenať 
a identifikovať každé parkovacie miesto a teda 
môžeme začať s vyhodnocovaním jeho stavu. Postupne 
získavame obrázok každého parkovacieho miesta 
osobitne rovnakou metódou orezania, ako je 
spomenutá v kapitole 2.1, a posielame ho nášmu 
modelu na vyhodnotenie jeho stavu. 

Model nám číselne ohodnotí každú kategóriu, na 
ktorú sme ho učili. V tomto prípade nám vráti dve 
číselné hodnotenia, jedno pre kategóriu obsadené 
parkovacie miesto a druhé pre kategóriu voľného 
parkovacieho miesta (0 – voľné parkovacie miesto, 1 – 
obsadené parkovacie miesto). Táto hodnota 
reprezentuje percentuálne ohodnotenie zhody 
vstupného obrázka s danou kategóriou. Súčet týchto 
hodnôt sa rovná jednej. 

Zo získanej dvojice hodnôt zistíme index vyššej 
hodnoty. Tento index reprezentuje stav parkovacieho 
miesta, ktorý mu následne zapíšeme. 

Po prejdení a vyhodnotení všetkých parkovacích 
miest už len graficky na obrázku zvýrazníme parkovacie 
miesta, ktoré model vyhodnotil ako voľné, a teda ich 
hodnota na indexe 0 bola vyššia, ako hodnota na indexe 
1. Následne vypíšeme textovou formou id, typ a stav 
každého parkovacieho miesta. Obrázok 3 znázorňuje 
výstup aplikácie. 

4.2 Použitie troch modelov 
Pri použití troch modelov na vyhodnotenie stavu 
parkovacieho miesta je postup načítania dáta 
a parkovacích miest rovnaký, ako v predchádzajúcej 
časti. Líši sa len pri samotnom vyhodnocovaní stavu. 

Percentuálne ohodnotenie kategórie vykonáme pre 
každý model. Z dvojice hodnotení každého modelu si 
vyberieme jednu (buď s indexom 0 alebo s indexom 1). 
Vybrané hodnoty následne spriemerujeme 
a výsledkom je hodnota medzi 0 a 1. 

Výsledný stav vyhodnotíme podľa nasledujúcich 
okolností: 

 Ak spriemerujeme hodnoty s indexom 0 
a výsledná hodnota je menšia ako 0.5, 
výsledkom je obsadené parkovacie miesto. 
Ak je hodnota vyššia ako 0.5, výsledkom je 
voľné parkovacie miesto 

 Ak spriemerujeme hodnoty s indexom 1 
a výsledná hodnota je menšia ako 0.5, 
výsledkom je prázdne parkovacie miesto. 
Ak je hodnota vyššia ako 0.5, výsledkom je 
obsadené parkovacie miesto 

Po zvolení metódy vyhodnocovania finálneho stavu 
pri troch modeloch stav zapíšeme k príslušnému 
parkovaciemu miestu a pokračujeme spôsobom 
spomenutým v predchádzajúcej časti. 

Kým pri použití jedného modelu bolo z 22 obrázkov 
správne zaradených 20, pri aplikovaní metódy troch 
modelov boli všetky použité testovacie obrázky 
vyhodnotené správne. 

5 Výsledky a diskusia 
Výsledkom našej práce je aplikácia, ktorá po načítaní 
obrázka parkoviska je schopná vyhodnotiť stav 
parkovacích miest a poskytnúť tak používateľovi 
informáciu obsadenosti parkovacích miest vo vizuálnej 
a textovej forme. 

Vytvorili sme viacero modelov NS, ktoré spočívali 
v odlišnom nastavení vstupných parametrov 
a v odlišnom spôsobe orezávania vstupných obrázkov. 
Z testovania týchto modelov sme zistili, že najlepšie 
výsledky dávali modely so vstupnými obrázkami 
s výrezom a model s transformovanými vstupnými 
obrázkami. 

Zistili sme, že pre dosiahnutie lepšieho 
rozhodovania vieme aplikovať viacero natrénovaných 
modelov súčasne. Tým sa nám však predĺži čas výpočtu 
o 2 až 2.5 násobok oproti aplikovania metódy s jedným 
modelom. 

Zložitosť implementácie je pri oboch metódach 
skoro rovnaká, nakoľko pri metóde troch modelov 
musíme navyše spriemerovať výstupné hodnoty 
modelov a osobitne vyhodnotiť výsledok. Pri metóde 
s jedným modelom je výsledok rovno aj vyhodnotením 
stavu. 

Najlepšie výsledky sme dosiahli s použitím metódy 
troch modelov, kde presnosť vyhodnocovania stavov 
parkovacích miest sa pohybovala na úrovni 70% pri 12 
testovacích pokusoch, čo je momentálne o 5% viac, ako 
pri aplikovaní jednotlivých modelov. 
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Záver 
V našej práci sme sa venovali vytvoreniu aplikácie, 
ktorá je schopná rozpoznávať voľné a obsadené 
parkovacie miesta zo záznamu statickej kamery 
a poskytnúť používateľovi informáciu o stave 
parkoviska. Aplikáciu sme podrobili niekoľkým 
overovacím testom. Z nich sme vypočítali najlepšiu 
dosiahnutú presnosť, ktorá sa pohybuje pri hodnote 
70%. 

Nepresnosti aplikácie môžu byť spôsobené 
vonkajšími faktormi, ako napríklad uhol 
zaznamenávania parkoviska, „správnosť“ parkovania 
(či auto parkuje cez jedno miesto alebo zasahuje aj do 
druhého), tieň, ktorý vrhá auto na vedľajšie voľné 
parkovacie miesto či uloženie iných objektov do 
priestorov parkovacieho miesta. 

Istá nepresnosť určite vyplýva aj z nastavení modelu 
siete, ktorý by sa dal stále optimalizovať a zvýšiť tým 
presnosť modelu NS. 

Náš program v momentálnej verzii je možné 
používať napríklad na obsluhovaných parkoviskách, 
kde auto pred vstupom  na parkovisko musí prejsť cez 
vrátnicu. Vrátnik s použitím programu vie nasmerovať 
vchádzajúceho klienta na vyhodnotené voľné 
parkovacie miesta, poprípade ho oboznámiť, že 
momentálne je parkovisko plne obsadené. 

Program je možné rozšíriť aj na aplikovanie do 
mobilných zariadení, kedy by samotný klient bol 
schopný pred príchodom na parkovisko pozrieť vo 
svojom mobilnom zariadení obsadenosť parkoviska. 
Toto rozšírenie by zvýšilo možnosť využitia 
a pravdepodobne aj záujmu o program/aplikáciu. Na to 
je však potrebné dodatočné doprogramovanie 
a úpravu momentálnej verzii programu, ktorá je 
zameraná čisto na použitie programu v počítačovom 
zariadení. 
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Tabuľka 1 Porovnanie vytvorených modelov na vzorke 22 obrázkoch 

Zdroj: Autor 
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Obrázok 2 Architektúra modelu VGG16 

Zdroj: [7] 

 

 

Obrázok 3 Výstup aplikácie 

Zdroj: Autor 
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Abstrakt 
Z medicínskeho hľadiska je dôležité presné 
identifikovanie patologických nálezov v rôznych 
druhoch medicínskych snímok u pacientov. V tomto 
článku sme sa zamerali iba na snímky mozgu z 
magnetickej rezonancie (MRI).  Analyzovali sme 
možnosti prevodu informácií z magnetickej rezonancie 
do elektronickej podoby s určením nálezu. Spracovali 
sme snímky a vytvorili sme program, ktorý ich 
analyzuje, triedi a určuje miesto nálezu. Po analýze 
program vypíše výstupné dáta obsahujúce vyznačené 
patogénne miesta s ich popisom a lokalizovaním 
adenómu alebo myxómu. Ak snímka patogénna nie je, 
program vypíše informáciu, ktorá nás upozorní na 
nepatogénnu snímku. Ďalej, pri patogénnych snímkach, 
program zatriedi snímky do adresárov podľa nálezov na 
MRI snímkach. 

Kľúčové slová: MRI mozgu, program, filter, hranový 
detektor 

Abstract 
From medical point of view, it´s really important to 
accurately identified pathological findings in various 
types of medical images. In my work we focused only 
on magnetic resonance imaging (MRI) of the brain. We 
analyzed the possibilities of converting information’s 
from MRI to electronic form. Then we processed the 
pictures and created program that analyse the pictures. 
After analyse, program write the pictures with marked 
tumour areas and position of tumour. In case picture 
was not containing tumour, program write that picture 
is without tumour. Program also categorized pictures 
into addressers that contain just healthy pictures and 
just those with tumour. 

Key words: MRI of brain, program, filter, edge detector 

Úvod 
Bioinformatika je veda na rozhraní biológie a 
informatiky. [1] V dnešnej dobe sa vytráca záujem o 

bioinformatiku u mladých ľudí. Väčšinou sa každý 
zaujíma o virtuálnu realitu, programovanie hier a 
podobne. Vedieť jazyk počítačov neznamená len 
aplikovať svoje znalosti na jednu z uvedených tém, 
pretože je to medializované, známe a moderné. 
Znamená to mať v rukách mocný nástroj, ktorým vieme 
oveľa viac ako len vytvárať hry. Ak použijeme naše 
informatické znalosti v oblasti medicíny, vieme 
napríklad vytvárať programy pre lekárov, ktoré im 
uľahčia prácu. 

Myšlienka vytvorenia programu na 
spracovanie MRI dát vznikla za účelom pomôcť 
lekárom. 
Program sme napísali v programovacom prostredí GNU 
Octave, ktorý sa špecializuje na vedecko-technické 
numerické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, 
počítačových simulácií, analýzu a prezentáciu 
údajov.[2] 

Hlavná časť programu spočíva v úprave 
snímok [3] z magnetickej rezonancie. Po vykonaných 
úpravách sme dostali výstup s informáciami, či je 
snímka nepatogénna, patogénna a v akej časti sa nádor 
nachádza.  

1 Čo magnetická rezonancia vlastne je? 
Magnetická rezonancia je vo všeobecnosti fyzikálny 
úkaz [4] pomocou, ktorého vieme zobrazovať veci 
ukryté pod nejakým povrchom, za prekážkou. Už dávno 
dokážeme ľudské kosti prezrieť bez toho, aby sme ich 
museli fyzicky odhaliť, rovnako ako sa už dávno vieme 
dostať do hlavy ľudí bez toho, aby sme ich 
komplikovaným zákrokom rozrezali. K takýmto 
„ukrytým“ objektom vieme pristupovať pomocou 
zobrazovania magnetickou rezonanciou, röntgenom, a 
podobne. Röntgen slúži na zobrazenie tvrdých častíc, 
ako sú už spomínané kosti. Magnetická rezonancia slúži 
na zobrazovanie mäkkých častíc, oba spôsoby sú 
rádiologické metódy určené k diagnostike patogénnych 
zmien v ľudskom organizme. V tomto príspevku sa 
zaoberáme detegovaním nádorov (mäkkých častíc) v 
mozgu aj keď pomocou MRI vieme zobraziť aj cievy, 
vnútorné orgány a iné.[4] 
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2 Konvertovanie snímky na JPG formát 
V dnešnej dobe vieme digitálne snímky ukladať rôznymi 
spôsobmi, čo v informatike nazývame grafické formáty, 
napríklad JPG, GIF, PNG, BMP, a podobne.[5] Dôvod, 
prečo vlastne existuje viacero grafických formátov je, 
že každý formát je postavený na inom princípe 
spracovania digitálnych obrázkov, a tým je vhodný pre 
iné aplikácie alebo pre jeho iné ďalšie spracovanie. 
Zaujímavosťou môže byť, že .GIF formát je obmedzený 
na 256 farieb zatiaľ čo .PNG vie použiť 24-bitovú 
farebnú hĺbku, a tým pádom vie pracovať až s 16,7 
miliónom farieb. [6] Je teda dôležité, aby sme 
vybrali najvhodnejší formát, s ktorým budeme 
pracovať. JPG grafický formát je 
asi najpoužívanejší na svete, je to niečo ako MP3 vo 
svete hudby akurát v grafike. Tento formát sa hodí 
všade tam, kde sú prechody medzi farbami postupné, 
čo je pri snímkach magnetickej rezonancie vyhovujúce, 
šedé časti plynulo prechádzajú do svetlejších a 
jasnejších tónov, čo znázorňuje mozgovú hmotu. 
Formát fotky sme museli konvertovať, pretože nie 
každá snímka je vo formáte JPG. V prípade PNG a iných 
grafických formátov program automaticky prevedie 
snímku na JPG formát. 

2.1 Konvertor ako podprogram 
Konvertor ako podprogram funguje na jednoduchom IF 
cykle, ktorý kontroluje prípony snímok. Pomocou 
funkcie fileparts [7], ktorú obsahuje GNU Octave 
rozdelíme načítané snímky do troch premenných: 
-filepath 
-name 
-ext. 
Premenná filepath obsahuje cestu ku snímke, name 
obsahuje názov snímky a ext obsahuje grafický formát 
snímky, s ktorou pracujeme v už spomínanom IF cykle. 
Ak sa v premennej ext nenachádza JPG formát, cyklus 
vymaže aktuálny formát a zmení ho na JPG, v opačnom 
prípade premennú ext ponechá. 

3 Úprava snímky 
Všetky snímky, ktoré používame pre vývoj a testovanie 
programu, vrátane snímok, ktoré vidíme v tomto 
článku, sme čerpali z rôznych internetových databáz [3] 
[12] [13] [14] ponúkajúcich široký výber snímok, ktoré 
sa dajú aplikovať. 

Nahratá snímka je upravená pomocou funkcie 
imadjust [8] dostupnej v knižnici image v GNU 
Octave. Imadjust je funkcia, ktorou vieme zintenzívniť 
farby, inak povedané zvýšiť kontrast. Táto funkcia 
pracuje s dvomi hodnotami, každá hodnota musí byť 

z uzavretého intervalu od 0 do 1, my sme použili 
hodnoty 0.3 a 0.7. Toto znamená, že funkcia odstrihne 
všetky hodnoty mimo rozsah [0.3 0.7] a potom im 
lineárne zmení mierku v rozsahu [0,1]. Vybrali 
sme si aj funkciu treshold [9]. Konvertuje čierno-
biele snímky do binárnych. Čierno biele snímky sú také, 
kde hodnota každého pixelu predstavuje množstvo 
svetla. Šedá škála má zmeny intenzity od 0 do 255, 0 
pre čiernu a 255 pre bielu. Do jedného pixelu teda 
vieme uložiť hodnoty od 0 do 255, čo predstavuje 8 
bitovú hĺbku(1Bajt). Binárne obrázky sú také, ktoré 
každý pixel ukladajú, ako jeden bit. Do tohto jedného 
bitu vieme uložiť buď hodnotu 0 alebo hodnotu 1, 
žiadnu inú. Funkcia treshold pracuje s hodnotami v 
uzavretom intervale od 0 do 1, my používame hodnotu 
0.9. Potrebujeme, aby svetlú šedú na požadovanom 
prahu zobrazilo, ako bielu a ostatné farby, ako čiernu. 
Táto hodnota dáva požadovaný výsledok.  
 Ak pri prevode z čierno-bielej snímky do 
binárnej došlo k porušeniu objektov, využívame funkciu 
imfill [10]. Dokreslí chýbajúce pixely objektov, ktoré sa 
mohli pri konverzii stratiť.   Používame aj 
funkciu imopen [11] na odstránenie hrán lebky. Táto 
funkcia odstráni všetky biele objekty pod stanovenou 
úrovňou, ktorá je reprezentovaná dvomi hodnotami.V 
našom prípade sme stanovili úroveň 9 a 0.  
  Všetky spomenuté úpravy sú 
zobrazené na Obrázku 1 a Obrázku 2. Vstup je označený 
zeleným rámikom a výstup červeným. Ostatné snímky 
sú zobrazené pre pochopenie programu a pre 
zobrazenie spomínaných úprav. 

 

Obr. 1 - postup úprav na snímke s menším nálezom 
Zdroj: Autor 
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Obr. 2 - postup úprav na snímke bez nálezu  
Zdroj: Autor 

4 Presnejšie informácie výsledku 
V tejto kapitole budeme pracovať hlavne so snímkami 
vyhodnotenými programom ako patogénne. Pre lepšiu 
orientáciu snímku rozdelíme v programe na polovice. 
Hornú a dolnú polovicu, pravú a ľavú polovicu. V každej 
polovici, program počíta biele pixely. Znovu 
použijeme IF cyklus na sledovanie najviac bielych 
pixelov v jednotlivých poloviciach. Ak by cyklus 
vyhodnotil, že najviac bielych pixelov sa nachádza v 
ľavej polovici a zároveň v dolnej polovici vypíše, že 
nádor sa nachádza vľavo dole. Takýto výpis pre Obrázok 
3 znázorňuje Obrázok 4. 

 
Obr. 3 – postup úprav na snímke s väčším nálezom 
Zdroj: Autor 
 

Obr. 4 – výpis informácií o snímke s nálezom  
Zdroj: Autor  

 
V prípade, že sa jedná o snímku, na ktorej nádor nie je, 
program vypíše nasledujúcu informáciu. Výpis na 
Obrázku 5, je pre snímok z Obrázka 2. 
 

Obr. 5 - výpis informácií o snímke bez nálezu  
Zdroj: Autor 

5 Budúca práca 
Aktuálne je program navrhnutý tak, že ak chceme 
analyzovať nejakú snímku, musíme ju načítať pomocou 
príkazu imread, ktorý je naprogramovaný na začiatku 
programu aj s cestou k snímke. V budúcnosti chceme, 
aby program vedel nahrať viacero fotografií naraz a 
postupne ich spracoval, pre efektívnejšiu prácu s 
programom. Ďalej chceme k aplikácií vytvoriť 
jednoduché grafické používateľské rozhranie slúžiace k 
jednoduchšiemu používaniu aplikácie pre používateľa. 
Chceme sa zamerať aj na doplňujúce údaje o nádore, 
ako jeho veľkosť, prípadne počet pri viacerých 
výskytoch.Ďalším vylepšením bude zafarbenie nálezu 
výraznou farbou, pre prehľadnejší vizuálny výsledok.  

Záver 
Vytvorili sme aplikáciu získavajúcu základné údaje o 
existencii nádorov na snímkach mozgu z magnetickej 
rezonancie. Dokázali sme, že je reálne vytvoriť takýto 
program aj v bežne dostupných programovacích 
vývojových prostrediach, ako je GNU Octave. 
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Abstrakt 
Moderné osobné automobily disponujú modernými 
riešeniami pre komfort a poskytovania informácií pre 
vodiča. Palubný počítač auta dokáže vodičovi 
v reálnom čase vyhodnotiť atribúty trasy na základe 
stavu vozidla, ako objem paliva v nádrži, priemerná 
a aktuálna rýchlosť vozidla, otáčky motora 
a najpodstatnejšie, spotrebu paliva. Palubný počítač 
však nie je základnou výbavou starších automobilov, 
ktoré sa Slovensku máme vo veľkom počte. Staršie 
automobily bez palubných počítačov majú však 
k dispozícii riadiacu jednotku s diagnostickým 
výstupom, ktorý slúži na prepojenie s počítačom 
a získanie dát z nej, často aj v reálnom čase počas 
operácie. 

ArduInCar je domáce riešenie absencie palubného 
počítača v starších automobiloch. Zariadenie je 
založené na mikrokontroléri Arduino a dokáže čítať 
dáta cez diagnostický port v reálnom čase. Dáta sa 
spracujú a na displeji je možné zobraziť informácie 
o spotrebe, alebo iné nezobrazené dáta. 

Kľúčové slová: arduino, palubný počítač, obd,  

Abstract 
Modern automobile vehicles are equipped with 
technologically advanced solutions for comfort and 
providing information for the driver. Board computers 
are able to evaluate journey statistics in real time, 
based on attributes like available fuel capacity, vehicle 
speed, engine speed, or fuel consumption. Not every 
vehicle is equipped with such board computer, more 
specifically, older cars have an absence of it. In Slovakia 
there are many of these older cars, therefore the 
average car user does not even have a board computer 
available. Fortunately, these older cars have ECUs 
(engine control unit) with a diagnostic output to 
monitor real-time data with a computer.  

ArduInCar is a homemade solution to address the 
absence of board computers in older automobiles. This 
device is based on the Arduino microcontroller and can 
read data from the diagnostic port in real-time. Based 

on the input it can deliver processed information on a 
display regarding fuel economy, or other normally 
unavailable data. 
Key Words: arduino, board computer, obd 

Úvod 
Počítače a počítačové zariadenia sú dnes organickou 
časťou našich životov, stretávame sa s nimi pri práci, pri 
zábave a používame ich na zjednodušenie našich 
životov. Smartfóny, chytré televízie, dokonca aj chytré 
chladničky; tieto výrazy možno znejú, ako zo science-
fiction, sú však už takmer samozrejmosťou, a to nielen 
v prípade vymenovaných zariadení. Pomocou týchto 
počítačových technológií je možné aj sledovať 
a ovládať zariadenia s oveľa kritickejším zameraním na 
presnosť. Nie je výnimkou ani automobilový priemysel, 
kde pomocou počítačových zariadení nastavujeme 
a časujeme tie najkritickejšie operácie, či už pre 
správny chod motora (vstrekovanie paliva, 
zapaľovanie, atď. ... ), ako to naznačuje aj jeden 
z prvých produktov na mikroprocesorom riadenú 
jednotku v aute [1]; alebo pre komfort vodiča a 
pasažierov (palubná jednotka, klimatizácia, ... ).  

Automobily sú dnes vybavené všestrannými 
informačnými systémami pre vodiča, ktoré slúžia na 
kontrolu istých stavov vozidla počas jazdy, alebo počas 
státia. Najčastejšie si vodiči chcú sledovať informácie 
o spotrebe paliva počas trasy a ďalšie informácie 
ohľadom toho. Riadiace jednotky sú nevyhnutnými 
komponentami vstrekovacích systémov aut už takmer 
30 rokov, tieto zariadenia však pracujú v pozadí, často 
aj bez vedomosti vodiča vozidla, nie každý model auta 
je však vybavený aj palubnou jednotkou, ktorá slúži na 
poskytovanie dát o aute pre vodiča v reálnom čase. 
Autá vyrobené približne od 2010 sú už vybavené 
palubnými počítačmi takmer pri základnej výbave. 
Podľa štatistiky Európskeho združenia výrobcov 
automobilov ACEA (ACEA - European Automobile 
Manufacturers' Association) z januára 2021, 
z celkového počtu registrovaných osobných 
automobilov na Slovensku (2 391 355) viac než polovica 
(1 479 417, 61,8%) je staršia ako 10 rokov. Priemerný 
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vek osobných automobilov na Slovensku je 14 rokov 
[2],  priemerný Slovák jazdí na aute z roku 2007, z doby, 
keď palubný počítač v autách bol buď nad rámec 
základnej výbavy, alebo úplne vynechaný v prípade 
lacnejších variantov.  

Naša práca adresuje túto problematiku a ponúka 
možné riešenie rozšírenia auta priemerného Slováka 
o palubný počítač. 

1 Palubný počítač, dáta palubného počítača 
Motory osobných automobilov sú mechanické 
zariadenia, ktoré spálením pohonnej hmoty expanznú 
energiu premenia na kinetickú energiu. Od existencie 
spaľovacích motorov sa časovanie zapaľovanie riešilo 
múdrymi trikmi, príchodom počítačovo riadených 
systémov sa však aj spaľovacie motory dožili inovácií 
v tvare počítačom riadených motorov. Riadiace 
jednotky motorov vozidiel boli veľmi úspešným 
riešením na zvýšenie výkonu spolu so znížením emisií; 
zaviedli ich ako povinnou výbavou pre všetky 
automobily od roku 1996 v Amerike, a od roku 2003 
v Európskej Únii. Palubné počítače v automobilových 
vozidlách sa môžu líšiť podľa výrobcov automobilu, 
slúžia však na zobrazenie dodatočných informácií nad 
rámec štandardných informácií na palubovke (rýchlosť 
vozidla, otáčky motora a iné signalizácie). Okrem iných, 
palubný počítač má za úlohu vyrátať a zobraziť 
dodatočné dáta, ktoré riadiaca jednotka už 
neposkytuje (stav pedálu, časovanie zapaľovania, 
spotreba paliva, ... ).  

Palubný počítač zobrazujúci dáta nad rámec 
základných informácií na palubovke je dobrou voľbou 
aj pre majiteľov vozidiel používaných na športové účely, 
kde sledovanie kritickejších dát z motora je 
nevyhnutnosťou. Bežný používateľ auta sleduje možno 
iba rýchlosť, stav paliva, teplotu chladiacej kvapaliny, 
ktoré má k dispozícii od výroby, vodič športovo 
vybaveného vozidla sa však môže zaujímať aj o údaje, 
ako teplota a tlak oleja, záťaž motora, hodnoty lambda, 
ktoré nie sú zobrazené bežne v automobiloch. Palubný 
počítač domácej výroby môže byť pre takého vodiča 
výborným riešením.  

1.1 ArduInCar 
Výraz „palubný počítač“ referuje na rôzne produkty 
všeobecne, preto, ako každý produkt, aj náš palubný 
počítač potrebuje názov. Od tohto momentu budeme 
na náš palubný počítač referovať s jeho názvom, 
ArduInCar. Názov vznikol kombináciou slovíčka Arduino 
(na ktorom je založený) a anglického výrazu „in car“ (v 
aute). Základná myšlienka vytvorenia tohto zariadenia 

vznikla počas vylepšenia športového auta kamaráta 
autora, Alfa Romeo GTV Cup, ktoré nie je vybavené 
palubným počítačom. Spomínane vozidlo bolo 
vyrobené v roku 2001, svojim ročníkom si ešte 
nevyžadoval prítomnosť riadiacej jednotky, vstrekovací 
systém však áno, tým pádom auto disponuje aj 
diagnostickým portom OBD-2. Majiteľ vozidla chcel 
špecifické dáta vidieť na palubnom počítači, ktoré sú 
nasledovné: váha vzduchu, teplotu a tlak oleja, 
aktuálne časovanie zapaľovania, eventuálne na 
kontrolu základné údaje rýchlosti vozidla a otáčky 
motora. 

ArduInCar je založený na mikrokontroléri Arduino, 
pozostáva z jednoduchých komponentov: 

 displej – na zobrazenie údajov, 

 ovládací komponent – tlačidlá alebo otočný 
ovládač, 

 prepojovací medzičlánok – diagnostický kábel 
OBD-2. 

Hlavnou úlohou tohto zariadenia je vytvorenie 
komunikácie s riadiacou jednotkou vozidla, načítať 
dáta a zobraziť na displeji v reálnom čase. Ovládacím 
komponentom sa dá prepínať medzi zobrazenými 
informáciami. Zobraziteľné dáta sa nastavujú podľa 
typu auta, resp. podporovaných výstupov cez 
diagnostický port OBD-2. 

1.2 OBD komunikačný kábel 
Získanie dát z riadiacej jednotky vozidla prebieha cez 
diagnostický port OBD-2 do externého zariadenia, Ako 
externé zariadenie je zapojený počítač ArduInCar. 
Získanie dát prebieha pomocou diagnostického 
kábla/adaptéra. Štandard OBD-2 používa 5 
štandardizovaných protokolov: 

 SAE J1850 VPW – najčastejšie u aut Ford, 

 SAE J1850 PWM – General Motors, 

 ISO 9141-2 – zvyčajne európske autá, 

 ISO 14230 KWP2000 – zvyčajne autá z Ázie, 

 ISO 15765-4/SAE J2480 (CAN) – alebo 
CANBUS, novšie modely a od roku 2008 
všetky. 

Výrobca každého vozidla stanovuje použitý protokol 
pre dané vozidlo. Rôzne protokoly však znamenajú 
rôzne komunikačné rýchlosti a spôsoby, ktoré sú 
znázornené v tabuľke: 
 

 Protokol Rýchl. prenosu 

1 SAE J1850 VPW 10.4 kbps 

2 SAE J1850 PWM 41.6 kbps 

3 ISO 9141-2 10.4 kbps 

4 ISO 14230-4 KWP2000 10.4 kbps 
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5 ISO 15765-4 500 kbps 
Tabuľka 1: Štandardizované protokoly OBD-2 a ich príslušné 
prenosové rýchlosti 

Existuje však zariadenie, ktoré eliminuje potrebu 
poznania všetkých protokolov. Adaptér ELM327 od 
firmy ELM Electronics je založený na mikročipe 
PIC18F2480 a je dopredu naprogramovaný tak, aby 
poznal všetky protokoly štandardu OBD-2.[4] Slúži ako 
medzičlánok pri komunikácii medzi riadiacou 
jednotkou vozidla a externým zariadením. Externé 
zariadenie má k dispozícii zoznam použiteľných 
príkazov, ktoré medzičlánok interpretuje riadiacej 
jednotke pomocou potrebného protokolu.  

2 Prototyp 
Na prototyp zariadenia ArduInCar sme použili 
najbežnejší model Arduina, model UNO. Tento model 
má pripravené konektory na jednoduché pripájanie bez 
nutnosti spájkovania, na druhej strane má väčšiu 
plochu, pomocou ktorého sa jednoducho môžu pripájať 
rozšírenia tzv. „shield“, ako kombinovaný shield s  LCD 
displejom 16x2 znakov a mikrospínačmi.  

 
Obrázok 1: Ukážka kombinovaného panela pre Arduino 
Zdroj: Autor 

Komunikácia s riadiacim systémom vozidla si žiadala 
zásah a prispôsobenie medzičlánku. Dostupné 
adaptéry ELM327 sú vyhotovené zvyčajne pre prácu 
cez káblové pripojenie USB, alebo bezdrôtové 
technológiou Bluetooth. Mikrokontrolér Arduino 
nedisponuje ani s jednou zo spomenutých (USB sa 
používa na nahrávanie programu a napájanie), má však 
pripojenie sériové pripojenie UART. Medzičlánky sme 
museli rozobrať a spraviť analýzu pripojenia. Mikročip 
PIC, na ktorom je adaptér založený, používa na 
základnú komunikáciu sériové pripojenie UART, ktorý 
posúva ďalej do modulu Bluetooth, alebo do 

prekladača USB. Odpojenie modulov a „ukradnutie“ 
sériového pripojenia nám umožnilo vytvoriť 
komunikáciu medzi adaptérom ELM327 a Arduinom.  

 
Obrázok 2:upravený adaptér ELM327 cez Bluetooth  
Zdroj: Autor 

 

 
Obrázok 3: upravený adaptér ELM327 USB 
Zdroj: Autor 

 
Program zariadenia pri spustení spraví inicializáciu 

sériového portu na rýchlosť 19200 baud, pošle úvodný 
príkaz „ATZ“ na vytvorenie spojenia medzi Arduinom 
a PIC. Zariadenie je pripravené na komunikáciu. 
Arduino po výbere požadovanej informácie pošle jeho 
príkaz a čaká na odpoveď od PIC. Ako odpoveď od 
adaptéra získame reťazec hexadecimálnych znakov.  

 
Obrázok 4: odpoveď z riadiacej jednotky vozidla 
Zdroj: Autor 

 
Pre správnu interpretáciu odpovedí sme použili 
knižnicu ELMDuino.h, [5] ktorá interpretuje získané 
reťazce znakov do čitateľných výstupných hodnôt. Na 
skúšku prototypu sme nastavili rýchlosť vozidla, otáčky 
motora a polohu akcelerátora, nakoľko tieto údaje boli 
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ľahko sledovateľné proti prípadných falošných dát 
z adaptéra. Testovacie vozidlá boli nasledovné: 

 Seat Alhambra 1.9 TDI, 2002 - protokol ISO-
9141, 

 Volkswagen Polo 1.2 HTP, 2003 – protokol 
ISO-9141, 

 Alfa Romeo GTV 2.0, 2001 – protokol ISO-
14230. 

Zariadenie fungovalo správne so všetkými vozidlami. 

2.1 Model Alfa, verzia 1.0 
Prototyp zariadenia ArduInCar bol vo veľmi základnom 
stave, napájanie cez 12v zástrčku, vodiče bez 
prispájkovania, celé zariadenie vo viacerých častiach, 
bolo na čase z toho spraviť hotový a podľa auta 
špecifický model. Majiteľ auta si chcel používať 
zariadenie takým spôsobom, aby nepotreboval externé 
napájanie, tým sa zníži možnosť chyby v napájaní 
nekvalitnými zástrčkami, alebo adaptérmi. Konektor 
OBD-2 má napájací výstup 12V, ktorý bol ideálnym 
riešením pre napájanie zariadenia ArduInCar bez 
nutnosti ďalších vodičov. Použitie displeja 
a mikrospínačov na jednej rozširujúcej doske bolo síce 
pohodlné na prototyp, zaberá však veľa miesta a je 
nepraktická na montovanie k palubovke vozidla, bolo 
treba zmeniť dizajn. Mikrokontrolér UNO vymenil jeho 
menší brat Nano, displej bol samostatný a namiesto 
niekoľkých mikrospínačov sme aplikovali otočný 
prepínač (encoder). Použitím týchto komponentov sme 
mohli vyrobiť kompaktný model, ktorý sa ľahko 
montuje a ovláda sa jediným vstupom.  

 
Obrázok 5: Model Alfa v kompaktnom prevedení, s 
displejom, otočným prepínačom a káblom 
Zdroj: Autor 

 
Obrázok 6: Interné komponenty AIC Alfa 
Zdroj: Autor 

2.2 Model Alfa, verzia 1.1 
Po niekoľkých mesiacoch používania verzie 1.0 
a testovania iného hardvéru sme sa s majiteľom auta 
rozhodli zariadenie ArduInCar Alfa vylepšiť pridaním 
nového hardvéru a možností v softvéru.  

Z hardvérovej stránky sme si chceli vyskúšať 
premietanie údajov na čelné sklo, tzv. „Head-up 
display“. Nápad pochádzal z podobnej funkcie 
známeho navigačného softvéru Sygic [6]. Problémom 
však bolo podsvietenie použitého LCD displeja, ktoré 
môže pri premietaní na čelné sklo vodiča oslniť napr. pri 
jazde v tme. Potrebovali sme zobrazovacie zariadenie 
vymeniť na displej s technológiou OLED, ktorý rozsvieti 
iba použité pixely, tým pádom neoslní vodiča celou 
plochou displeja. Zmenou zobrazovacej jednotky sme 
získali aj nové zobrazovacie možnosti, pôvodný znakový 
LCD displej dokázal zobraziť iba dopredu definované 
znaky po 5x8 bodoch/znak, nový displej mal už 
rozlíšenie 128x64 pixelov, umožňujúc zobraziť aj 
graficky vyspelejšie tvary. Základné zobrazenie dát 
spočíva v trojcifernom čísle a na indikovanie typu dát 
slúži malá ikona v pravom dolnom rohu displeja. Za typ 
čísel sme použili klasický Arial. Z hľadiska orientácie 
displeja sme potrebovali zobrazené informácie na 
displeji otočiť zrkadlovo, aby odraz na čelnom skle bol 
čitateľný. Použitá knižnica na ovládanie OLED displeja 
(Adafruit_SSD1306.h) má k dispozícii príkaz 
setRotation() [7] pre nastavenie orientácie, tento príkaz 
sme použili pri inicializácii displeja, nakoľko zrkadlový 
obraz potrebujeme počas celého prevozu.  
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Obrázok 7: Model Alfa 1.1 s OLED displejom a Arduinom 
Mini na vývojovej doske 
Zdroj: Autor 

 

 
Obrázok 8: Displej zabudovaný do palubovky pod čelným 
sklom 
Zdroj: Autor 

 

 
Obrázok 9: Odraz displeja z pohľadu vodiča 
Zdroj: Autor 

 
Softvér sa tak isto dočkal vylepšeniu, zobrazenie 
spotreby paliva v reálnom čase. Riadiaca jednotka 
nedisponuje údajom o spotrebe v spomínanom 

vozidle, ponúka však rôzne údaje, na základe ktorých sa 
dá vyrátať spotreba. Dáta, ktoré sme potrebovali získať: 

 váhu spotrebovaného vzduchu (MAF), v kg/h, 

 rýchlosť vozidla, v km/h, 
a okrem získaných dát sme ešte potrebovali konštanty: 

 váha paliva, v g/L, 

 pomer miešania palivo/vzduch v ideálnych 
podmienkach. 

Spotrebu paliva sme chceli získať vo forme l/100km, 
preto sme potrebovali vykonať analýzu jednotiek 
získaných dát a konštantov, a vykonať konverzie pre 
presný výpočet. Vstupné údaje sú v rôznych 
jednotkách, preto sme museli robiť konverziu 
v niektorých častiach. Váhu vzduchu sme získali 
z riadiacej jednotky v kg/s, ktorú sme museli premeniť 
na g/s pre výpočet s pomerom miešania.  
 

𝑣áℎ𝑎 𝑠𝑝. 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 =
𝑀𝐴𝐹 × 1000

3600
𝑔/𝑠 

 
Z váhy vzduchu sme pomocou konštanty ideálneho 
pomeru miešania a váhou paliva vedeli vypočítať 
spotrebu paliva v l/s. Ideálny pomer miešania zmesi 
u tohto auta výrobca udáva na 14,7. Váhu paliva sme si 
definovali strednou hodnotou rôznych palív značky 
Shell, ktoré majú interval medzi 0,68 – 0,83 kg/L [8], 
konštantu sme si nastavili na 0,75 kg/L. 
 

𝑣áℎ𝑎 𝑠𝑝. 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 =
𝑣áℎ𝑎 𝑠𝑝. 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢

14,7
𝑔/𝑠 

 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑠𝑝. 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 =
𝑣áℎ𝑎 𝑠𝑝. 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎

750
× 3600 𝑙/ℎ 

 
Na získanie výslednej hodnoty l/100km sme použili 
nasledovnú rovnicu: 

𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 = 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑠𝑝. 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 ×
100

𝑟ý𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠ť 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑎
  

 
Všetky dáta z OBD-2 konektora sú načítané pred 
výpočtami z dôvodu predchádzania časového posunu 
medzi jednotlivými meraniami. V prípade státia 
riadiaca jednotka dáva pre rýchlosť vozidla hodnotu 0, 
delenie nulou však nie je možné, preto v programe sme 
si vytvorili výnimku: výpočet spotreby prebehne, ak je 
hodnota rýchlosti vozidla väčšia ako 0, v opačnom 
prípade sa na displeji automaticky zobrazí 0 l/100km. 

Treba si však uvedomiť, že meraný výsledok 
aktuálnej spotreby platí v ideálnych podmienkach. 
V prípade poruchy v miešaní zmesi paliva, rapídnou 
zmenou vonkajšej teploty, alebo tlaku, nekvalitného 
paliva môžu byť vstupné dáta skreslené a spotreba 
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paliva nebude zobrazovať pravdivú hodnotu, spotrebu 
paliva však dokáže ovplyvniť veľa faktorov, náš výpočet 
sa považuje tým pádom ako informatívny. 

3 Výsledky a diskusia 
Vytvorenie palubného počítača ArduInCar nie je 
náročný proces, podobne ako ani rozšírenie 
funkcionality a prispôsobenie vzhľadu podľa 
požiadaviek majiteľa vozidla vďaka otvoreného dizajnu 
a vyhotovenia projektu. Počas výskumu sme si zistili, 
ktoré protokoly sú kompatibilné, ktoré sú jednoduchšie 
ovládateľné a aké možnosti nám ponúka zariadenie 
ELM327. Autá s totožnými protokolmi pracovali takmer 
identicky, iné protokoly však mali rôzne výsledky, 
napríklad v prípade časovej odozvy. Zo spomínaných 
automobilov značky spoločného koncernu (Seat 
Alhambra, VW Polo – obe Volkswagen Group) sú 
použité protokoly identické (Tabuľka 1), bootovanie 
AIC a vytvorenie pripojenia s riadiacou jednotkou 
trvalo takmer taký istý čas. V prípade tretieho 
automobilu (Alfa Romeo GTV) je použitý iný protokol 
(Tabuľka 1), pri spustení vozidla a zariadenia AIC trvá 
vytvorenie spojenia s riadiacou jednotkou dlhšie.  
 

Vozidlo 
Čas dosiahnutia 

pracovného režimu 

VW Polo 4-5 sekúnd 

Seat Alhambra 4-5 sekúnd 

Alfa Romeo GTV 6-7 sekúnd 
Tabuľka 2: Bootovacie časy v testovaných vozidlách 

Časová odozva medzi rôznymi typmi protokolov môže 
spočívať v spôsobe vytvorenia a autorizácie pripojenia 
v riadiacej jednotke vozidla Alfa Romeo GTV, ktorý 
nevieme ovplyvniť. Výsledná časová odozva však je 
zanedbateľná a dovoľuje nám vytvoriť výraznejšiu 
spúšťaciu animáciu.  

Okrem spomenutých modelov áut na testovanie 
sme si AIC odskúšali aj v inom, doteraz nespomenutom 
vozidle. Vozidlo Audi A3 z roky 1997 je staršie vozidlo 
s riadiacou jednotkou a OBD-2 pripojením, nespomínali 
sme však z dôvodu neúspešného testovania. Aj keď 
vozidlo je možné diagnostikovať pomocou počítača, 
pomocou AIC sa nám nepodarilo úspešne vytvoriť 
spojenie s riadiacou jednotkou tohto vozidla. Po 
dôkladnom preskúmaní internetových zdrojov 
a manuálov softvéru od Ross-Tech [9] sme si zistili 
dôvod neúspechu pri testovaní. Vozidlo Audi A3 8L je 
vybavené s protokolom typu starších vozidiel (KWP-
1281) [10], ktorý nie je podporovaným protokolom 
interfejsu ELM327. 

Záver 
Typ auta, pre ktorý sme ArduInCar vytvorili, je bežný 
automobil, ktorý nemá palubný počítač. Na Slovensku 
jazdí viac než polovica registrovaných aut podobného 
typu, bez palubného počítača. Naša práca tým chce 
poukázať na to, ako jednoducho a lacno sa dá vytvoriť 
a implementovať chýbajúcu výbavu aj do vozidiel, ktoré 
originálne ju nemali. Komponenty k vyhotoveniu 
takého zariadenia sú dostupné prostredníctvom 
čínskych nákupných stránok a celková cena celého 
zariadenia sa pohybuje okolo 30-40 Eur.  

Projekt bol výborný na samovzdelávacie účely 
a spoznanie riadiacej oblasti rôznych automobilov, 
OBD-2 protokolov a fyzických vlastností spotreby 
paliva. 
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Abstrakt 
K nezáujmu študentov o štúdium prispievajú rôzne 
atribúty, čo môže viesť k nižšiemu záujmu 
o angažovanie sa alebo dokonca k predčasnému 
ukončeniu štúdia. Virtuálne učebné prostredia (VLE) 
analyzujú správanie študentov pomocou rôznych 
nástrojov na dolovanie edukačných dát. Stále nie je 
dostatok poznatkov o tom, ktoré atribúty je možné 
považovať za najvhodnejšie prediktory. Preto hlavným 
cieľom výskumu prezentovaného v tomto článku je 
porovnanie výkonnosti niekoľkých klasifikátorov 
strojového učenia a poukázať na to, že vhodne vybraný 
súbor vlastností, ktorý je v rámci e-learningového kurzu 
k dispozícii pre vyučujúcich, môže s dostatočnou 
presnosťou predikovať neúspešných študentov. 
Atribúty vybrané v tomto článku sa ukázali ako účinné 
pri predpovedaní rozdelenia študentov medzi 
absolventov a neúspešných študentov kurzu. Presnosť 
predikcie sa pohybovala medzi 77% – 93%. Výskum 
vyhodnocuje použiteľnosť algoritmov analýzou údajov 
z reálneho sveta získaných zo vzdelávacieho prostredia 
univerzity. Navrhovaný výskum je možné využiť aj na 
iných kurzoch. 
Kľúčové slová: strojové učenie, predčasné ukončenie 
štúdia, Learning Analytics, Educational Data Mining 

Abstract 
Various attributes are considered to contribute 
towards student’s lack of interest, which may lead to 
disengagement or dropout. Virtual Learning 
Environments (VLEs) analyses students’ behavior 
through different educational data mining techniques. 
There is still not enough knowledge about which 
features can be considered more appropriate 
predictors. Therefore, the main goal of the research 
presented in this paper is to compare the performance 

of several machine learning classifiers and point out 
that suitable selected limited set off features, which are 
available for teachers in the e-learning course can 
predict student’s dropout with sufficient accuracy. The 
features selected in this research proved to be 
powerful in predicting course completers and non-
completers. The prediction accuracy varied between 
77% - 93%. The research evaluates the usability of used 
algorithms by analyzing real-world data extracted from 
the university learning environment. Proposed 
research can be utilized on other courses as well. 
Key Words: Machine Learning, Dropout Prediction, 
Educational Data Mining, Learning Analytics 

Úvod 
Používanie systémov elektronického vzdelávania na 
riadenie výučby (angl. Learning Management Systems) 
sa za posledné roky exponenciálne zvýšilo a stalo sa 
štandardom univerzitnej komunikácie medzi študentmi 
a učiteľmi, kde sú multimediálne zdroje ľahko 
distribuovateľné. Vďaka širokej funkcionalite, ktorú 
ponúkajú, sú v súčasnosti používané aj na účely 
vzdelávania a hodnotenia [1]. Prijatie týchto systémov 
na vysokých školách poskytuje nesmierne veľké 
množstvo údajov, ktoré popisujú správanie študentov. 
Jedným z najpopulárnejších LMS je open-source systém 
riadenia výučby Moodle, ktorý umožňuje vytváranie 
virtuálnych kurzov. Moodle zhromažďuje obrovské 
množstvo informácií, ktorú sú cenné z hľadiska analýzy 
správania a vedie podrobné záznamy o všetkých 
vykonaných udalostiach. Vzhľadom na obrovské 
množstvo logovacích dát, ktoré dokáže Moodle denne 
generovať, je veľmi ťažké ich analyzovať, a preto je 
nevyhnutné používať nástroje na dolovanie 
edukačných dát (Educational Data Mining) a analýzu 
učenia (Learning Analytics) [2]. Napriek rýchlemu 
rozvoju a úspechom vo virtuálnom vzdelávaní sa 
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vyskytujú zásadné problémy, ako napr. interakcia 
študentov, ktorá nie je dostatočná. Táto skutočnosť 
následne ovplyvňuje výkon a konečný výsledok 
študentov [5]. Existuje široká škála problémov, ale 
predčasné ukončenie štúdia a neúspech študentov sú 
dva hlavné problémy, ktorým sa čelí počas procesu 
výučby a upriamuje sa na ne značná pozornosť. Miera 
predčasného ukončenia štúdia je pri online výučbe vo 
všeobecnosti vyššia v porovnaní s prezenčnou formou 
štúdia [6]. Ukončenie štúdia má negatívny vplyv nie len 
na študentov ale aj na vzdelávacie inštitúcie. Tieto 
výzvy vytvorili nové príležitosti na štúdium 
ukazovateľov správania sa študentov vo virtuálnych 
kurzoch. Včasné odhalenie študentov, ktorým hrozí 
predčasné ukončenie štúdia, hrá zásadnú úlohu pri 
riešení tohto problému a prinesie cielené opatrenia 
zamerané na konkrétne situácie. Úspešná predikcia 
preto závisí od vstupných údajov, ktorú sú spoľahlivé, 
presné a v neposlednom rade významné [2,3]. Preto 
hlavným cieľom výskumu prezentovaného v tomto 
článku je porovnanie výkonnosti niekoľkých 
klasifikátorov strojového učenia a poukázanie na to, že 
vhodne vybraný súbor vlastností, ktorý je v rámci e-
learningového kurzu k dispozícii pre vyučujúcich, môže 
s dostatočnou presnosťou predikovať neúspešných 
študentov. 

1 Edukačné dáta 
Edukačné dáta použité v tomto článku pochádzajú od 
261 jedinečných študentov zapísaných na kurz 
databázových systémov v rokoch 2016 až 2020. Údaje 
boli počas procesu extrakcie anonymizované. Následne 
sa určil podiel študentov, ktorí predčasne ukončili 
štúdium v každom akademickom roku. Z výsledkov sa 
zistilo, že celkovo 21,92% študentov neabsolvovalo 
daný kurz, ako je to aj znázornené na obrázku 1. 
 

 
Obr. 1 Rozdelenie študentov počas niekoľkých 
akademických rokov 
Zdroj: Autor 
 

Výsledky jednotlivých interaktívnych vzdelávacích 
aktivít boli exportované pomocou nástroja LMS 
Moodle. Súčasne boli exportované aj podrobné 
záznamy o ich činnosti, ktoré sa zhromaždili pre 
každého študenta a spojili sa s jeho čiastkovými 
výsledkami. 
Malý počet záznamov predstavuje pretrvávajúci 
problém pri práci s metódami strojového učenia, 
ktorých spoľahlivá predikčná schopnosť závisí aj od 
adekvátneho počtu záznamov [9]. Nie vždy je známe, či 
študenti odovzdali zadanie a dostali nulový počet 
bodov, nezúčastnili sa aktivity alebo si vybrali iné 
dobrovoľné zadanie. Takéto záznamy súčasne 
nemožno odstrániť z už obmedzenej veľkosti množiny 
údajov. Aby sa zminimalizoval problém s neúplnosťou 
údajov, boli čiastkové úspechy študentov agregované. 
Ak však vezmeme do úvahy výskumy z oblasti learning 
analythics , súbor údajov použitý v tomto článku možno 
považovať za dostatočný [9]. 
Presné a robustné predikčné modely závisia nie len od 
počtu záznamov aj od dôkladne vybraných vstupných 
prvkov z dostupných údajov [8]. Proces výberu týchto 
prvkov je preto rozhodujúci a priamo ovplyvňuje 
výkonnosť každého predikčného modelu. Vzhľadom na 
predchádzajúce výskumy sa vo všeobecnosti používajú 
prevažne interakcie študentov s obsahom kurzu 
a stopy ich aktivít na platformách. Spomínané 
používané prvky predstavujú bežné informácie, ktoré 
platforma LMS Moodle sleduje a uchováva [11, 12]. 
Primárny zdroj údajov obsahoval viac ako 30 
interaktívnych prvkov, ktoré si vyžadovali nepretržitú 
aktivitu študentov. Tieto činnosti je možné rozdeliť na 
úlohy, testy, projekty a skúšky. Čiastkové výsledky 
získané na základe agregácie z týchto aktivít a počet 
prístupov jednotlivých študentov v kurze je možné 
považovať za ideálny vstupný súbor prvkov pre 
algoritmy strojového učenia.  
Výsledkom bolo nasledujúcich 5 atribútov, ktoré boli 
zvážené ako vstupné premenné.  

 Prístupy – predstavujú celkový počet zobrazení 
kurzu študentom v sledovanom období. 

 Zadania – predstavujú celkové bodové hodnotenie 
v rôznych typoch hodnotených aktivít 
v sledovanom období. 

 Testy – predstavujú celkové bodové hodnotenie 
z testov počas semestra. 

 Boli zvážené aj premenné Skúška a Projekt, ktoré 
neboli zahrnuté, pretože boli realizované 
v poslednej tretine semestra a ich hodnoty sú 
priamo spojené s absolvovaním kurzu. Tieto 
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hodnoty neboli k dispozícii v čase očakávanej 
predikcie. 

Modely strojového učenia vyžadujú okrem vstupných 
údajov aj príklad výstupov (cieľov), z ktorých sa môžu 
učiť. Keďže boli k dispozícií informácie o výslednom 
hodnotení študentov, bolo možné vytvoriť cieľovú 
premennú. Každému študentovi, ktorého výsledná 
známka bola „Fx“, bola pridelená číselná hodnota 0, 
zatiaľ čo úspešným študentom bola pridelená číselná 
hodnota 1. Takýmto spôsobom bola dosiahnutá 
binárna klasifikácia. 
Súbor údajov, ktorý bol použitý na testovanie, poukázal 
na podstatný nárast celkových priemerných hodnôt 
v porovnaní s údajmi určenými na trénovanie 
algoritmov. Z tohto dôvodu boli údaje upravené 
pomocou nástroja Standard Scaler, ktorý slúži na 
štandardizáciu dát. Štandardizáciou sa upraví mierka 
každej vstupnej premennej osobitne odčítaním 
priemeru a vydelením štandardnou odchýlkou. 
Vypočíta sa nasledovne: 

𝑧 =  
(𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 − 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟)

𝑠𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎý𝑙𝑘𝑎
 

Dôsledkom štandardizácie sa priemer údajov 
symetricky sústredí okolo nuly so smerodajnou 
odchýlkou 1.  

1.1 Metódy strojového učenia 
Umelá inteligencia výrazne mení veľké množstvo 
aspektov našej spoločnosti, pretože poskytuje 
technologický základ pre nové služby a nástroje, ktoré 
pomáhajú pri rozhodovaní sa v každodennom živote. 
Jednou z oblastí umelej inteligencie je strojové učenie, 
ktoré sa zaoberá metódami a algoritmami 
využívajúcimi prvky matematickej štatistiky, metódy 
štatistickej analýzy a hĺbkovú analýzu dát.  
V súčasnosti existuje veľa rôznych metód strojového 
učenia, ktoré možno použiť na nájdenie vhodného 
prediktívneho modelu [3]. Vzhľadom na požiadavky 
vyplývajúce z hlavného cieľa sa nakoniec uplatnili 
nasledujúce klasifikátory: 
1. Logistic Regression (LR), logistická regresia umožňuje 
vypočítať predpokladanú pravdepodobnosť pre 
dichotomickú závislú premennú na základe jednej 
alebo viacerých nezávislých premenných [7, 14].  
2. Decision Tree (DT), rozhodovací strom je jeden 
z najstarších a najpoužívanejších algoritmov. Pozostáva 
zo stromovej štruktúry podobnej vývojovému 
diagramu, pričom základný uzol sa nazýva koreňový 
uzol. Uzly sa ďalej rozvetvujú do ďalších uzlov 
a vytvárajú tak štruktúru stromu. Každý uzol 

predstavuje rozhodovanie podľa vybraného atribútu 
klasifikovaného objektu. Zvolené atribúty musia 
objekty od seba čo najviac odlišovať aby výstupy boli čo 
najpresnejšie klasifikované. Správny výber atribútu, 
ktorý rozdeľuje údaje, je možné získať pomocou výberu 
medzi metódami Gini index alebo Information Gain 
(pomocou entropie) [11]. 
3. Random Forest (RF) využíva viac rozhodovacích 
stromov určených na vykonávanie odhadu pomocou 
bootstrappingu, ktorý umožňuje uplatňovanie 
väčšinového hlasovania. Algoritmus si diskrétne 
vyžiada od každého podriadeného stromu predikciu 
s nezávislým rozhodovaním. Každý strom má rovnakú 
váhu hlasu [2]. Hlavným konceptom tohto klasifikátora 
je spriemerovať všetky predikcie a vytvoriť jedinú, 
ktorá je najpresnejšia zo všetkých [11]. 
4. Naive Bayes (NB) patrí medzi pravdepodobnostný 
klasifikátor založený na Bayesovej vete. Patrí medzi 
najjednoduchšie klasifikátory, a preto je v praxi veľmi 
používaný. Predpokladá stochastickú nezávislosť 
atribútov. Klasifikuje n-ticu X do triedy s najvyššou 
pravdepodobnosťou podmienenou X [4, 15]. 
5. Support Vector Machine (SVM) klasifikátor nájde 
optimálnu lineárnu hodnotu nadroviny tzv. hyperplane, 
ktorá oddeľuje n-tice jednej triedy od druhej. Cieľom je 
maximalizovať vzdialenosť medzi dvomi najbližšími n-
ticami rozdielnej triedy, čo povedie k pravdepodobne 
menej nesprávnej klasifikácii ďalších neznámych n-tíc. 
V prípade ak n-tice nie sú lineárne oddeliteľné, je 
možné transformovať údaje do vyššej dimenzie, kde je 
možné nájsť lineárnu separáciu [14]. 
6. Neural Network (NN), neurónová sieť je systém 
paralelného spracovania, ktorý využíva štruktúru 
a funkcie mozgu na maximalizáciu prediktívnej 
presnosti. Hlboké učenie NN berie dáta ako vstup 
a potom ich spracováva na výpočet výstupu v rôznych 
vrstvách [11, 13]. 
Hlavnou myšlienkou je porovnanie spoľahlivosti 
predikcie každej použitej metódy. Hyperparametre 
jednotlivých algoritmov boli nastavené pomocou 
techniky Grid Search, ktorá sa často používa na zistenie 
najlepších nastavení pre dosiahnutie lepšej presnosti. 
Vzhľadom na nevyvážené triedy úspešných 
a neúspešných študentov bola použitá technika 
nadmerného vzorkovania tzv. SMOTE algoritmus, ktorý 
generuje nové príklady interpoláciou medzi 
existujúcimi menšinovými. Programovací jazyk Python 
vo verzii 3.6 ponúka bohaté a efektívne knižnice na 
aplikovanie metód strojového učenia. Pre manipuláciu 
s údajmi boli použité knižnice Pandas  a Numpy. 
Následne bola použitá knižnica Scikit-learn obsahujúca 
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celý rad dôležitých súborov metód učenia sa s učiteľom 
(angl. supervised learning) alebo bez učiteľa (angl. 
unsupervised learning). Ostatné knižnice, Keras 
a Tensorflow, boli použité na vytvorenie neurónovej 
siete [10, 13].  
Je náročné vytvoriť vhodný a presný predikčný model 
na identifikáciu študentov, ktorým hrozí vypadnutie 
z kurzu, ak je súbor údajov menší. Vyššie uvedené 
klasifikačné metódy boli porovnané pomocou údajov 
rozdelených do trénovacích a testovacích súborov [14].  
Trénovací súbor reprezentovali údaje z troch 
akademických rokov 2016-2019. Testovací súbor 
pozostával z nevidených najnovšie získaných dátach zo 
štvrtého akademického roka 2020. Aby bolo možné 
porovnať spoľahlivosť jednotlivých algoritmov, je 
potrebné ich evaluovať, načo boli použité nasledujúce 
metriky [14]: 
Accuracy je celková miera presnosti klasifikácie 
a určuje sa nasledovne: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 
Miera skutočne pozitívnych (angl. true positive rate) 
alebo recall je pomer skutočne pozitívnych výsledkov 
k celkovému počtu, ktoré boli klasifikátorom 
vyhodnotené ako pozitívne. V tomto prípade recall 
predstavuje študentov, ktorí kurzom úspešne prešli. 
Vypočíta sa nasledovne: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Miera skutočne negatívnych (angl. true negative rate) 
alebo precision je pomer skutočne negatívnych 
výsledkov k celkovému počtu, ktoré boli klasifikátorom 
vyhodnotené ako negatívne. V tomto prípade precision 
predstavuje študentov, ktorí kurzom neprešli. Vypočíta 
sa nasledovne: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

F1 score ukazuje rovnováhu medzi dvoma mierami 
klasifikácie. Predstavuje opatrenie, ktoré sa často 
používa pri výpočte kompromisu pre nevyvážené 
súbory údajov a je určený nasledovne: 

𝐹1𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = √𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 

Nakoniec, miera klasifikačnej chyby (angl. classification 
error rate) predstavuje podiel nesprávne 
klasifikovaných prípadov v rámci celej množiny 
výsledkov a je možné ju vypočítať nasledovne: 

𝑒 =
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 
Všetky klasifikačné algoritmy sa vykonali pomocou 10-
násobnej krížovej validácie. Desaťnásobný proces 
krížovej validácie rozdeľuje zhromažďovanie údajov na 
desať približne rovnakých častí. Deväť zostávajúcich 
častí sa používa na trénovanie modelu a chyba testu sa 
počíta klasifikáciou poslednej časti. Na záver sa 
spriemerujú výsledky desiatich testov. 

2 Výsledky a diskusia 
Najnovšie získané údaje z akademického roku 2020 
kurzu s názvom databázové systémy, boli použité ako 
evalvačné údaje na vyhodnotenie výkonnosti 
jednotlivých klasifikačných algoritmov. Tabuľka 2 
porovnáva výsledky 10-násobnej krížovej validácie 
získané prostredníctvom algoritmov: Logistic 
Regression (LR), Decision Tree (DT), Random Forest 
(RF), Naive Bayes (NB), Support Vector Machines (SMV) 
a Neural Network (NN).  
 

Tabuľka 1 Porovnanie výkonnosti použitých 
klasifikačných algoritmov. 
Zdroj: Autor 

Naïve Bayes klasifikátor získal najlepšie výsledky 
precision na evalvačných dátach s 93% úspešnosťou. 
Klasifikačná chyba však bola 0,231 s celkovou 
presnosťou modelu 77%. Vzhľadom na túto skutočnosť 
mohol tento algoritmus vychádzať zo silného 
predpokladu nezávislosti súboru údajov a identifikoval 
tak veľa falošne negatívnych prípadov, pretože 
hodnota recall dosiahla iba 72%, čo znížilo celkovú 
presnosť modelu. Hodnota F1 score dosiahla 82%. 
Preto sa v tomto prípade nepovažuje za vhodný 
klasifikátor na predikciu predčasného ukončenia 
štúdia. 

Random Forest (tabuľka 3) získal najlepšie hodnoty 
accuracy, precision a F1 score a druhú najlepšiu 
hodnotu  precision. Je potrebné zdôrazniť, že RF získava 
výhodu oproti ostatným klasifikátorom vďaka veľkému 
množstvu nastaviteľných hyperparametrov, ktoré 

Model Accuracy Recall Precision F1 score 

NB 0.77 0.72 0.93 0.82 

RF 0.93 0.96 0.86 0.91 

NN 0.88 0.89 0.86 0.88 

LR 0.93 0.98 0.79 0.90 

SVM 0.92 0.96 0.79 0.88 

DT 0.90 0.98 0.71 0.85 
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môžu viesť k presnejšej predikcii. Výsledné 
hyperparametre z grid search poukázali na nastavenie 
počtu 1000 stromov v rámci modelu s maximálnou 
hĺbkou 50 pre každý strom. Vďaka týmto nastaveniam 
dosiahol model precision 86%, hodnotu recall 96%, 
zatiaľ čo F1 score 91%. Chyba klasifikácie bola 0,066 
s celkovou presnosťou 93%. 

Model neurónovej siete skonštruovaný v knižnici 
Keras je možné opísať ako rad vrstiev. V oboch skrytých 
vrstvách bola použitá aktivačná funkcia ReLu. 
Vzhľadom na fakt, že sa jedná o binárnu klasifikáciu, 
bola vo výstupnej vrstve použitá aktivačná funkcia 
sigmoid, ktorá zaisťuje na výstupe hodnoty z rozsahu 0 
až 1. Optimalizátor „adam“ bol zvolený, pretože sa 
automaticky prispôsobí a poskytuje spoľahlivé výsledky 
v širokej škále problémov. Ak vezmeme do úvahy, že 
množina údajov je pomerne malá a trénovací proces 
prejde pevným počtom iterácii, bola zvolená hodnota 
50 s veľkosťou dávky 10, čo predstavuje počet riadkov 
množiny údajov, ktoré sa zvážia predtým ako sa váhy 
modelu zmenia v závislosti od problému. Pri všetkých 
týchto nastaveniach bola chyba klasifikácie 0,122 
s celkovou presnosťou 88%. Neurónová sieť dosiahla F1 
score na úrovni 88%. Hodnota recall bola 89%, zatiaľ čo 
hodnota precision bola 86%.  

Logistická regresia nedisponuje žiadnymi dôležitými 
hyperparametrami, ktoré by bolo potrebné zvažovať. 
Prostredníctvom nastavení rôznych hodnôt 
regularizácie a parametra C, ktorý riadi regularizáciu, sa 
nedosiahli žiadne výrazné zmeny, ktoré by vylepšili 
presnosť modelu. Celková presnosť sa zvýšila o 2-3%, 
ale pre nás najdôležitejšia hodnota precision sa počas 
optimalizácie výrazne znížila. Preto v tomto prípade 
boli výsledky LR získané pri základnom nastavení 
modelu, kde F1 score bolo 90%. Hodnota recall dosiahla 
98% a hodnota precision bola 79%. Chyba klasifikácie 
predstavovala 0,067 s celkovou presnosťou 93%. 

Support Vector Machine klasifikačný algoritmus je 
veľmi bežný a podporovaný a má niekoľko 
nastaviteľných hyperparametrov. Výber jadra alebo 
kernelu je funkcia, ktorá vykonáva výpočty 
a predstavuje najdôležitejší parameter. Pri nastavovaní 
je vhodné zvážiť parameter C, ktorý určuje kompromis 
medzi rovnosťou nadroviny a počtom správne 
klasifikovaných trénovacích n-tíc. Má výrazný vplyv na 
správne zaradenie výsledných regiónov pre každú 
triedu. Pri tomto klasifikátore grid search poukázal na 
použitie lineárneho jadra s hodnotou 1.0 pre 
parameter C. Chyba klasifikácie bola 0,073 s celkovou 
presnosťou 92%. Algoritmus dosiahol F1 score na 

úrovni 88%, zatiaľ čo hodnota recall bola 96% 
a precision 79%.   

Hĺbka stromu, ktorá rozhoduje o počte vetiev, je 
najdôležitejším parametrom modelu rozhodovacieho 
stromu. Plytké stromy, ktoré sú tiež známe ako slabo 
učiace sa, poskytujú nedostatočné výsledky, nakoľko 
nie sú schopné zachytávať dostatok informácií 
o danom probléme. Na druhej strane, hlbšie stromy, 
zachytávajú príliš veľa aspektov, čo vedie k preplneniu 
trénovanej množiny údajov, čo sťažuje presnosť  
predikcie pri nevidených resp. neznámych údajoch. Vo 
výsledku bol model rozhodovacieho stromu vytvorený 
pod parametrom hĺbky s hodnotou 4. Tento model 
získal celkovú presnosť 90% a chyba klasifikácie bola 
0,103. Recall hodnota bola 98%, zatiaľ čo precision 
dosiahla 71%, čo ovplyvnilo vo výsledku nižšie F1 score 
na 85%.    

Všetkých 6 algoritmov strojového učenia bolo 
porovnaných prostredníctvom datasetu o aktivite 261 
študentov tretieho ročníka na univerzitnom kurze 
z predmetu databázové systémy. Dataset bol vopred 
spracovaný štandardným spôsobom. Všetky modely 
boli trénované na súbore údajov z troch akademických 
rokov 2016-2019. Vyhodnocované boli na nevidených 
najnovšie získaných dátach zo štvrtého akademického 
roka 2020. Miera úspechu bola zaznamenaná 
v obidvoch kategóriách, či už úspešných alebo 
neúspešných študentov.   

Nakoniec boli pre úplnosť porovnané výpočtové 
náklady na spustenie jednotlivých skúmaných 
algoritmov.  

Tabuľka 2 Výpočtové náklady (v sekundách). 
Zdroj: Autor 

Štyri klasifikačné algoritmy sa vykonali za menej ako 1 
sekundu, ako ukazuje tabuľka 2. Prirodzene, neurónová 
sieť zaznamenala dlhší čas kvôli skrytým vrstvám. 
Vzhľadom na časový rámec predmetného problému je 
jeho prevádzková doba (v najhoršom prípade 9 sekúnd 
akceptovateľná pri všetkých použitých atribútoch. 

Diskusia o rôznych výkonnostných metrikách 
potvrdzuje, že vybrané binárne klasifikačné modely je 
možné použiť na predpovedanie úspechu alebo 

Model Výpočtové náklady 

LR 0.36 

DR 0.84 

RF 0.46 

NB 0.38 

SVM 0.52 

NN 8.95 
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predčasného ukončenia štúdia na úrovni jednotlivých 
kurzov, a to aj v prípade obmedzeného súboru údajov 
s obmedzeným počtom vstupných atribútov. Je však 
potrebné preskúmať rozsiahlejšiu sadu výkonnostných 
metrík predtým, ako by sa jednotlivé klasifikátory 
nasadili na predikciu predčasného ukončenia štúdia. 

Záver 
Miera predčasného ukončenia štúdia je jedným 

z hlavných ukazovateľov výkonnosti pri e-learningu. Je 
to rozhodujúce aj v prípade univerzít a aj pri koncepte 
MOOC. Spoľahlivá predpoveď môže študentom 
pomôcť v prípade ohrozenia, aby si lepšie naplánovali 
pracovné vyťaženie počas semestra. Vedenie školy 
môže taktiež tieto informácie vziať do úvahy pri 
rozhodovaní, či potvrdiť alebo zamietnuť žiadosť 
študenta o opätovné opakovanie neúspešného 
predmetu. Predpovedanie rizika predčasného 
ukončenia tiež dáva signál pedagógom, aby včas 
zasiahli a upozornili študentov na zapájanie sa do 
interaktívnych aktivít. Je nevyhnutné odhaliť, čo majú 
jednotlivé kurzy spoločné a ako získané informácie 
ovplyvňujú správanie a výkon študentov.  

Predložený článok prispieva k riešeniu problému 
predčasného ukončenia štúdia na úrovni kurzu. 
Výsledky ukázali, že vhodne zvolené ukazovatele, ktoré 
nevyžadujú prístup k systémovým protokolom, môžu 
byť prospešné aj napriek malému datasetu. Z výsledkov 
bolo zistené, že klasifikačné algoritmy je možné 
považovať za dostatočne dôveryhodné nato, aby bolo 
možné správne predpovedať absolvovanie alebo 
predčasné ukončenie štúdia pred koncom semestra. 
Presnosť predikcie sa pohybovala v rozmedzí 77% - 
93%.  

V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že 
úspešne predikovať riziko predčasného ukončenia 
štúdia je len prvým krokom k riešeniu. Ďalším krokom 
je rozpoznať jedinečné potreby a problémy študentov 
a následne vykonať úpravy tak, aby zahŕňali účinné 
stratégie prevencie predčasného ukončenia štúdia 
[38]. Všetky navrhované zmeny by však mali 
zohľadňovať v konečnom dôsledku talent, zručnosť, 
preferencie a voľnočasové aktivity študentov. 
Navrhované metódy s ľahko získateľnými prediktormi 
sú pomerne všeobecné a dajú sa použiť aj v iných 
kurzoch.  
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Abstrakt 
V súčasnosti sú smart technológie čoraz viac dostupné 
širokému obyvateľstvu. Aplikácie nenachádzame len v 
počítačoch a mobilných telefónoch, ale aj v 
inteligentných hodinkách a náramkoch, kde väčšina z 
nich je určená na monitorovanie našej fyzickej aktivity. 

V prvej časti článku sa nachádza popísanie rozdielov 
medzi inteligentným náramkom a hodinkami, 
nasleduje detailná analýza hardvérových a 
softvérových častí týchto zariadení, ich senzormi a 
možnosťami bezdrôtovej komunikácie, ktorou 
odosielajú a prijímajú dáta. 

Hlavným cieľom práce bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá 
je schopná získavať údaje z inteligentných náramkov. 
Aplikácia musí dáta synchronizovať medzi piatimi 
vybranými náramkami a smartfónom, v ktorom je 
nainštalovaná. Výsledné dáta spracuje do prijateľnej 
podoby, aby boli pre koncového používateľa 
zrozumiteľné. 

Kľúčové slová: inteligentné nositeľné zariadenia, 
senzor, fyzická aktivita, Bluetooth. 

Abstract 
Smart technologies are nowadays even more available 
to the general public. There are applications found not 
only in computers and mobile phones, but also in smart 
watches and bracelets. Most of them are made to 
monitor our physical activity. 

The first part of the article describes the differences 
between the smart bracelet and the smart watch, 
followed by a detailed analysis of the hardware and 
software parts of these devices, their sensors, and the 
possibilities of wireless communication by which they 
send and receive data. 

The main goal of the thesis was to create an 
application that is able to obtain data from smart 
bracelets. The application must synchronize data 
between the five selected bracelets and the 
smartphone which contains this application. It 

processes the resulting data into an acceptable form so 
that it is understandable to the end user. 

Key words: smart wearables, sensor, physical 
activity, Bluetooth. 
 

Úvod 
Smart zariadenia sa stali najpoužívanejšou 
technológiou v našom každodennom živote. 
Nepredstavujú len mobilné telefóny a tablety, ale aj 
nositeľné zariadenia ako inteligentné hodinky a 
náramky. Postupným vývojom sa z klasických 
digitálnych hodiniek zobrazujúce aktuálny čas a dátum, 
prípadne z monitorovania krokov a spánku stali 
nástrojmi na rýchlejší prístup k notifikáciám, 
vykonávania bezpečných platieb, sledujú zdravie a 
aktivity nášho tela alebo sa používajú aj ako diaľkové 
ovládanie k zariadeniam. Rozširujú použitie nášho 
mobilného telefónu, čím mu zvyšujú aj životnosť 
batérie, nakoľko nahrádzajú množstvo funkcií a 
uľahčujú prístup k niektorým funkciám telefónu. Údaje 
o svojom používateľovi zhromažďujú a synchronizujú 
so zariadeniami, ktoré používateľ vlastní. Všetky tieto 
zariadenia spolu tvoria jeden ekosystém, ktorý spolu 
komunikuje a zjednodušuje prístup k údajom 
používateľa. 

1 Nositeľná elektronika 
O nositeľnej technológií sa dá povedať, že existovala už 
od prvého vynájdenia okuliarov v 13 storočí. V 
súčasnosti definujeme nositeľnú technológiu ako 
akúkoľvek elektroniku, ktorú je možné nosiť na tele buď 
ako doplnok alebo ako súčasť materiálu použitého v 
odevoch. Hlavnou funkciou je zber dát. Druhou 
dôležitou funkciou je pripojenie – buď možnosť 
pripojenia na internet, alebo k inému zariadeniu. [1] 

Za posledné roky sa nositeľná elektronika výrazne 
presadila na trhu.  Medzi najznámejšie zariadenia 
patria: 
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• náhlavné súpravy VR, slúchadlá a 
smart okuliare, 
• inteligentné oblečenie (napr. 
biometrické košele alebo bezkontaktné platobné 
bundy), 
• implantovateľné prostriedky (napr. 
inzulínové pumpy), 
• chytré náramky a hodinky. [2] 

V článku sa sústredíme len na zariadenia nositeľné na 
zápästí. 

1.1 Inteligentné náramky 
Inteligentné náramky paria do veľkej kategórie 
nositeľnej elektroniky. Sú založené na snímaní údajov o 
používateľovi za pomoci veľkého množstva senzorov 
(pohybový senzor, svetelný senzor, gyroskop, a pod.). 
Výrobcovia ponúkajú na trh univerzálne náramky, ale aj 
špeciálne určené na fyzické aktivity, ako beh, plávanie, 
cyklistika alebo turistika. Ich hlavným cieľom je 
motivovať nás k aktivite.[3] 

Väčšina modelov je vybavená len základnými 
parametrami, medzi ktoré patrí zobrazovacia jednotka 
(displej), osvetlenie a vodotesnosť. Niektoré modely sa 
vyrábajú bez zobrazovacej jednotky a údaje zobrazujú 
v aplikácií spárovaného smartfónu. Z prevažnej väčšiny 
sú náramky vyrábané z plastových a silikónových 
materiálov.[4] 

1.2 Inteligentné hodinky 
Inteligentné hodinky patria k najobľúbenejším 
zariadeniam z kategórie nositeľnej elektroniky. 
Hlavným dôvodom je fakt, že obsahujú niekoľko druhov 
elektroniky naraz. V súčasnosti väčšina zákazníkov 
očakáva aj od klasických hodiniek nejakú pridanú 
hodnotu, teda niečo navyše, než len zobrazovanie 
aktuálneho času – presne to mu prinášajú inteligentné 
hodinky.[6] 

Na rozdiel od inteligentných náramkov, hodinky 
spravidla obsahujú aj displej, zväčša dotykový, kde 
následne zobrazujú príslušné dáta. Majú nižšiu výdrž 
batérie, než náramky. Vyrábajú sa predovšetkým z 
ekologickejších materiálov.[7] 

Tieto zariadenia obsahujú často veľké množstvo 
senzorov. Dokážu sledovať aktuálnu nadmorskú výšku, 
barometrický tlak, aktuálnu polohu používateľa vďaka 
GPS modulu, zobrazujú spotrebu kalórií, spaľovania 
tuku, merajú spánkové režimy a srdečný pulz. 
Samozrejmosťou je aj vyhodnotenie a grafické 
znázornenie pokroku, pokiaľ hodinky využívame na 
šport. 

Ich ďalšou výhodou je prepojenie so smartfónmi 
alebo tabletmi. Nielenže nám synchronizujú a zálohujú 
dáta, používatelia dokážu cez náramky čítať sms-ky, 
emaily, spravovať kalendár alebo prijímať notifikácie. 
Niektoré hodinky obsahujú od klasických senzorov aj 
mikrofón, to znamená, že s nimi dokážeme telefonovať 
alebo nahrávať. Existujú aj hodinky s vlastným slotom 
pre SIM kartu, takže dokážu nahradiť mobilný telefón. 
[6] 

Inteligentné hodinky sa pohybujú v širokej cenovej 
kategórií a ich cena sa odvíja od množstva funkcií, ktoré 
ponúkajú. Dokážu vyhovieť aj menej náročným 
používateľom. Na obrázku 1 môžeme pozorovať rozdiel 
vo veľkosti náramku a hodiniek. 

  
Obr. 1 Porovnanie inteligentného náramku a 
inteligentných hodiniek 
Zdroj: Autor 

2 Architektúra 
2.1 Hardvér 
Inteligentné nositeľné zariadenia majú veľmi podobnú 
architektúru smartfónom alebo tabletom. Rozdiely 
môžeme zaznamenať v rýchlosti, veľkosti 
komponentov, počte senzorov a kapacite úložiska.[5] 

Najdôležitejšou časťou hardvéru je mikrokontrolér. 
Veľké spoločnosti zaoberajúce sa výrobou 
polovodičových súčiastok a čipov dodávajú ich 
mikrokontroléry aj nositeľným zariadeniam. Medzi 
najznámejších dodávateľov patria Texas Instruments, 
Silicon Labs, NXP a Qualcomm.[6] - [9] 
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Obr. 2 Hardvérová architektúra inteligentných 
náramkov 
Zdroj: [10] 
 

Takmer všetky mikrokontroléry od zmienených 
výrobcov sú postavené na procesoroch ARM a formujú 
tzv. Systém na čipe.[10] Vyše 95% mikrokontrolérov 
v inteligentných náramkoch obsahujú procesory ARM, 
ktoré sú oveľa energeticky efektívnejšie na rozdiel od 
procesorov od Intelu.[11] 

Nástroje na bezdrôtovú komunikáciu sú 
integrované na mikrokontroléri. Reproduktor, GPS 
a iné senzory nie sú jeho súčasťou, sú k nemu pripojené 
cez ADC rozhranie (analógovo-digitálny prevodník), 
DAC (digitálno-analógový prevodník), zbernice I2C, 
sériovým periférnym rozhraním a ostatnými 
súčiastkami. Celý systém je napájaný batériou.[9] 

Najdôležitejší komponent operačného systému je 
jadro (alebo nazývaný aj kernel). Nachádza sa medzi 
softvérom a hardvérom zariadenia. Určuje, ako hardvér 
rieši rôzne softvérové úlohy, správu napájania a iné. 
V ďalšej podkapitole sa zoznámime s najpoužívanejšími 
operačnými systémami pre chytré zariadenia 
a popíšeme si rozdiely medzi nimi. 

2.2 Softvér 
Tak ako sme spomínali v kapitole 1.1, niektoré 
inteligentné náramky nemajú zabudovaný displej. 
Preto fungujú ako uzol senzorov s vibračným 
mechanizmom s veľmi obmedzeným výkonom 
spracovania. Jednoducho odošlú synchronizované dáta 
do databázy alebo naopak z databázy príjmu jednotlivé 
príkazy. [14] Pokiaľ majú zabudovaný displej, tak 
väčšinou obsahujú jednoduché prostredie bez 
výrazných grafických prvkov s minimom farieb. 
Najčastejšie je vývojárom uvedeného prostredia aj 
samotný výrobca. Konkrétne jedno z našich zariadení, 
Samsung Galaxy Fit E, beží na operačnom systéme 
FreeRTOS, ktorý dokáže počas behu zaznamenávať 

rôzne systémové udalosti ako napr. presné časovanie 
prepínania úloh.[15] 

Inteligentné hodinky majú k dispozícií 
plnohodnotný operačný systém, ktorý obsahuje 
množstvo aplikácií. Ako jeden z príkladov si uvedieme 
športové hodinky Amazfit Verge od výrobcu Xiaomi, 
kde práve tento model hodiniek budeme používať pre 
získavanie údajov v našej práci. Konkrétny operačný 
systém, ktoré tieto inteligentné hodinky používajú, je 
operačný systém Wear OS od spoločnosti Google. 

Podľa zdroja [16], medzi operačnými systémami 
výrazne dominuje Wear OS (kedysi známy ako Android 
Wear), nakoľko ho využíva ho vyše 20 rôznych výrobcov 
inteligentných hodiniek. Medzi používateľmi je 
populárny vďaka prepojenosti s Google aplikáciami 
(napríklad Google pay, Kalendár, Google maps, Google 
Fit a ďalšie), zároveň tento systém umožňuje inštalovať 
aplikácie z tretích strán. Okrem toho má mnoho 
hodiniek s týmto systémom prístup aj k hlasovému 
asistentovi od Google. Ďalšou výhodou je, že sa môžu 
párovať aj so zariadeniami od firmy Apple – práve túto 
službu hodinky od Apple neponúkajú.[17] 

Ďalším výrazne používaným operačným 
systémom je WatchOS vyvíjaný firmou Apple, výlučne 
pre hodinky Apple Watch. Systém je typický svojou 
uzavretosťou a limitovanými funkciami, nakoľko plnú 
funkcionalitu hodiniek dosiahneme jedine v kombinácií 
s telefónmi alebo tabletmi od firmy Apple. Medzi 
používateľmi ide o najpopulárnejší operačný 
systém.[18] 

Spoločnosť Fitbit sa zameriava hlavne na fitnes 
produkty. Svoj operačný systém FitbitOS vyvíjajú 
výhradne pre svoje inteligentné hodinky a náramky, 
ktorých hlavnou funkciou je starostlivosť o telo.[19] 

Samsung zase používa svoj vlastný TizenOS 
určený takisto výhradne pre ich inteligentné hodinky. 
Typickým navigačným prvkom ich hodiniek nie je 
dotykový displej, ale koliesko okolo obrazovky, 
s ktorým používateľ pohybuje a pristupuje 
k jednotlivým funkciám v rozhraní. V systéme je 
zabudovaný aj hlasový asistent Bixby, ktorý je taktiež 
vyvíjaný firmou Samsung.[20] 

Ostatní výrobcovia chytrých hodiniek ako Garmin, 
Xiaomi a iní využívajú svoj vlastný operačný systém, 
ktorý sa najčastejšie uvádza ako proprietárny. Toto 
prostredie je vždy špecificky spracované pre dané 
nositeľné zariadenie a dokáže komunikovať so 
smartfónmi so systémom Android aj iOS.[16]  
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2.3 Bezdrôtová komunikácia 
V súčasnosti zohráva bezdrôtová komunikácia 
dominantnú úlohu. Štandardy ako Wi-Fi, Bluetooth, 
NFC, ZigBee alebo GSM postupne eliminujú potrebu 
káblovej komunikácie. Najprv sa zaviedli do klasickej 
elektroniky, ktorou boli mobilné telefóny, počítače a 
neskôr sa pomaly dostali do vybavenia pre náš 
každodenný život. Dostali sa do sektoru zdravotníctva, 
dopravy, školstva a iných.[21] 

Najčastejšou formou pripojenia inteligentného 
zariadenia k mobilnému telefónu je cez Bluetooth 
protokol. Ide o pripojenie, ktoré vyhovuje aj svojím 
dosahom, aj nízkou spotrebou energie. Medzi 
zariadeniami sa vygeneruje spoločný utajený kľúč, 
ktorý sa dokáže len kryptograficky overiť. Väčšinou 
takéto spárovanie prebieha v aplikácií, ktorá dokáže s 
náramkom komunikovať a získané dáta zobrazovať.[21] 

Niektoré zariadenia podporujú možnosť pripojenia 
cez Wi-Fi, kde sa zariadenie prihlási do siete a následne 
používateľ v mobilnej aplikácií vyberie príslušný 
náramok zo zoznamu pripojených zariadení k sieti.[21] 
NFC slúži predovšetkým na bezkontaktnú platbu.[22] 

2.4 Senzory 
Okrem veľkej rozmanitosti zariadení, operačných 

systémov a softvérových platforiem existuje aj veľké 
množstvo senzorov, ktoré nositeľné zariadenia 
využívajú na následný zber dát. Graf 2 zobrazuje 
percentuálne zastúpenie prítomnosti senzorov 
v inteligentných náramkoch. Z grafu môžeme vidieť, že 
azda najväčšie zastúpenie majú senzory pohybu 
a senzor tepovej frekvencie.[21] Bližšie si ich popíšeme: 

 Akcelerometer – zariadenie schopné merať 

zrýchlenie, naklonenie a vibrácie objektu 

v priestore. Senzor je veľmi nápomocný pri 

počítaní krokov a prejdenej vzdialenosti,[23] 

 Optický monitor tepu srdca – slúži na 

stanovenie srdcového rytmu vyžarovaním svetla 

a meria množstvo, ktoré sa absorbovalo. 

Nakoľko krv absorbuje svetlo, senzor meria 

absorpciu medzi dvoma údermi pomocou 

vysokofrekvenčných snímačov,[24] 

 Gyroskop - zariadenie, ktoré dokáže zmerať a 

určiť rotačný pohyb objektu. Produkuje kladne 

orientovaný digitálny výstup.[25] 

 
Graf 1 Dostupnosť senzorov v inteligentných 
náramkoch 
Zdroj: [5] 
 

Získané dáta zo senzorov môžu mať zo začiatku len 
informačný charakter o aktuálnom stave používateľa, 
v skutočnosti ich analýza a spracovanie dokážu byť pre 
používateľa veľmi prospešné. Napríklad 
predpokladáme, že používateľ plne využíva náramok 
počas športovej aktivity a má k dispozícií aplikáciu 
v smartfóne, kde uviedol svoje osobné údaje (ako 
výška, váha, vek) a tak môže náramku dopomôcť 
k optimalizácií fyzickej aktivity vzhľadom na jeho BMI 
index. To môže viesť k tomu, že sa z aktivity rýchlo 
neunaví a môže sa dopracovať k efektívnemu výsledku. 
21] 

Od výsledných dát môže závisieť aj typ náramku. 
Existuje veľa rozdielov v presnosti senzorov. Jeho 
presnosť vždy závisí od toho, ako je zariadenie na tele 
nosené. Každopádne, senzory v každom zariadení 
môžu byť použité na mimo-medicínske účely.[21] 

2.5 Monitorovanie a zber dát 
Už vieme, ako inteligentné nositeľné zariadenie 
pracuje, ako sa dokáže spárovať s mobilným telefónom 
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a ktoré konkrétne senzory používa. Je načase zistiť, ako 
zbiera jednotlivé údaje a následne, ako ich dokáže 
spracovať a uchovať do budúcna. 

Obr. 1 znázorňuje blokovú schému inteligentného 
náramku určeného pre plnenie fyzických aktivít. 
Používateľom sa monitoruje ich činnosť počas dňa 
pomocou senzorov v zariadení. Na vstupe sú získané 
údaje z náramku (napr. počet krokov), tieto údaje 
odošle náramok do smartfónu a ten to odošle 
poskytovateľovi cloudovej služby. Zadané údaje sa 
spracujú a na výstupe sa zobrazia tak, aby ich 
používateľ pochopil. V závislosti od typu zariadenia sa 
údaje vracajú späť buď do spárovaného smartfónu 
alebo do inteligentného náramku, kde sa zobrazia 
v príslušnej aplikácií v podobe tabuľky/grafu. 

 
Obr. 3 Blokový diagram 
Zdroj: [26] 
 

Údaje môžeme uchovávať buď v náramku (pokiaľ je 
vybavený pamäťou), v aplikácií smartfónu alebo na 
server (Cloud). Na uskutočnenie prenosu údajov na 
cloud je k dispozícií niekoľko možností, závisia iba od 
typu nositeľného zariadenia. Treba pripomenúť, že 
niektoré zariadenia nemajú cloud a všetky údaje 
ukladajú lokálne. V niektorých prípadoch výrobcovia 
poskytujú SDK (Software development kit), čím nám 
umožňujú vývoj aplikácií určené pre inteligentné 
hodinky, aby sme údaje mohli priamo zhromažďovať 
a odosielať. Túto možnosť ponúka napríklad výrobca 
Apple.[27] 

Cloudové služby využívajú hlavne REST API, ten 
povoľuje aplikáciám z tretích strán pristupovať 
k používateľským dátam. REST je cesta, ktorou vieme 
jednoducho vytvoriť, čítať, editovať alebo mazať 
informácie zo servera pomocou jednoduchých HTTP 
požiadaviek.[27] 

Synchronizácia dát s mobilným zariadením prebieha 
rôzne od typu nositeľného zariadenia, niektoré 
náramky synchronizujú dáta v pozadí 1-20 krát za deň.  
[28] Iné zariadenia, napr. chytré náramky od výrobcu 
Xiaomi podporujú real-time synchronizáciu dát. [29] 

 

3 Výsledky a diskusia 
Výsledkom našej práce bude aplikácia, ktorá bude 
schopná získavať údaje z našich náramkov, analyzovať 
ich a následne porovnať získané dáta.  

3.1 Použité zariadenia  
K našej práci máme k dispozícií celkovo štyri 
inteligentné náramky a jedny inteligentné hodinky. 
V nasledujúcej tabuľke 1 si vymenujeme a porovnáme 
konkrétne modely, s ktorými budeme pracovať. 
 
Tab. 1. Porovnanie parametrov použitých zariadení 

Produkt 
Operačný 

systém 
Softvér 

Bezdrôtová 
komunikácia 

Xiaomi 
Amazfit Verge 

Wear OS + 
nadstavba od 

Xiaomi 

Aplikácia 
Zepp 

Bluetooth v4.2 
alebo 

Wi-Fi 2.4GHz 
802.11b/g 

Xiaomi Mi 
Band 3 

Vlastný OS 
výrobcu 

Aplikácia Mi 
Fit 

Bluetooth v4.2 

Samsung 
Galaxy Fit E 

FreeRTOS 
Aplikácia 

Galaxy Wear 
Bluetooth v5.0 

NiceBoy X-fit 
GPS 

Vlastný OS 
výrobcu 

Aplikácia Hi 
Move 

Bluetooth 
(neznáma 

verzia) 

Watchking 
Smart T8S 

Vlastný OS 
výrobu 

Aplikácia 
Glory Fit 

Bluetooth v4.0 

Každé z týchto zariadení je jedinečné svojím 
tvarom, výkonom, počtu senzorov, funkciami a  
kvalitou spracovacia. Ako zaujímavosť tu uvedieme 
fakt, že každé z týchto zariadení komunikuje s vlastnou 
aplikáciou. Na spárovanie zariadení budeme využívať 
technológiu Bluetooth, nakoľko je zabudovaná 
v každom z nich. 

3.2 Rozdiely v dátových premenných 
V procese získavania údajov z náramkov sme narazili na 
problém rozdielov v názve premenných, ktoré 
zastupujú jednotlivé údaje. Výrobcovia si usporiadali 
premenné podľa vlastných špecifikácií a rôznych 
dátových typov. 

Každý z modelov popisuje získané údaje ako kľúč 
a hodnotu, čo je typické XML alebo JSON.  

Na porovnanie si uvedieme dva exportované JSON 
súbory (Algoritmus 1, Algoritmus 2), a to z hodiniek 
Xiaomi Amazfit Verge a z náramku Watchking Smart 
T8s. Oba súbory sú záznam zo spánkovej aktivity 
používateľa z rovnakej noci. 
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segmentType: “Doze”, “Snooze”, “Awake”, 

“Sleep” 

sleepType: “Unknown”, “RestlessSleep 

“,RestfulSleep 

{ 

“dayId”:“2021-03-05T00:00:00.000+00:00”, 

“sleepType”:“RestlessSleep”, 

“segmentId”: 

NumberLong(635780414429706039), 

“startTime”:“2021-03-05T23:04:02.970+00”, 

“endTime”:“2021-03-05T23:08:59.970+00”, 

“duration”:“PT4M57S”, 

“heartRateSummary”:{ 

“period”:“Segment”, 

“averageHeartRate”:75, 

“peakHeartRate”:83, 

“lowestHeartRate”:65}, 

“segmentType”:“Sleep” 

} 

Algoritmus 1 JSON súbor z náramku Xiaomi Amazfi 
Verge 
Zdroj: Autor. 
 
1 (awake), 2 (light) or 3 (deep) 

[ { 

“depth”: 1, 

“time”: 1614987687 

}, …] 

Algoritmus 2 JSON súbor z náramku Watchking Smart 
T8s 
Zdroj: Autor 
 

Z pozorovaných dát môžeme usúdiť, že náramok 
modelu Watchking nie je určený na detailnejšie 
zobrazenie spánkového režimu. Dokáže zachytiť tri zo 
stavov spánku a ako časovú jednotku používa 
UNIXTIME. 

Pri porovnaní s hodinkami od výrobcu Xiaomi 
dostaneme na výstupe hneď niekoľko premenných 
v určitom časovom intervale. Okrem kvality spánku 
meria aj srdcový tep. Vďaka tomu dokáže presnejšie 
učiť spánkovú fázu. Podobný algoritmus merania 
spánku má aj náramok Xiaomi Mi Band 3. 

Vo výslednej aplikácií musíme brať ohľad na 
rozdielnosť JSON súborov, nakoľko názvy dátových 
premenných nie sú rovnaké, prípadne ich dané 
zariadenie nespracováva. Problémom naďalej 
zostávajú rozličné dátové typy priradené získaným 
dátam.  

Záver 
V článku sme sa venovali problematike 

inteligentných náramkov, získavaniu informácií z nich. 
Na začiatok sme si rozpísali rozdiely medzi 

inteligentnými náramkami a inteligentnými hodinkami. 

Popísali sme si hardvérovú architektúru a jednotlivé 
operačné systémy nositeľných zariadení, ktoré sú 
aktuálne na trhu. Bližšie sme sa oboznámili so senzormi 
zahrnutými v každom inteligentnom náramku. Veľké 
množstvo senzorov na zariadenie nemusí pôsobiť vždy 
pozitívne. Náramok nám dokáže získavať množstvo dát, 
no mnoho používateľov ani netuší, aké senzory ich 
zariadenie obsahuje. Navyše, množstvo senzorov ani 
nevyužívajú a tým pádom môžu pôsobiť zbytočne. 

V našej práci sme používali päť zariadení, z ktorých 
každé je niečím špecifické. Azda najzaujímavejšou 
vlastnosťou týchto náramkov je to, že každý z nich musí 
mať pre svojou funkcionalitu svoj vlastný softvér. 
Aplikácia vytvorená v prostredí Android studio, ktorá 
bude výsledkom našej práce, dokáže minimalizovať 
množstvo aplikácií určené pre naše náramky z piatich 
na jednu. Zvýši to nielen prehľadnosť získaných dát z 
náramkov, ale aj miesto na úložisku smartfónu, pokiaľ 
používateľ využíva dve a viac nositeľných zariadení. 

V našej aplikácií budeme zbierať dáta naraz zo 
všetkých náramkov a následne porovnáme presnosť 
zaznamenávaných dát. Výsledkom bude štatistické 
spracovanie nameraných údajov. 
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Abstrakt 
Článok prezentuje riešenie pre web a Android 
prostredie v sfére multijazyčných mikrolearningových 
aplikácií pre webové a mobilné platformy. Nami bola 
vyvinutá aplikácia ktorá je pomôckou pri výučbe 
programovania. V článku sa zaoberáme 
multijazyčnosťou a spôsobmi lokalizácie aplikácií. 
Taktiež vysvetľujem pojem mikrolearning a jeho 
využitie v oblasti výučby programovania. Bola 
vytvorená jednoduchá multijazyčná aplikácia určená na 
otestovanie znalostí v oblasti programovania. Aplikácia 
obsahuje zoznam testov a otázok. Prostredníctvom 
aplikácie študujúci vie overiť svoje znalosti v oblasti 
programovania. Aplikácia tiež môže slúžiť pre učiteľov 
ako testovacie prostredie pre svojich žiakov a 
študentov. K dispozícii je preklad do troch jazykov a to 
anglického, slovenského a ruského. Aplikácia je 
navrhnutá tak, aby ju bolo možné v budúcnosti rozšíriť 
aj o ďalšie jazyky alebo testy v rôznych oblastiach 
vzdelávania. 
Kľúčové slová:  Multijazyčnosť. Java. Android. 
Programovanie. 
 

Abstract 
The article presents a solution for web and Android 
environments in the field of multilingual microlearning 
programs for web and mobile platforms.  We 
developed an application that is an aid in teaching 
programming.  In this article we will deal with 
multilingualism and ways of localising application. I also 
explain the concept of microlearning and its use in 
studying programming.  A simple multilingual 
sorftware was created in order to test programming 
knowledge.  The application contains a list of tests and 
questions.  Using the application, students can verify 
their knowledge in the programming sphere.  The 
software can also be  
used by teachers as a testing environment for their 
pupils and students.  The program is translated into 
three languages, English, Slovak and Russian.  The 

application is designed in a way that it could be 
extended to other languages   and tests in various areas 
of education in the future. 
Keywords: Plurilingualism. Java. Android. 
Programming. 

Úvod 
Hlavným cieľom je porovnať možnosti a postupy tvorby 
viacjazyčných aplikácií a navrhnúť najvhodnejšie 
riešenie pre mikrolearningovú aplikáciu na podporu 
výučby programovania. Život nestojí na jednom mieste, 
každý deň sa niečo vyvíja. A preto aj my ideme spolu s 
časom a podporujeme vyvinuté technológie. Desať 
rokov dozadu si ešte nikto nedokázal predstaviť, že v 
dnešnej dobe bude existovať niečo ako micro-learning 
a príležitostné elektronické vzdelávanie. Dneska už 
mnohí používatelia odložili zošity a papierové knihy a 
začali používať počítače, tablety a mobilné telefóny. V 
dnešnej dobe sa už netrávi mnoho času v knižnici na 
vyhľadanie nejakých zdrojov, článkov, stačí len napísať 
pár slov na internete a hneď máme k dispozícii veľkú 
ponuku elektronických kníh, článkov, testov a aplikácií 
na učenie alebo overenie našich znalosti, ktoré 
obsahujú len tie veci, ktoré nás zaujímajú a nie kopu 
ďalších nepotrebných. Cieľom článku je analyzovať 
postupy používané pri tvorbe viacjazyčných aplikácií na 
rôznych platformách napríklad web, mobilné aplikácie. 
V článku sa zameriame na hlavné aspekty, na ktoré 
treba dávať pozor pri multijazyčnych aplikáciách. 
Navrhli a vytvorili sme vlastné riešenie, realizácia 
ktorého je popísaná v našej práci. 

1 Multijazyčnosť 
Multijazyčnosť - je použitie niekoľkých jazykov, v 
určitom smere. V dnešnej dobe sa s ňou možno 
stretnúť prakticky všade. Pri popise potraviny (zloženie 
syra, džúsu, piva) máme k dispozícii obsah vo viacerých 
jazykoch, pri popise oblečenia, každý deň v autobuse, 
metre počujeme názvy zastávok v niekoľkých jazykoch, 
pri kupovaní lístku v automate, na autobus, metro, 
električku. Viacjazyčná komunikácia pomáha 
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používateľom s inými jazykovými schopnosťami, 
kupovať, používať služby, nakupovať potraviny, 
oblečenie, techniku bez toho, aby boli obmedzovaní 
tým, že nepoznajú jeden jazyk. Globalizácia spoločnosti 
je dôvodom, prečo výrobcovia prikladajú manuál na 
použitie mobilu, notebooku, televízoru vo viacerých 
jazykoch tak, aby sa ich produkty mohli používať 
a predávať vo viacerých krajinách bez toho, aby bolo 
potrebné dopredu vedieť, u ktorého predajcu 
zariadenie skončí. Napriek tomu, že na začiatku treba 
vytvoriť manuál vo viacerých jazykoch a vytlačiť všetky 
jeho verzie, sú tieto náklady omnoho nižšie ako 
neskoršie priraďovanie len jedného manuálu do 
konkrétnej krajiny.  Rovnako sa vyvíjajú aj rôzne 
aplikácie, v niekoľkých základných jazykoch tak, aby 
človek nemusel pri použití softwaru prekladať každé 
slovo pomocou slovníku respektíve prekladača. Cieľom 
je, aby používateľ dokázal s aplikáciou vykonávať 
potrebné činnosti rýchlo a kvalitne. 

1.1 Lokalizácia aplikácií 
Ako najrozšírenejšiu platformu, pre ktorý je požiadavka 
viacjazyčnosti jednou z hlavných priorít sme vybrali 
mobilnú platformu – konkrétne zariadenia 
s operačným systémom Android. 

Android sa používa na mnohých zariadeniach, v 
rôznych regiónoch. Na to, aby aplikáciu vedela bez 
problémov používať väčšina používateľov, treba, aby 
aplikácia ponúkala všetky svoje funkcie tými spôsobmi, 
ktoré sa používajú v tých miestach, kde sa nachádza 
používateľ. 

Lokalizácia aplikácií predstavuje vytvorenie 
niekoľkých zdrojových súborov, z ktorých každý 
obsahuje konkrétny jazyk, alebo napríklad aj prvky 
kultúry. Lokalizácia aplikácií slúži na to, aby sa 
používateľ aplikácie cítil pohodlne pri jej používaní a 
nemusel prekladať obsah aplikácie alebo pokyny 
pomocou iných služieb. Lokalizácia je preklad a 
kultúrna adaptácia nejakého produktu určeného pre 
nejakú krajinu, okres, skupinu ľudí. Aby bolo možné 
správne lokalizovať, treba dôkladne preštudovať 
cieľovú kultúru tak, aby bol produkt vhodne 
prispôsobený koncovým používateľom. Lokalizácia to 
nie je obyčajný preklad, ktorý len doslova preloží 
nejakú vetu alebo text, ale podstatné je, aby nezmenil 
zmysel využívania funkcií pre používateľa. Obyčajný 
preklad tiež neberie do úvahy kultúrne aspekty. Takže 
cieľom obyčajného prekladu je len preložiť podstatne 
veci, a cieľom lokalizácie sprostredkovať pôvodný 
význam s prihliadnutím na rôzne faktory. Aby bolo 
možné lokalizovať napríklad nejakú hru, treba pochopiť 

jej zmysel, prispôsobiť ju používateľom s inými 
jazykovými schopnosťami a upraviť dialógy tak, aby 
používateľa zaujímalo hrať vo svojom rodnom jazyku a 
nie napríklad v angličtine. Taktiež treba poznať zákony 
krajiny, pre ktorú chceme adaptovať produkt. Každá 
krajina má svoje zákony a pravidlá, ktoré treba 
dodržiavať. Príkladom môže byť nemecká hra 
Wolfenstein, ktorá bola odstránená z obchodov na 
mobilných platformách v Rakúsku a Švajčiarsku, kvôli 
tomu že hra obsahovala svastiku [1]. 
Lokalizáciu môžeme rozdeliť do niekoľkých úrovní, tie 
teraz popíšeme [1]: 

 Najjednoduchšia lokalizácia tzv. "krabicová". Pri 

nejakej hre, lokalizácia je nejaký napísaný názov, 

text na krabici s diskom, alebo preklad stránky, 

ktorá obsahuje popis hry a na ktorej môžeme 

zakúpiť poprípade stiahnuť produkt.  

 Bežná lokalizácia, ktorú používajú tvorcovia 

jednoduchších hier a aplikácií, je lokalizácia 

rozhrania. To znamená že v hre bude preložené 

menu, nastavenia, názvy tlačidiel. Ale hra samotná 

môže prebiehať v inom štandardnom jazyku.  

 Ďalšiu úroveň predstavuje textová lokalizácia. To 

znamená že všetky texty budú lokalizované, ale 

napr. dialógy, zvuky ostanú v pôvodnom jazyku 

(môžu byť otitulkované). 

 Existuje aj zvuková lokalizácia, to znamená že 

všetky reči, dialógy budú preložené do jazyka 

používateľa.  

 Grafická lokalizácia predstavuje preklad všetkých 

grafických objektov, ako reklamy na pozadí, názvy 

obchodov, billboardy a iné. Ale niekedy treba brať 

do úvahy, že názvy obchodov prekladať nemusíme, 

keďže to je nejaká značka. 

 Posledným typom lokalizácie je tzv. kultúrna 

adaptácia. Je to adaptácia pre nejakú inú kultúru. 

Po lokalizácii hra sa môže úplne zmeniť a ostať len 

názov a nejaké samostatné akcie.  

 
Treba pamätať že lokalizácia a preklad nie je to iste. 

Lokalizácia vždy znamená preklad, ale preklad nie je 
lokalizácia [1]. 

Lokalizácia aplikácií nie je jednoduchá procedúra. 
Pri lokalizácii aplikácií treba najprv nájsť rozumného 
prekladateľa, ktorý by mal vedieť nielen preložiť obsah 
do potrebného jazyka, ale aj musí poznať kultúru 
príslušnej krajiny. Ako už sme spomínali existujú 
niektoré základné veci, na ktoré treba dávať pozor pri 
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lokalizácii, a to práve: formátovanie čísel, gramatika, 
čas, dátumy a iné. 

1.2 Technické spôsoby lokalizácie 
Štandardne pri lokalizácii Android aplikácií musíme 
vykonať nasledujúci postup. Každý projekt má 
priečinok values, ktorý má v sebe súbor strings.xml, 
ktorý obsahuje názov aplikácií, názvy tlačidiel a ďalšie 
riadky ako názvy aktivít, systémové názvy atď. Pre 
pridanie ďalšieho jazyku musíme pridať ďalší priečinok, 
názov ktorého ešte bude obsahovať skratku krajiny, 
jazyk ktorej budeme chcieť pridať, napríklad: values-sk, 
v priečinku budeme mať ďalší súbor strings.xml, ktorý 
už bude obsahovať názvy a ostatné potrebné nám veci 
v druhom jazyku [5]. 

 
Obr. 1 Časť súboru strings.xml 
Zdroj: Autor 
 

Keďže ešte okrem názvov, ktoré obsahuje súbor 
strings.xml sa musia zmeniť aj ďalšie objekty ako 
napríklad obrázok alebo nejaká hudba, tým pádom 

treba vytvoriť priečinok zo skratkou jazyku. Napríklad 
pri slovenskom jazyku aplikácia musí mať iné pozadie, 
ktoré bude v priečinku drawable-sk. Pri otvorení 
aplikácie sa pozadie zobrazí v tom jazyku, ktorý je 
nastavený na lokálnom zariadení používateľa. 
V prípade, keď aplikácia nepodporuje jazyk, ktorý je 
vybraný na zariadení, otvorená bude v tomu jazyku, 
ktorý je nastavený ako štandardný. 

Ak chceme, aby naša aplikácia bola schopná 
prepínať jazyky vo svojom prostredí, musíme vytvoriť 
ďalšie triedy s použitím špeciálnych metód a zdrojov 
tak, aby aplikácia vedela zmeniť jazyk počas svojho 
behu a tiež aktivitu s lištou na prepínanie jazykov [3]. 

2 Mikrolearning 
Mikrolearning je relatívne nový pojem, ktorý sa často 
používa v dnešnom vzdelávaní. Predstavuje krátku 
a rýchlu aktivitu, ktorý pri učení nezaberie veľa času. Je 
to nezvyčajný spôsob organizovania učenia po malých 
krokoch z malými štruktúrovanými jednotkami (tzv. 
mikro-aktivitami). Mikroobsah predstavuje informáciu 
v krátkej alebo skrátenej podobe. Moderná definícia 
mikrolearningu hovorí, že ide o učenie s nejakými 
aktivitami, ktoré motivujú študentov uspieť (a získať 
ohodnotenie) a pokračovať v učení ďalej. Takáto 
štruktúra poskytuje lepšie výsledky ako rozsiahly 
pasívne prijímaný popis danej problematiky. Súčasný 
mikrolearning sa často predstavuje v podobe e-
learningovych kurzov [4]. 

Mikrolearning ako taký poskytuje obsah rozdelený 
na skupiny malých aktivít, zadaní, úloh. Pomocou 
mikrolearningu sa učiteľ, pedagóg, prednášajúci snaží 
rýchlo sprostredkovať jednoduchú informáciu alebo 
komplexné učivo rozdelené na mnoho malých aktivít 
svojim študentom. Veľa učiteľov na vysokých školách 
používajú tento prístup v študentských triedach a 
zapájajú ich s cieľom priebežného nadobúdania 
potrebných znalosti a udržania motivácie učiť sa ďalej. 
Do obsahu sa nedáva zbytočne veľa informácií, ktoré 
študent nevyužije, sústreďuje sa na definície a krátky 
popis vychádzajúci z faktu, že človek si rýchlejšie 
zapamätá informácie, ktoré sú rozbité na množstvo 
malých informácií a doplnené interaktívnymi aktivitami 
[6]. 

Následne pomocou interaktívnych úloh, testov, 
niekedy aj v hracej podobe, učiteľ otestuje 
nadobudnuté znalosti študentov. V gamifikačnej 
podobe navyše testujúci systém vie prideliť 
používateľom definovaný počet bodov a ich zbieraním 
motivuje študujúcich na získanie nejakej úrovne a 
prechod na ďalšej. Pri mikrolearningu je dôležité dbať 
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na špecifikáciu postupu, dobu trvania kurzu, materiály, 
úlohy a taktiež predtým nadobudnuté znalosti 
študentov. Pri vytváraní vlastného kurzu treba 
definovať a nastaviť cieľ, ktorý dosiahnu učiaci po jeho 
skončení. Niektoré organizácie používajú mikrolearning 
pri školení svojich zamestnancov. 

2.1 Mobilné vzdelávanie 
V dnešnej dobe skoro každý človek používa mobilné 
zariadenia typu smartfón a tablet, preto sa výrobcovia 
softvéru snažia preniesť svoj produkt na mobilné 
zariadenie. Používatelia nosia mobil zo sebou skoro 
všade, a chcú mať možnosť používať služby, ktoré im 
poskytuje počítač aj na svojich mobilných zariadeniach. 
Dnes si vie prakticky okamžite každý používateľ pozrieť 
a odpísať na mail, získať informácie o počasí, o 
autobusových spojoch a všetko toto dokáže urobiť na 
svojom tablete, smartfóne. Vývojári sa preto snažia 
preniesť vzdelávanie na tieto rozumné a komfortné 
zariadenia. Cieľom je, aby tvorca obsahu, ktorý chce 
poskytnúť svoje materiály záujemcom, mal k dispozícii 
nástroj, vďaka ktorému nebude musieť niekam 
cestovať a robiť prednášky. Študujúci potom majú 
prístup k materiálom a úlohám hocikde.  Najtypickejším 
využitím je situácia, keď sa človek pri cestovaní dokáže 
učiť anglický jazyk pomocou nejakej mikrolearningovej 
aplikácií, ktorá obsahuje interaktívne úlohy a 
motivačné priebežné testy. Pomocou krátkych videí a 
audio nahrávok môže zlepšiť svoju výslovnosť a stratiť 
cudzí prízvuk. Blízko k tejto forme majú aj inteligentné 
hodinky. Pomocou technológií hands-free človek vie aj 
počas monotónneho plávania počúvať cudzojazyčnú 
slová, aby sa tak isto mohol rýchlejšie naučiť sa 
nejakému novému jazyku. Využívanie nástrojov 
mobilného vzdelávania je jednou z dôležitých oblastí, 
ktorá skrýva veľký rozvojový potenciál. 
Sprostredkovaním obsahu v takejto podobe sa človek 
naučí omnoho viac a rýchlejšie, ako keby čítal horu 
kníh, a trávil čas za počítačom pri pozeraní rozsiahlych 
a nudných prezentácií alebo videí. 

2.2 Úlohy v aplikáciách 
Aj princípy programovania možno pochopiť pomocou 
mikrolearningovych aplikácií, ktoré obsahujú krátke a 
jasné materiály a jednoduché programovacie úlohy na 
hodnotenie. Takým spôsobom študujúci vie 
prostredníctvom vybraného kurzu pre vybraný 
programovací jazyk dosiahnuť svoje ciele rýchlo a 
efektívne.  

Kurz je zvyčajne rozdelený na viacero kapitol a 
podkapitol, ktoré obsahujú nejaký malý učebný text a 

interaktívne úlohy, za plnenie ktorých používateľ 
dostáva definovaný počet bodov, ktoré ho motivujú a 
po dosiahnutí nejakého určeného počtu a prejdení 
všetkých lekcií sa vie otestovať a prejsť do ďalšej 
kapitoly. Typy úloh pre výučbu programovanie sú rôzne 
[2], napr.:  

 výber/potiahnutie správneho textu na chýbajúce 

miesto z poskytnutých variantov alebo niekoľkých 

správnych odpovedí,  

 zoradenie jednotlivých slov alebo príkazov do 

jedného riadku,  

 výber jednej alebo viacerých správnych odpovedí, 

 doplnenie chýbajúcej časti kódu,  

 zoradenie poskytnutých časti, 

 určiť výstup na základe poskytnutého kódu, 

 textová odpoveď ako výsledok, ktorá bude 

vypísaný po vykonaní zdrojového kódu.  

 
Definovať správne typy úloh je jedna z dôležitých 

časti mikrolearningovej aplikácie. Používateľa najprv 
musí zaujať otázka a spôsob odpovedí na danú otázku. 
Rozmanitosť spôsobov odpovedí pobáda používateľa 
pokračovať ďalej a vnáša do vzdelávania hraciu 
podobu. Keďže sa bavíme o typoch úloh ako 
potiahnutie alebo zoradenie správnych odpovedí, 
pripomína nám to obľúbenú hru Tetris. Alebo keď 
máme úlohu, kde treba doplniť alebo opraviť nejakú 
časť kódu, je to už ako keby proces programovania v 
nejakom prostredí a taký typ úlohy už nepredstavuje 
obyčajnú otázka s poskytnutými odpoveďami, ale časť 
programu, po doplnení ktorého táto časť kódu bude 
úplne funkčná. 

3 Príklad multijazyčnej aplikácie  
Ako praktická časť bola vytvorená multijazyčná 
aplikácia na otestovanie znalosti v oblasti 
programovania. Rozhodli sme sa, že zatiaľ bude 
aplikácia dostupná v troch jazykoch a to v anglickom, 
slovenskom a ruskom. Jazyk sa jednoducho da zmeniť v 
nastaveniach našej aplikácie, ktorá  je úplne 
jednoduchá na ovládanie. 

Aplikácia obsahuje zoznam testov vo formáte JSON, 
každý test obsahuje určitý počet otázok, po 
vyhodnotení ktorých budú používateľovi zobrazené 
výsledky rozdelené do kategórií správnych a 
nesprávnych odpovedí.  

Pri otvorení aplikácií máme na úvodnej obrazovke 
hneď k dispozícii zoznam testov, ktorý je uložený na 
serveri. Zoznam otázok je tiež dostupný na serveri pre 
každý jazyk našej aplikácie. Nasledovná ukážka kódu 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Informatika 

 289 

prezentuje jednu z otázok v slovenskom jazyku vo 
formáte JSON, ktorú obsahuje jeden z našich testov. 
Každá otázka je priradená k jednému testu, má určený 
počet odpovedí a poradové číslo definuje správnu 
odpoveď. 

 
Obr. 2 Ukážka otázky vo formáte JSON 
Zdroj: Autor 
 

Na zabezpečenie multijazyčnosti multijazyčnej 
aplikácie sme vytvorili tri samostatné súbory 
strings.xml, ktoré obsahujú preklady všetkých údajov 
prostredia v našej aplikácií. V našej aplikácií sme 
zabezpečili, že používateľ môže hocikedy prepnúť jazyk. 
Na to sme použili triedu Locale, ktorá vie prepnúť jazyk 
počas behu aplikácie. Na obrázku je zobrazená jej 
metóda. 

 
Obr. 3 Trieda Locale 
Zdroj: Autor 
 

Komunikácia na serveri prebieha prostredníctvom 
php skriptov, kde jeden zabezpečuje pripojenie na 
databázu a pomocou druhého sa poskytuje zoznam 
testov do našej aplikácie. Pri otvorení mobilnej 
aplikácie sa najprv zobrazí úvodné okno, a potom sa 
získa zoznam týchto testov zo servera, na ktorom sa 
nachádza naša databáza.  

3.1 Ukážka aplikácie 
Prvým krokom v našej aplikácii je výber jazyka, pričom 
možno použiť: anglický, ruský a slovenský. Používateľ si 
môže vybrať pre neho najvhodnejší jazyk a bude mať 
celú aplikáciu vo vybranom jazyku. 

Po vybratí jedného z testov sa otvorí aktivita, ktorá 
obsahuje tlačidla "áno" a "nie". Prvé tlačidlo začne 

testovanie, a pri stlačení druhého vráti naspäť na 
zoznam testov.  

Každý test obsahuje 15 otázok a ku každej otázke je 
určitý počet odpovedí, z ktorých len jedna je správna. 
Pri vybratí správnej odpovedí sa táto rozsvieti na zeleno 
a prehrá sa zvuk vybraný pre správnu odpoveď.  

Ak používateľom bude vybraná nesprávna 
odpoveď, prehrá sa zvuk nesprávnej odpovede a 
odpoveď bude svietiť červeným a správna odpoveď 
bude svietiť nazeleno.  

Tiež je k dispozícii možnosť preskočiť otázku 
stlačením tlačidla "ďalšia otázka". 

 
Obr. 4 Proces testovania 
Zdroj: Autor 
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Obr. 5 Obrazovka výsledkov po dokončení testu 
Zdroj: Autor 

Po dokončení testovania sa používateľovi zobrazí 
obrazovka výsledkov, ktorá obsahuje: graf a štatistiku 
správnych, nesprávnych a preskočených odpovedí, 
závereční vyhodnotenie, či bolo dosť správnych 
odpovedí, tlačidlo opakovaného testovania a zoznam 
otázok s odpoveďami používateľa. 

V zozname sú správne odpovede zobrazená 
zeleným, ak odpoveď používateľa nebola správna bude 
vypísaná ona, ale aj správna odpoveď na danú otázku. 
Ďalej tlačidlom späť sa môžeme vrátiť k zoznamu 
testov. 

4 Diskusia a záver 
Prostredníctvom nami popísaných úrovni a technických 
spôsobov lokalizácie sme navrhli a vytvorili 
multijazyčnu aplikáciu na podporu výučby 
programovania, určenú pre mobilné zariadenia 
s operačným systémom Android. 

Aplikácia je dostupná v troch jazykoch, ktorý si 
používateľ vie prepnúť v nastaveniach. Na konci 
procesu testovania vidí testujúci výsledne štatistiky na 
nim zodpovedane otázky, vygenerovanú slovnú 
známku a odporúčania. Na základe toho vie testujúci 
určiť aké témy potrebuje doučiť. 

Zoznam testov a otázok pre našu aplikáciu sa 
nachádza na serveri, aktualizovaný zoznam ktorých 
vždy pred otvorením aplikácie sa stiahne. 

V článku sme sa venovali problematike 
multijazyčnych aplikácií, popísali sme ich výhody 
a dôvody použitia a prezentovali postupy vytvárania 
takých aplikácií. Tiež sme analyzovali možnosti riešení, 

ktoré poskytujú vzdelávanie vo forme mikrolearningu 
špeciálne vo výučbe programovania pomocou aplikácií 
na mobilnej platforme Android. 
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Abstrakt 
Táto práca sa venuje vytvoreniu aplikácie pre mobilné 
telefóny s operačným systémom Android, pričom 
aplikácia bola naprogramovaná pomocou 
programovacieho jazyku Java v integrovanom 
vývojovom prostredí Android Studio. 

Cieľom aplikácie je pomôcť študentom, základných, 
stredných a vysokých škôl, overiť si svoje vedomosti, 
ktoré sa naučia v škole. V práci je opísaný postup 
vytvorenia takejto aplikácie a tiež jej funkcionalita. 
Aplikácia  pomocou otázok a výberu možností, dokáže 
rýchlo a efektívne vyhodnotiť test a informovať 
používateľa o úspešnosti výsledkov. Vďaka využitiu 
mobilných telefónov študenti budú konať ekologicky 
a nebudú zbytočne potrebovať papiere alebo si tlačiť 
iné podklady. Ďalšou výhodou je to, že študenti môžu 
svoje znalosti testovať kdekoľvek a kedykoľvek a tak 
využiť čas efektívne napríklad pri cestovaní do školy.  

 
Kľúčové slová: Android, Java, mobilné telefóny, 

vzdelávanie, testovanie 

Abstract 
This work is devoted to the creation of an application 
for mobile phones with the Android operating system, 
while the application was programmed using the Java 
programming language in the integrated development 
environment Android Studio. 

The aim of the application is to help students, 
primary, secondary and higher education, to verify 
their knowledge, which they will learn in school. The 
work describes the process of creating such an 
application and its functionality. Using questions and 
selecting options, the application can quickly and 
efficiently evaluate the test and inform the user about 
the success of the results. Thanks to the use of mobile 
phones, students will act ecologically and will not need 
paperwork or print other documents unnecessarily. 
Another advantage is that students can test their 

knowledge anywhere and anytime and thus use their 
time effectively, for example when traveling to school. 

 
Key Words: Android, Java, mobile phones, 

education, testing 

Úvod 
Každým dňom sa ľudstvo hýbe vpred. Ženie nás 
dopredu túžba za novými poznatkami, za novými 
technológiami a vedomosťami. Máme chuť objavovať, 
spoznávať neznáme a zjednodušovať si každodenné 
aktivity pre väčší komfort života. Príkladom sú mobilné 
telefóny, ktoré nosíme všade so sebou. Vďaka ním sa 
nám otvára nekonečný priestor využitia za pomoci 
rôznych aplikácií, ktoré nám dokážu urýchliť mnohé 
náročné úkony. Život bez mobilného telefónu je v 
súčasnosti pre väčšinu populácie  nepredstaviteľný. 
Nevýhodou používania mobilných telefónov je, že ich 
využívame aj na „zabitie času“, aby sme si skrátili dlhé 
chvíle pri cestovaní, v čakárni u doktora alebo dokonca 
na toalete. Čo ak by sme dokázali tento stratený 
a premárnený čas využiť efektívne a rozumne? Dal by 
sa tento čas za pomoci mobilných telefónov nazvať 
dobre stráveným časom, ktorý nám pomohol naučiť sa 
niečo nové alebo si preopakovať to, čo sme sa naučili?  

Momentálne v médiách rezonujú populárne témy 
ako je globálne otepľovanie, ekologické problémy 
a kvôli pandémií COVID-19 aj dištančná výučba. Mnohé 
školy, učitelia neboli kvôli pandémií pripravení na 
učenie z domu. Na túto situáciu neboli pripravené ani 
spoločnosti, ktoré sprostredkúvajú rôzne softvéry, 
ktoré slúžia na skupinové telefonáty alebo dištančné 
vzdelávanie. Riešením spomínaných problémov je 
vytvorenie jednoduchej aplikácie, ktorá by umožnila 
študentom overovať si ich nadobudnuté vedomosti 
z hodín zaujímavým spôsobom, ktorý ich informuje 
pomocou spätnej väzby o ich slabých stránkach, na 
ktorých môžu stále zapracovať. Výhodou pri využívaní 
mobilných telefónov je úspora papiera a teda 
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vyrubovanie lesov a záchrana planéty Zem pred 
globálnym otepľovaním. 

1 Teoretické východiská 
Skôr ako sa pozrieme na tvorbu aplikácie je nutné 
zadefinovať si určité stavebné prvky a oboznámiť sa so 
softvérom a hardvérom, ktorý bol pri tvorbe aplikácie 
použitý. 

1.1 Android 
Android je rozsiahla open source platforma, ktorá 
vznikla najmä pre mobilné zariadenia. Zahŕňa v 
sebe operačný systém, ktorý je založený na jadre 
Linuxu. Vyvíja ho konzorcium Open Handset Alliance, 
ktorého cieľom je progresívny rozvoj mobilných 
technológií, ktoré budú mať výrazne nižšie náklady na 
vývoj a distribúciu, a zároveň spotrebiteľom prinesú 
inovatívne používateľsky prívetivé prostredie. Pri vývoji 
systému boli brané do úvahy obmedzenia, ktorými 
disponujú klasické mobilné zariadenia ako 
výdrž batérie, menšia výkonnosť a málo dostupnej 
pamäte. Zároveň bolo jadro Androidu navrhnuté pre 
prácu na rôznom hardvéri. Systém tak môže byť použitý 
bez ohľadu na chipset, veľkosť či rozlíšenie obrazovky. 
[1] 

Počiatky Androidu siahajú do roku 2003. V roku 
2008 sa začínajú objavovať prvé smartfóny 
s operačným systémom Android. Ide o uvedenie 
prvého smartfónu značkou HTC v USA. Na Slovensko 
Android zavítal až koncom júla roku 2009. Cieľom 
spoločností, ktoré Android vyvinuli, bolo 
vytvoriť otvorený štandard pre mobilné zariadenia. Za 
Androidom a jeho nasadením stoja spoločnosti ako 
Google, HTC, Intel, LG, Motorola, NVidia, Samsung, či 
Texas Instruments.  [2] 

1.2 Java 
Java je objektovo orientovaný programovací jazyk, 
ktorý je vyvíjaný spoločnosťou Oracle. Jeho syntax 
vychádza z jazykov C a C++. Zdrojové programy sa 
nekompilujú do strojového kódu, ale do medzistupňa, 
bytecode, ktorý nie je závislý od konkrétnej platformy. 
Tento byte-code neskôr vykonáva a 
spracováva interpreter, Java Virtual Machine. Java 
patrí k najrozšírenejším a najpoužívanejším 
programovacím jazykom. Tiež úplne dominuje na 
platforme Android, kde sa však začína rozširovať 
vlastný jazyk na vytváranie aplikácii Kotlin. Medzi jeho 
základné vlastnosti patrí to, že je jednoduchý, 
distribuovaný, interpretovaný, robustný, má 
generačnú správu pamäti, bezpečný, nezávislý na 

architektúre, prenositeľný, výkonný, viac úlohový a 
dynamický .[4] 

1.3 Android Studio 
Android Studio je oficiálne integrované vývojové 
prostredie (IDE), ktoré je určené na tvorbu aplikácií pre 
mobilné telefóny, ktoré využívajú operačný systém 
Android od spoločnosti Google. Je postavený na 
softvéri od spoločnosti JetBrains. Je možné ho využívať 
na Windowse, macOS a Linuxe. Android Studio 
obsahuje aj emulátor mobilného telefónu, ktorý môžu 
programátori využívať na testovanie svojich aplikácií. 
Rovnako v tomto programe môže programátor tvoriť 
vizuálnu, ale aj funkcionálnu stránku jeho aplikácie. 
Pred Android Studiom mnohí programátori využívali 
Eclipse Android, ktorý však zaniká a stáva sa 
nepoužívaným vďaka jeho nástupcovi.  

2 Vytvorenie aplikácie a jej testovanie 
V tejto časti sa pozrieme bližšie na samotné vytváranie 
aplikácie, jej funkčnosť, testovanie a diskusiu. 
Špecifikácie aplikácie sú: aplikácia musí byť spustiteľná 
minimálne na polovici zariadení so systémom Android, 
aplikácia musí obsahovať viacero testov, ktoré sa dajú 
vyplniť a vyhodnotiť. 

2.1 Vytvorenie projektu v Android Studio  
Pri vytváraní aplikácie sme vytvorili projekt 
s minimálnym SDK API 23: Android 6.0 Marshmallow, 
ktorým disponuje podľa údajov Andoird Studia 
približne 85% zariadení, tým pádom by tieto zariadenia 
nemali mať problém so spustením aplikácie. 

2.2 Základné menu 
Ako prvú vec, ktorú sme vytvorili bola nová trieda 

s názvom MainActivity a jej dizajn activity_main.xml. 
Ďalej sme potrebovali vytvoriť triedu Quiz. Táto trieda 
predstavuje test, ktorý sa zobrazí v menu. Trieda Quiz 
obsahuje unikátne id, rok, typ testu, verziu testu 
a premennú typu boolean, ktorá určuje, či sa test 
zobrazuje alebo nie. Pre praktickejšie využívanie 
aplikácia načítava údaje z databázy SQLite. 

Dizajn aktivity MainActivity určuje xml súbor 
activity_main, pre ktorý sme použili relatívny vzhľad. 
Zároveň sme sem vložili recyclerView, ktorý umožňuje 
zobrazenie viacerých testov v responzívnom vzhľade.  
Trieda MainActivity obsahuje ArrayList z triedy Quiz, 
ktorý sa naplní údajmi z databázy pomocou SQLite.  
V triede MainAdapter sme vytvorili funkciu, ktorá 
načíta údaje z MainActivity a následne na základe 
počtu testov v databáze, vypíše všetky testy na  
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obrazovke mobilného telefónu. Po kliknutí na príslušný 
test posunie túto informáciu novej aktivite, ktorá je 
vytvorená vďaka triede QuizActivity. Na obrázku 1 je 
možné vidieť výpis rôznych testov. 

2.3 Test 
Na vygenerovanie samotného testu na obrazovke 
mobilného telefónu sme použili triedu QuizActivity, 
ktorá obsahovala ArrayListy z tried Quiz, Question 
a Answer. Tým pádom sme vytvorili nové triedy 
Question a Answer. Trieda Question obsahuje unikátne 
id otázky, triedu testu a string otázky. Trieda Answer 
obsahuje unikátne id otázky, triedu otázky, string 
odpovede a či je odpoveď správna alebo nie. Funkcie 
tejto triedy sú podobne ako triedy Question.  

V triede QuizActivity sme použili znova 
recyclerView z toho dôvodu, že každý test pozostáva 
z viacerých otázok a teda pri opakovanom vypisovaní 
podobných štruktúr je tento spôsob veľmi rýchly a 
efektívny. Následne sme vytvorili funkciu, ktorá 

prekontroluje všetky otázky v ArrayListe a porovnáva 
ich unikátne id, ktoré majú ich objekty testov 
s unikátnym id, ktoré sa priradí na základe výberu testu 
používateľom.  

Otázky so zhodným unikátnym id sa uložia do 
nového ArrayListu, ktorý sa následne vygeneruje na 
obrazovke mobilného telefónu. Potom sme vytvorili 
podobnú funkciu, ale na odpovede. V objekte 
recyclerView sme aplikovali nový adapter z triedy 

quizAdapter. Ten prijíma potrebné dáta z triedy 
QuizActivity. Ďalej sa pomocou funkcie searchAnswers 
priradia do ArrayListu answersQuestion vždy všetky 
odpovede, ktoré patria ku otázke. Pri vypísaní každej 
otázky a jej odpovedí sa ArrayList answersQuestion 

Obr. 1 Výpis testov v aplikácií 
Zdroj: Autor 

Obr. 3 Ukážka testu a výberu odpovedí 
Zdroj: Autor 

 

Obr. 2 Kód zapamätania si odpovede 
Zdroj: Autor 
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vyprázdni a naplní novými odpoveďami na základe 
otázky, ktorú aplikácia vypisuje na obrazovke 
mobilného telefónu. Funkcia onButtonChecked, ktorú 
je možné vidieť na obrázku 2, pracuje s ArrayListom 
answersUser, ktorý zaznamenáva, aké odpovede 
používateľ vybral. Samotný výpis textu a vybranie 
možností je ukázané na  obrázku 3. 

2.4 Vyhodnotenie testu 
Vyhodnotenie samotného testu má na starosti aktivita 
ResultActivity. Tá obsahuje ArrayListy odpovedí na 
otázku, odpovedí vybratých používateľom a správne 
odpovede. ArrayList so správnymi odpoveďami sa 
naplní vďaka funkcii checkCorrectAnswers, ktorá načíta 
všetky hodnoty odpovedí, ktoré sú priradené 
k otázkam, ktoré boli v teste a jednoducho skontroluje, 
ktoré sú správne na základe premennej boolean, ktorú 
každá odpoveď obsahuje od vytvorenia. 

Ďalšia funkcia checkTest porovná stringy správnych 
odpovedí s odpoveďami vybraných používateľom a ak 
je odpoveď správna, potom sa premenná points 
inkrementuje. Pomocou TextView points sa vypíše na 
obrazovke počet bodov, TextView percent sa vypíše 
percentuálna úspešnosť, ako je ukázané na obrázku 4. 

Po stlačení tlačidla späť sa aplikácia znova vráti na 
aktivitu ActivityMain, aby si používateľ mohol zvoliť iný 
test alebo si vyskúšať urobiť test znova.  

3 Testovanie, diskusia a výsledky 
Na záver sme naplnili databázu SQLite otázkami 
z Testovanie 9 pre 9. ročníky základných škôl, aby sme 
otestovali, či všetko funguje. Všetko prebehlo bez 
problémov a aplikácia vypisovala správne otázky 
k príslušným testom, správne otázky k odpovediam. Po 
zaznačení odpovedí sa uložili a po stlačení tlačidla 
opraviť sa test vyhodnotil.  

 Aplikáciu sme dali testovať kamarátovi Matejovi, 
ktorý je študentom aplikovanej informatiky v Brne 
a vášnivým divákom televíznej relácie Duel. Vďaka 
tomu bolo preňho výzvou vyskúšať moju aplikáciu 
a otestovať tak, čo vie. Samotné rozhranie mu prišlo 
veľmi intuitívne a ocenil aj farebné zladenie. Počas 
používania aplikácie sa nestretol zo žiadnymi 
vážnejšími problémami alebo ťažkosťami. Jediné, 
z čoho bol sklamaný bolo finálne skóre, ktoré očakával 
lepšie, avšak to už nie je náš problém. Do budúcna by 
však ocenil, keby aplikácia ukazovala graf úspešnosti 
vypracovaných testov a keby sa s výsledkom mohol 
pochváliť aj na sociálnych sieťach prostredníctvom 
aplikácie.  

Záver 
Na záver si myslíme, že aplikácia splnila naše minimálne 
očakávania a špecifikácie, ktoré sme si zadefinovali. 
Určite tu existuje priestor na zlepšenie, ktorý veľmi radi 
využijeme a nedostatky tejto aplikácie zlepšíme. Do 
budúcna plánujeme osloviť aj učiteľov základných, 
stredných a vysokých škôl, aby túto aplikácie využívali 
na skúšanie svojich študentov a ich vedomostí. 

V neposlednom rade budeme veľmi radi, ak by sa 
nám podarilo túto aplikáciu prepracovať natoľko, aby 
sme ju mohli dať do obchodu Google Play, prípadne 
s ňou oslovili Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky a spoločnými silami prispeli k vzdelávaniu 
slovenských študentov. 
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Obr. 4 Vyhodnotenie testu 
Zdroj: Autor 
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Abstrakt 
Bezdrôtové siete poskytujú nové možnosti modernému 
rozvoju sveta. Tieto technológie sú neustále rozvíjajúce 
sa a zahŕňajú široké spektrum zariadení. Z tohto 
dôvodu sú útoky na zariadenia v takejto sieti reálnou 
hrozbou pre užívateľov. 

Článok skúma problematiku bezpečnosti 
bezdrôtovej senzorickej siete a efektivitu využívania 
protokolov v zariadeniach pripojených do siete. Medzi 
základné prvky bezdrôtových senzorických sietí  patria 
skúmanie latencie, využitie energie a bezpečnosť WSN.  

Hlavnou myšlienkou článku je porovnanie latencie 
protokolov aplikačnej vrstvy WSN a skúmanie ich 
bezpečnosti. Porovnanie je prezentované pomocou 
grafov a bezpečnosť je vyhodnotená na základe 
prevedeného útoku.  

Útok poukazuje na nedostatky takejto siete a je 
vyhodnotené bezpečnostné riziko na základe, ktorého 
sú dané odporúčania pre zlepšenie zabezpečenia.  
 

Kľúčové slová: Bezdrôtové senzorické siete, WSN, 
bezpečnosť, útoky 

Abstract 
Wireless networks offer new opportunities for modern 
development of the world. These technologies are 
always evolving and include a wide variety of devices. 
That is why attacks on devices in such networks are a 
real threat for the users. 

This article focuses on the topic of wireless sensor 
network security and the efficiency of using protocols 
of devices connected to the network. The basic 
elements include the investigation of latency, energy 
usage and the security of WSN. 

The main topic of the article is the comparison of 
the latency of application layer protocols of WSN and 
the examination of their security. The comparison is 
presented in the form of graphs and the security is 
evaluated on the basis of a simulated attack. 

The attack highlights the shortcomings of such a 
network and and a security risk is evaluated based on 

which recommendations are made, which should 
increase security. 
Key Words: Wireless sensor network, WSN, security, 
arrack 

Úvod 
Bezdrôtové senzorické siete predstavujú zariadenia so 
senzormi pomocou ktorých môžeme monitorovať a 
zaznamenávať širokú škálu okolitých podmienok života. 
Medzi tie najdôležitejšie patria senzory, ktoré ľuďom 
môžu zachrániť život ale aj senzory na skvalitnenie 
životných podmienok a na zisťovanie informácií z 
prírody ako napríklad meranie teploty ovzdušia. Do 
styku s týmito senzormi a s WSN dochádzame každý 
deň a preto je dôležité zaoberať sa ich bezpečnosťou. 

Tieto podmienky monitorujú v reálnom čase 
a vytvárajú z nich senzorické údaje. Uzol snímača sa 
môže správať aj ako strojca údajov aj ako smerovač 
údajov. Sink uzol slúži na zhromažďovanie údajov 
pochádzajúcich zo senzorov. V prípade sledovania 
udalostí sú snímače povinné odosielať údaje do sink 
uzlov, keď spozorujú výskyt zaujímavých udalostí. Sink 
uzol môže s koncovým používateľom komunikovať za 
pomoci internetu, satelitu, priameho pripojenia alebo 
akéhokoľvek bezdrôtového pripojenia [1]. 

1 Vrstvová architektúra WSN 
Architektúra bezdrôtových senzorických sietí sa skladá 
z piatich vrstiev. Fyzická vrstva obsahuje v porovnaní 
s klasickou sieťou viac vlákien, kvôli odolnosti proti 
nedovolenej manipulácii a broadcast bezdrôtového 
prenosu dát. Typické útoky na fyzickú vrstvu sú rušenie 
signálu a výmena senzoru. Spojová vrstva je 
zodpovedná za multiplexovanie dátového toku, 
detekovanie dátového rámca, prístupnosť médií 
a kontrolu chýb. Vlákna sieťovej vrstvy sa zameriavajú 
prevažne na narúšajúce údaje a energeticky výhodné 
smerovanie viackrokového trasovania, ktoré je hlavný 
princíp vo WSN. Na sieťovú vrstvu sú časté útoky ako 
napríklad spoofing, flooding alebo Sinkhole útok. 
Transportná vrstva slúži hlavne na udržiavanie toku dát, 
to je dôležité pri vstupe z vonkajších sietí do WSN. Pri 
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aplikačnej vrstve záleží hlavne na úlohách snímania 
a beží na nej aplikačný softvér. Veľa aplikácií WSN sa 
ťažko spolieha na koordinovane služby ako je 
lokalizácia, synchronizácia času a spracovanie údajov 
v sieti. Bohužiaľ tieto služby predstavujú nové možnosti 
pre útočníkov, napríklad vložiť falošné dáta, zle 
zosynchronizovať čas alebo filtrovať falošné dáta [2]. 
 

 
Obr. 1 Vrstvová architektúra WSN 
Zdroj: [3] 

 

1.1 Protokoly a štandardy používané v Aplikačnej 
vrstve WSN  
Na komunikovanie v tejto vrstve sa využívajú CoAP 
(Constrained Application Protocol), MQTT (Message 
Queuing Telemetry Transport), HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), XMPP (Extensible  Messaging  and  
Presence  Protocol), AMQP (Advanced Message 
Queuing Protocol) a DDS (Data Distribution Service). 
Používa sa viacero protokolov, aby bola vývojárom 
zabezpečená možnosť výberu optimálneho z nich. 
 

 
Graf 1 Miera použitia protokolov 
Zdroj: [4] 

 
Na grafe 1 je znázornený prieskum pre časopis 

IEEEXplore, ktorý bol vykonaný v rokoch 2015 – 2018, 
kde os x reprezentuje protokol a os y reprezentuje 
odpoveď od vývojárov na otázku z výskumu: „Aký 
protokol (-y) správ používate pre svoje riešenie IoT?“ Aj 
keď protokol HTTP stále patrí medzi najlepšie, tak došlo 
k značnému poklesu jeho používania. Naopak MQTT 
zaznamenal výrazný nárast od roku 2017. Použitie 
AMQP v priebehu rokov postupne rástlo, DDS zostáva 
stabilne rovnaké , zatiaľ čo CoAP v roku 2017 mierne 
poklesol, rovnako ako aj XMPP [5]. 

1.2 Latencia protokolov aplikačnej vrstvy WSN  
Latencia je čas, ktorý trvá odoslanie správy, v našom 
prípade pri konkrétnom protokole, po jej doručenie. 
Autor [6] sa v svojej práci pokúsil o porovnanie 
protokolov CoAP, MQTT, AMQP a HTTP.  
 

 
Graf 2 Miera použitia protokolov 
Zdroj: [7] 
 

Z grafu vyplýva, že najvyššie hodnoty latencie 
nadobudol protokol HTTP a najnižšie protokol CoAP.  

2 Vlastná senzorická sieť  
Vo vlastnej senzorickej sieti sme sa zaoberali skúmaním 
latencie protokolov HTTP a MQTT nakoľko podľa 
prieskumu od IEEEXplore vyšli ako najpoužívanejšie 
medzi vývojármi IoT aplikácií. Na vytvorenie vlastnej 
siete sme využili modul ESP 8285 a Raspberry Pi 3 
model B+. Tieto zariadenia sme si vybrali z dôvodu 
dobrej dostupnosti senzorov a ich možnosti 
komunikovať s viacerými operačnými systémami. V 
projektoch sme k modulu ESP použili snímač DHT11 na 
meranie teploty a vlhkosti, farebnú LED-ku na indikáciu 
a rezistory na menenie odporu. 
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Pre internetové pripojenie sme použili domácu Wi-
Fi sieť, ktorá bola potrebná na vytvorenie prístupového 
bodu pre IoT zariadenia. Nepripájali sme sa na ňu 
priamo, aby sme zabránili odchytávaniu nepotrebných 
paketov z ostatných zariadení pripojených do siete. Na 
vytvorenie prístupového bodu sme použili prostredie 
OS Windows 10, ktoré nám túto možnosť poskytuje v 
nastaveniach. 

2.1 Príprava zariadení 
Nakoľko sme testovali dva protokoly, tak bolo potrebné 
vytvoriť viacero programov aby bolo možné vykonať 
test latencie pri odchytávaní komunikácie. V oboch 
prípadoch sme pomocou programov mohli rozsvietiť 
LED svetielko, zistiť aktuálnu teplotu alebo vlhkosť a 
odoslať textovú správu. 

V prípade ESP modulu to bolo o trochu zložitejšie 
nakoľko boli naň priamo pripojené snímače, tak aj 
program bol komplikovanejší. Najskôr bolo potrebné 
nadefinovať si knižnice potrebné k programu, ktoré 
bolo nutné stiahnuť v prostredí Arduino IDE. 

Na testovania sme pri Raspberry Pi potrebovali 
program na vytvorenie MQTT servera Mosquitto 
Broker a na analýzu dát sme použili Wireshark pre OS 
Linux. Najprv sme však zariadenie museli updatnúť na 
najnovšiu verziu seftvéru a potom sme mohli pristúpiť 
k inštalácii programov. Všetky programy sme v 
Raspberry Pi inštalovali pomocou konzoly a príkazov. 

2.2 Postup testovania 
Pred samotným začatím testovania sme sa uistili, že je 
notebook do siete pripojený káblom, aby sme 
zabezpečili stabilné pripojenie pri vytvorení 
prístupového bodu pre zariadenia. Potom sme prepojili 
zariadenia so senzormi podľa schémy. Následne sme 
nastavili meno a heslo našej sieti a zapli prístupový bod 
na notebooku. 

Po správnom zapojení senzorov a zariadení a ich 
úspešnej príprave na testovanie, sme mohli začať s 
inštaláciou programov. V prípade MQTT protokolu sme 
pred nahrávaním programu do ESP, najskôr spustili 
Mosquitto Broker na Raspberry Pi pomocou príkazu 
mosquitto -d. Potom sme pripojili ESP modul do 
notebooku pomocou USB kábla a mohli sme prejsť k 
nahrávaniu programov. Po nahratí programu sme ho 
spustili na ESP a zároveň s tým sme spustili aj program 
Wireshark na odchytávanie komunikácie. Potom sme 
začali s testovaním programov teda s príkazmi na 
zapínanie/vypínanie LED svietidla, odosielaním správ a 
údaje o teplote s vlhkosťou sa odosielali samé v určitom 

časovom intervale, ktorý boli zadefinované v 
programoch. Tieto testy sme opakovali viackrát. 

Keď boli vykonané testy s obidvomi protokolmi, tak 
sme pristúpili k analýze nazbieraných dát. Údaje sme si 
zaznamenali do tabuľky a vyhodnotili ich. Analyzovali 
sme iba dáta z protokolov HTTP a MQTT, ktoré sme si 
v programe Wireshark vyfiltrovali podľa IP adries 
našich zariadení.  

2.3 Výsledky testovania 
Pri porovnávaní výsledkov z kategórie zapnutia a 
vypnutia LED žiarovky nám vyšli najviac rozdielne 
hodnoty podľa ktorých vyhodnocujeme protokol HTTP 
efektívnejší na použitie z hľadiska latencie. Tvrdíme 
však, že môže to byť spôsobené prerušovaním spojenia 
pri protokole MQTT. Porovnanie hodnôt je zobrazené 
na grafe 1 pod textom. Prvý stĺpec hodnôt pri každom 
protokole symbolizuje zapnutie LED žiarovky a druhý 
stĺpec vypnutie. 
 

 
Graf 3 Rozdiel latencie pri skúmaných protokoloch – 
LED žiarovka 
Zdroj: Autor 
 

V druhej kategórii sme porovnali údaje 
zaznamenané pri meraní teploty a vlhkosti. Z 
priemerných hodnôt pri tejto kategórii vyplýva, že 
rozdiel medzi protokolmi je zanedbateľný. Pri bližšom 
skúmaní však uprednostníme protokol MQTT, ktorý má 
väčšinu hodnôt o dosť nižšiu ako je jeho priemerná 
hodnota latencie a tak isto aj ako je priemerná hodnota 
latencie protokolu HTTP. 
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Graf 4 Rozdiel latencie pri skúmaných protokoloch – 
teplota/vlhkosť 
Zdroj: Autor 
 

V poslednej kategórii pri skúmaní latencie sme 
menšie priemerné hodnoty dostali pri protokole MQTT 
i keď ich prvotná hodnota sa zdala vysoká, tak to 
pripisujeme nadväzovaniu spojenia. Pri niektorých 
dĺžkach textu boli síce menšie hodnoty latencie pri 
protokole HTTP ale pri celkovom spriemerovaní 
všetkých zosnímaných hodnôt si opäť lepšie počínal 
protokol MQTT a tým pádom je aj výhodnejšie jeho 
použitie ako protokolu HTTP pri tejto kategórii. V Grafe 
5 sú zobrazené porovnania priemerných hodnôt 
z rôznych dĺžok textových správ od najkratšej po 
najdlhšiu. 

 

 
Graf 4 Rozdiel latencie pri skúmaných protokoloch – 
text 
Zdroj: Autor 

2.4 Bezpečnosť skúmanej WSN 
Pri skúmaní latencie sme si všimli slabého zabezpečenia 
oboch protokolov, nakoľko nie sú šifrované. Pri 
odchytávaní komunikácie sme mohli v programe 
Wireshark vidieť údaje zo snímača teploty a vlhkosti 
alebo informáciu o zapnutí/vypnutí LED žiarovky, či 
prečítať si text z odoslanej správy. 

Odchytávanie komunikácie aj s jej dešifrovanými 
paketmi bolo možné iba v prípade ak to bolo 
vykonávané na jednom zo zariadení, ktoré bolo 
účastník tejto komunikácie. Ak sme sa pokúsili 
komunikáciu odchytiť zo zariadenia, ktoré bolo 
pripojené do siete ale nebolo priamym účastníkom 
tejto komunikácie, tak sme ju nevideli nakoľko 
prebiehala iba prostredníctvom šifrovaných 
protokolov. 

2.5 Man-in-the-middle útok 
Kvôli slabému zabezpečeniu protokolov sme sa pokúsili 
o MITM útok. Na útok sme použili ARP poisoning. Útok 
sme vykonali pomocou nástroju Ettercap v OS Kali 
Linux. Ettercap ponúka užívateľovi viacero možných 
MITM útokov v lokálnej sieti. 

2.6 Postup útoku 
Na vykonanie útoku bol potrebný operačný systém Kali 
Linux a z tohto dôvodu ako prvé sme ho stiahli a 
nainštalovali do softvéru ktorý umožňuje jeho 
spustenie virtuálne. Po nainštalovaní Kali Linux do 
tohto softvéru sme prešli základné nastavenia systému 
a mohli sme pokračovať. 
Pred začatím útoku sme znova pozapájali Raspberry Pi 
a ESP modul so senzormi. Následne sme na nich spustili 
programy aby prebiehala medzi nimi komunikácia. 

Po nastavení systému sme spustili program 
Ettercap, ktorý je v OS Kali Linux predinštalovaný. 
V programe sme dali vyhľadávať hostov. Zo zoznamu 
hostov sme pomocou IP adresy určili naše cieľové 
zariadenia, nakoľko komunikácia prebiehala obomi 
smermi, tak nezáležalo na tom ktoré zariadenie bude 
náš cieľ 1 a ktoré bude cieľ 2. Potom sme mohli spustiť 
zo zoznamu MITM útokov arp poisoning a začali so 
snifovaním komunikácie. Na snifovanie sme v prostredí 
Kali Linux vybrali Wireshark, ktorý tam bol taktiež 
predinštalovaný. Tento program sme taktiež použili aj 
na analýzu odchytených dát. 

2.7 Analýza útoku 
Hneď po spustení útoku sme si v programe Wireshark 
všimli ARP protokoly, ktoré podsúvali útočníkovu IP 
adresu naším obetiam aby mal prístup k celej 
komunikácii medzi obeťami. 

Následne sa obeť pomocou MQTT protokolu 
pokúšala spojiť s cieľovým zariadením prostredníctvom 
ping requestov. A aj cieľové zariadenie odpovedalo cez 
ping request našej obeti. 
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Ďalej však prebiehali ARP protokoly, ktoré 
komunikáciu smerovali na útočiace zariadenie a tak pri 
odosielaní správ bolo možné ich odchytenie. 

 

 
Obr. 2 Analýza dát z MQTT protokolu 
Zdroj: Autor 
 

Hneď v hlavičke info v programe Wireshark sme 
videli názov topicu, ktorý sme použili pre komunikáciu 
medzi zariadeniami. Pri detailnejšej analýze sme si 
mohli všimnú informáciu o prijatí správy, dĺžku správy 
ale aj jej samotný obsah, ktorý je vidieť na obrázku 2. 

3 Výsledky a diskusia 
Pri skúmaní latencie sme potvrdili výsledky zobrazené 
na grafe 2. Treba však dodať, že záleží od použitia 
protokolov, nakoľko v jednej z kategórií sme 
zaznamenali veľký rozdiel medzi protokolmi. 
Z celkového hľadiska je v oblasti WSN lepšie využiť 
protokol MQTT v prípade ak je potrebná nižšia latencia. 

Skúmaním bezpečnosti sme si potvrdili 
predpokladané riziká, keďže protokoly MQTT a HTTP 
nie sú šifrované. Na zlepšenie bezpečnosti odporúčame 
dbať na to do akej siete sa zariadenia pripoja a o 
zabezpečenie siete. Je to síce prevencia ale myslíme si, 
že ju nemôžeme podceňovať, keďže sme sa sami 
presvedčili pomocou MITM útoku, že v prípade ak sa 
vám útočník dostane do siete, tak nie je náročné vidieť 
komunikáciu, hlavne ak nie je šifrovaná. Ďalej 
odporúčame použiť VPN (Virtual Private Network) 
nástroj, ktorý slúži na zabezpečenie anonymnej 
komunikácie medzi zariadeniami pomocou šifrovania. 

Záver 
Článok sa zaoberá skúmaním protokolov aplikačnej 
vrstvy WSN, ktoré majú vplyv na dôležité faktory pri 
senzorických sieťach. 

V úvode bola popísaná vrstvová architektúra 
bezdrôtových senzorických sietí a podrobnejší popis 
aplikačnej vrstvy. Pri tom boli opísané hlavne 
protokoly, ktoré sa tam používajú a ich porovnanie 
podľa latencie. 

Samostatná kapitola bola venovaná vlastnej 
senzorickej sieti, kde bola otestovaná latencia 

protokolov MQTT a HTTP. Ďalej bol vyskúšaný útok na 
WSN a jeho následná analýza. 

Bezdrôtové senzorické siete sú využívané hlavne 
v oblasti IoT, kde zbierajú a odosielajú informácie so 
senzorov. Týmto dochádza k rýchlejšiemu 
a jednoduchšiemu informovaniu ľudí.  
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Abstrakt 
Nosnou témou článku je projekt s názvom História 
matematiky inak. Ide o platformu vytvorenú na 
sociálnej sieti Instagram, ktorá má slúžiť na 
oboznámenie najmä mladých ľudí so zaujímavosťami 
spätými so životom významných matematikov. Cieľom 
projektu bolo poukázať na motivačný potenciál 
a vysokú didaktickú hodnotu prepojenia dvoch, na prvý 
pohľad odlišných, vyučovacích predmetov, akými sú 
matematika a dejepis. Platforma prináša moderné 
vzdelávacie prostredie, ktoré môžu v rovnakej miere 
zužitkovať žiaci, ale aj učitelia týchto predmetov. 
V nadväznosti na tému práce poukazujeme na nie 
práve vyhovujúce postavenie matematiky v školskom 
vzdelávacom systéme, ktoré neposkytuje nami 
analyzovanej téme dostatočný priestor na uplatnenie 
jej potenciálu. V rovnakej miere sa v texte venujeme aj 
spektru rôznorodých možností uplatnenia sociálnych 
sietí vo vyučovacom procese. 

Kľúčové slová: dejiny matematiky, popularizácia, 
sociálne siete 

Abstract 
The main topic of the article is a project called 

History of Mathematics differently. It is a platform 
created on the Instagram social network, which is 
intended to acquaint especially young people with 
interesting things connected with the lives of important 
mathematicians. The aim of the project was to point 
out the motivational potential and high didactic value 
of connecting two, at first sight different, subjects, such 
as mathematics and history. The platform brings a 
modern educational space, which can be used equally 
by students as well as teachers of these subjects. 
Following the topic of the work, we point to the 
unsatisfactory position of mathematics in the school 
educational system, which does not provide sufficient 
space for the topic analysed by us to realize its 
potential. To the same extent, in the text we deal with 
the spectrum of various possibilities of application of 
social networks in the teaching process. 

Key Words: history of mathematics, popularisation, 
social networks 

Úvod 
Sociálne siete predstavujú skvelý prostriedok na 
vytvorenie vhodného prostredia na vedeckú 
komunikáciu.  V dobe internetu stále viac ľudí získava 
informácie z médií. Je preto aj na Slovensku 
nevyhnutné pristúpiť k obmedzeniu zdieľania 
poznatkov len medzi vybranou spoločnosťou a zdieľať 
novo nadobudnuté informácie prostredníctvom  
aktuálnych alternatívnych platforiem. V USA čerpalo 
v roku 2018 novinky z médií už približne 68% ľudí [1]. 
Také číslo je nezanedbateľné, a preto sme sa nami 
skúmanú problematiku rozhodli preniesť práve na 
sociálne siete. Našu cieľovú skupinu predstavovali 
najmä mladí ľudia, a preto sme založili instagramový 
profil História matematiky inak, kde zverejňujeme 
zaujímavosti o osobnostiach matematiky, čím chceme 
dostať do ich povedomia aj túto disciplínu matematiky. 

1 Metodika práce 
Zostavenie príspevku Popularizácia dejín matematiky 
sa uskutočnilo v niekoľkých, na seba nadväzujúcich, 
krokoch. V prvej fáze prebiehala heuristická metóda 
zhromažďovania printových a elektronických, ale aj 
domácich a zahraničných prameňov. Pri koncipovaní 
náučných textov sme analyzovali diela od J. Fuliera [2] 
F. Baladu [3], J. Čižmára [4], J. Fauvela [5], J. Foltu [6], 
[7], [8], [9], V. Malíška [10], D. Gronaua [11], A. P. 
Juškeviča [12], A. Kolmana [13], A. G. Konforoviča [14], 
D. Struika [15], T. Šaláta [16] a Š. Známa [17]. Po 
vstupnom zbere informácií sme kriticky pristúpili k ich 
selekcii. Získané poznatky sme spracovali do viacerých 
nezávislých textov pojednávajúcich o popredných 
osobnostiach matematickej vedy, z ktorých sme 
v ďalšom kroku vyhotovili zvukové záznamy a prepojili 
ich s portrétmi matematikov. Postupne sme takto 
skomponovali súbor krátkych podcastov, ktoré 
v periodicite jedného dňa zverejňujeme na vopred 
založenej platforme na sociálnej sieti Instagram. 
Úlohou nahrávok nemá byť len informovať príjemcu, 
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ale ho aj zaujať a prípadne motivovať k jeho ďalšej práci 
s témou dejín matematiky. Pripomíname, že projekt 
chceme udržiavať funkčný a propagovať ho v dlhšom 
časovom horizonte, a preto obsah tohto článku môže 
byť v čase obhajoby alebo prípadnej kritiky 
posudzovateľov z pohľadu kvantity zverejnených 
videonahrávok neaktuálny. 

Instagramový profil dotvára súbor kvízov, ktoré sú 
tvorené zo zaujímavých míľnikov dejín matematiky 
alebo z práve zverejnených podcastov o konkrétnych 
matematikoch. Prvý kvíz bol venovaný 
Medzinárodnému dňu matematiky (Dňu čísla 𝜋). 

1.1 Matematika ako moderná veda 
V septembri 2008 prebehla na území Slovenskej 
republiky rozsiahla školská reforma obsahu 
vzdelávania. Zaviedlo sa v nej povinné vyučovanie 
dvoch cudzích jazykov, čo sa značne dotklo 
percentuálneho zastúpenia prírodovedných 
predmetov vrátane matematiky v učebných plánoch. 
Pri porovnaní súčasnej hodinovej dotácie matematiky 
s jej hodinovou dotáciou pred reformou v roku 2008 
vidíme na druhom stupni základných škôl pokles počtu 
povinných hodín matematiky približne o 17% a na 
gymnáziách približne o 21% [18]. Od tej doby 
pozorujeme v rôznych medzinárodných meraniach 
matematickej gramotnosti žiakov základných 
a stredných škôl klesajúcu tendenciu úrovne 
matematiky. Výsledky publikované štúdiou PISA z roku 
2015 radia Slovensko medzi krajiny s podpriemernou 
úrovňou matematickej gramotnosti u 15-ročných 
žiakov [19]. 

Rozumieme potrebe zakomponovať do 
vyučovacieho procesu ako povinný predmet druhý 
cudzí jazyk, ale niekoľko rokov ukázalo, že tak nebolo 
správne urobiť na úkor prírodovedne a technicky 
zameraných predmetov, medzi ktoré sa radí aj 
matematika. Zmena obsahu vzdelávania spôsobila jeho 
predimenzovanie, čím čiastočne znemožnila do 
vyučovacieho procesu zakomponovať nami 
analyzovanú tematiku dejín matematiky. Je preto 
nevyhnutné kriticky pristúpiť k zjavne nesprávne 
nastavenému systému v minulosti a poučiť sa z neho. 
Mylné rozhodnutia teraz už, žiaľ, neovplyvníme. Našou 
úlohou ako mladých budúcich pedagógov je napraviť 
krivdy z minulosti a poskytnúť žiakom nový 
perspektívny rozmer matematiky. 

Matematika ako veda sa už niekoľko storočí vyvíja 
v uzavretej bubline medzi vysokými autoritami 
a nadanými vzdelancami. Vďaka tomu vo vedeckom 
kruhu napreduje a naberá na praktickom význame pre 

spoločnosť. My však teraz žijeme v tretej dekáde 
dvadsiateho prvého storočia, a preto považujeme za 
správne sprístupniť túto vedu aj bežným ľuďom. 
Formou motivácie chceme vytvoriť priestor pre novú 
generáciu ašpirujúcu o svoje miesto v matematike. 
V poslednej dobe sme si všimli rozmach niekoľkých 
skvelých nápadov, ktoré sprístupňujú matematiku aj 
v iných, ako zaužívaných, podobách. Ako príklad by sme 
uvideli viaceré výpočtové matematické programy,  
e-learningové portály alebo matematické prechádzky, 
ktoré spájajú viacero dôležitých didaktických zásad 
a umožňujú ľuďom spolu s matematikou okolo nás 
objavovať aj prírodu a kultúru. 

S cieľom prísť s niečím novým, čo má pozitívne 
vyhliadky na zvýšenie záujmu o matematickú disciplínu 
dejín matematiky, sme sa v našej práci rozhodli uchopiť 
túto časť matematiky a preniesť ju do virtuálneho sveta 
sociálnych sietí. Vzhľadom na rýchlu a nečakanú zmenu 
životného štýlu počas celosvetovej pandémie sme boli 
nútení vo veľa situáciách hľadať nové cesty, ako 
zabrániť intelektuálnej stagnácii. Zaumienili sme si 
preto pozdvihnúť na vyššiu úroveň možno nie príliš 
populárnu a často ignorovanú alebo prehliadanú tému 
dejín matematiky. Inšpirovali sme sa niektorými 
podobnými instagramovými platformami ako Dejepis 
inak alebo Zmaturuj za minútu. Spojením 
pedagogických postupov, historického bádania 
a znalosti matematiky sme didakticky spracovali túto 
subdisciplínu matematiky v podobe Dejín matematiky 
za šesťdesiat sekúnd a rozhodli sme sa ju 
spopularizovať medzi dospievajúcimi a mladými ľuďmi. 
Je fakt, že sociálne siete deň čo deň napredujú, stávajú 
sa viac obľúbenými a častokrát už predstavujú bežnú 
súčasť dňa, ale aj života. Tohto nástroja sa rovnako 
chopili aj známi slovenskí influecnceri, napr. Michal 
Sabo, alebo aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana 
Čaputová. Nie je preto správne sa na sociálne siete 
pozerať len ako na nástroj deformácie mladistvých, ale 
treba v ňom hľadať potrebnú mieru uplatniteľnosti. 
Pokrok v oblasti informačných technológií je 
nespochybniteľný, a preto ak chceme udržať 
matematiku v centre záujmu a nevytlačiť ju na 
perifériu, potrebujeme sa s ňou naučiť motivačne 
pracovať. Predsa ak nechceme, aby Slovensko 
predstavovalo „montážnu dielňu“ Európy, potom 
matematika predstavuje výbornú alternatívu 
využiteľnú v oblasti finančníctva, ekonomiky, 
managementu alebo štatistiky. 

Myšlienka spracovania tejto témy a jej 
popularizácia prostredníctvom sociálnej siete 
vychádzala zo záverov praktickej časti bakalárskej 
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práce, kde sme analyzovali zastúpenie tematiky dejín 
matematiky v učebniciach matematiky vo vyššom 
a nižšom sekundárnom vzdelávaní. Ako výstup rozboru 
učebníc sme sa dopracovali k zisteniu, že dejiny 
matematiky síce majú svoje pevné miesto 
v učebniciach matematiky, ale ich zastúpenie 
a spracovanie je vo viacerých ohľadoch nedostatočné. 
Niektoré učebnice totižto obsahovali buď len 
minimálne množstvo elementárnych poznatkov k tejto 
téme, pri rozbore dejín matematiky nebola dodržaná 
didaktická zásada primeranosti veku alebo v horšom 
prípade boli podávané z historického hľadiska mylné 
informácie. 

Motivačný a popularizačný potenciál tejto témy je 
prehliadaný či už zo strany učiteľov alebo zo strany 
žiakov. Pritom sa dejiny matematiky dajú uchopiť 
rôznymi spôsobmi, ktoré môžu viesť samotných žiakov 
k zisteniam, že niektoré matematické problémy, 
ktorým sami ťažko chápu, nebolo významnými 
matematikmi ľahké rozriešiť a trvalo im to niekedy aj 
dlhé roky. Rovnako je pri tejto téme vhodné žiakov 
upozorniť na fakt, že viaceré antické myšlienky v 
kontexte matematických objavov sú už niekoľko 
tisícročí stále a nemeniace sa a samotní žiaci 
v dvadsiatom prvom storočí preberajú na hodinách 
matematiky dávne a definitívne pravdy, pričom sú 
permanentne aktuálne a pravdivé.  

Počas dištančnej formy vzdelávania učitelia 
vyhľadávajú rôzne iné a netradičné metódy, ako 
stimulovať pozornosť svojich žiakov a súčasne im čo 
najefektívnejšie priblížiť preberané učivo. Domnievame 
sa, že práve dejiny matematiky dokážu  žiakov podnietiť 
k väčšiemu záujmu o samotnú matematiku a rovnako 
predstavujú akúsi pomôcku pre učiteľov pri jej výučbe. 
Z didaktického hľadiska je veľmi dôležité vzbudiť u 
žiakov záujem, dať im podnety na individuálny pocit 
túžby spolupodieľať sa na riešení problémov ako ich 
predkovia v minulosti a hlavne im umožniť pochopiť 
evolučný charakter tejto vedy. Mnohokrát môže práve 
dejinný vývoj matematiky napomôcť lepšie sa 
zorientovať a pochopiť historické deje, ich súvislosti a 
chronologickú následnosť v čase, čo môže žiakom 
uľahčiť chápanie matematiky, zabezpečiť utriedenie 
vedomostí a umožniť lepšiu predstavu kauzality 
jednotlivých javov a vývoja samotnej matematiky. 

1.2 Motivačný potenciál dejín matematiky 
História matematiky ponúka čitateľovi nový rozmer 
a predstavuje preňho široký zdroj poznatkov. Vo 
výchovno-vzdelávacom procese tvorí priestor pre 
vzbudenie aktivity, oživenie priebehu vyučovania a 

komplexnejší obsah vyučovacej hodiny. Týmto 
projektom sme sa posunuli z najnižšieho stupňa 
Dalovej pyramídy zapamätávania učiva, kde 
prednášaný text tvorí len 5% zapamätaných informácií, 
na vyšší stupeň. Tu tvorí audiovizuálna technika učenia 
už 20% zapamätaného (Obr. 1). Pre didaktiku 
matematiky majú dejiny matematiky metodologický a 
ilustračný význam, exemplifikujú spojenia matematiky 
s bežným životom, motivujú žiakov a umožňujú hlbšie 
chápanie didaktiky matematiky. Inovovaný štátny 
vzdelávací program  poskytuje vzdelávacie štandardy 
pre jednotlivé vyučovacie predmety. V cieľoch 
sformulovaných pre matematiku figuruje bod 
pojednávajúci o spoznávaní matematiky ako súčasti 
ľudskej kultúry, ale aj ako o dôležitom nástroji pre 
spoločenský pokrok [20]. Bezpochyby dejiny 
matematiky túto charakteristiku spĺňajú a my by sme 
radi poskytli alternatívu pre učiteľov, ako sa chopiť tejto 
témy a pomohli im naučiť sa s ňou pracovať. 
 

 
Obr. 1 Dalova pyramída 
Zdroj: [21] 

1.2 História matematiky na sociálnej sieti 
Svet mladých ľudí nadobudol v priebehu posledných 
desaťročí novú dimenziu, ktorej súčasťou musí byť aj 
matematika. Preto sme pristúpili k popularizácii 
matematiky prostredníctvom jej dejín. Na sociálnej 
sieti Instagram sme vytvorili platformu s názvom 
História matematiky inak, na ktorú zverejňujeme 
v náhodnom poradí vopred pripravené jednominútové 
zvukové nahrávky spojené s portrétom známej 
osobnosti. Skice matematikov sú doplnené o ich mená, 
aby mal adresát pri prechádzaní medzi jednotlivými 
nahrávkami väčší prehľad. Portál je koncipovaný tak, 
aby svojim obsahom predstavoval inovatívny spôsob 
výučby aj menej populárnych oblastí vedy. Do textov 
sme vyberali najmä také informácie, ktoré by mohli pre 
recipientov slúžiť ako niečo zaujímavé, nové, vtipné 
a najmä poučné. Poslucháč bude konfrontovaný 
s hlasmi troch mladých ľudí, ktorí sa spolupodieľajú na 
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koncipovaní tohto projektu. Ide o dva mužské a jeden 
ženský hlas. Medzi vybranými osobnosťami sú 
prezentovaní vzdelanci z obdobia staroveku, 
stredoveku, humanizmu a renesancie, ale aj novoveku. 
Menovite sú to Táles z Milétu, René Descartes, Gerbert 
z Aurillacu, Pytagoras zo Samu, Alcuin z Yorku, 
Gottfried Wilhelm Leibniz, Apollonius z Pergy, 
Johannes Müller, Karl Friedrich Gauss, Archimedes zo 
Syrakúz, Zenón z Eley, Euklides z Alexandrie, Klaudios 
Ptolemaios, Pierre de Fermat, Leonardo z Pisy, Hypatia 
z Alexandrie, Eratostenes z Kyrény, Niccolò Tartaglia, 
Beda Venerabilis, Ancius Boethius, Leonhard 
Euler, Blaise Pascal, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, 
Sofja Vasiljevna Kovalevskaja, Luca Pacioli, Diofantos 
z Alexandrie, Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, 
Muhammed al-Chorezmí, Denis Diderot, Jacob 
Bernoulli, Isaac Newton, Jean d’Alembert, François 
Viète a Gaspard Monge. Neskôr budeme pokračovať a 
doplníme tento súbor matematikov o ďalšie významné 
mená. 

Na ilustráciu uvádzame text ukážky, ktorá bola 
zverejnená na našom profile: „Gerbert z Aurillacu. Bol 
prvým stredovekým západoeurópskym učencom, ktorý 
odišiel do Katalánska študovať matematiku arabského 
sveta. Na základe tu nadobudnutých znalostí získal 
povesť znalca mágie. Gerbertova sláva ako matematika 
spočívala v jeho entuziazme učiť a popularizovať túto 
tému v čase, keď bolo matematické povedomie v 
Európe nízke. Na sklonku svojho života usadol ako prvý 
Francúz na pápežský stolec pod menom Silvester II. 
Napriek tomu, že bol pápež, boli voči nemu vznesené 
obvinenia o spriahnutí sa so satanom len vďaka jeho 
matematickému nadaniu. Svätoštefanská legenda 
hovorí, že pápežovi Silvestrovi II. sa v roku 1000 prisnil 
sen, podľa ktorého umožnil zriadiť budúcemu 
uhorskému kráľovi Štefanovi I. vo svojej krajine 
ostrihomské arcibiskupstvo a daroval mu korunu, čím 
vznikol v Európe nový štátny útvar – Uhorsko.“ Ostatné 
texty boli tvorené analogickým štýlom. Ak sme chceli 
zachovať časové nastavenie aj u ostatných podcastov, 
museli sme dodržať približný počet slov, a to medzi 120 
a 130 slov. 

2 Výsledky a diskusia 
Výsledok nášho projektu predstavuje internetová 
platforma, ktorá je verejne prístupná všetkým 
užívateľom sociálnej siete Instagram. Projekt môže 
slúžiť ako didaktická pomôcka širokému publiku a 
učiteľom matematiky alebo dejepisu zo základných 
alebo stredných škôl, ktorí prejavia záujem zdieľať so 
svojimi žiakmi problematiku histórie matematiky. 

Veríme, že projekt sa časom dostane do povedomia 
širšieho okruhu ľudí a že bude bežne využívaný 
v školskej praxi. 
 Ďalším dôležitým prínosom našej práce je 
dostupnosť informácií. Existujú viaceré publikácie 
pojednávajúce o dejinách matematiky. Väčšina z nich 
pochádza ešte z dvadsiateho storočia, a teda sú ťažko 
dostupné a nedisponujú aktuálnymi informáciami 
o prípadných objavoch a posunoch v chápaní 
matematiky. Iné sú príliš rozsiahle na to, aby sa aj 
potenciálny záujemca o túto disciplínu začal zaujímať. 
Ďalšou nevýhodou môžu byť často fádne a stereotypne 
podávané biografické informácie, ktoré môžu odrádzať 
mladých ľudí od ich čítania. Preto sme subjektívne 
zhrnuli pre nás najzaujímavejšie poznatky do krátkych 
nahrávok, odkiaľ sa môže poslucháč dozvedieť niektoré 
fascinujúce fakty o vývoji matematiky ako vedy. 
 

 
Obr. 2 Instagramový profil História matematiky inak 
Zdroj: [22] 
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Záver 
Výstup našej práce predstavuje prijateľnejší a 
prístupnejší zdroj informácií o konkrétnom odvetví 
matematiky. Vzhľadom na fakt, že sociálna sieť 
Instagram reprezentuje jeden z produktov základného 
balíčka aplikácií v mobilnom telefóne adolescentov, 
teenagerov a ostatných dospievajúcich ľudí, rozhodli 
sme sa ju využiť ako médium na nami predkladanú 
tému. Vyhotovený súbor podcastov slúži všetkým 
ľuďom, ktorí majú na danej platforme vyhotovený svoj 
súkromný alebo profesionálny účet. Stránka môže 
slúžiť ako základná kostra pre začiatočníkov, ale 
v rovnakej miere je z didaktického hľadiska vhodne 
využiteľná aj na vyučovacom procese v sekundárnom 
vzdelávaní. 
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Abstrakt 
Článok je príspevkom k realizácii medzipredmetových 
vzťahov školských predmetov geografia a slovenský 
jazyka a literatúra. Problematika sa orientuje na 
miestne osobnosti z jazykovednej i literárnej oblasti, na 
tvorbu, resp. na ich pôsobenie v obci. Zamerali sme sa 
najznámejšie dielo mikroregiónu MAS Malokarpatské 
partnerstvo (MAS MP) od Františka Hečka s názvom 
Červené víno. Na jeho príklade  sme poukázali na 
možnosti  medzipredmetových vzťahov vyučovania 
geografie miestnej krajiny a slovenského jazyka 
a literatúry. Cieľom článku je poskytnúť návrhy takto 
koncipovaných vyučovacích hodín. 

Metodika práce pozostáva primárne z metódy 
vysvetľujúceho opisu, ktorá bola použitá pri poskytnutí 
podstatných skutočností vzťahujúcich sa k záujmovému 
územiu. Nevyhnutnou súčasťou našej práce bol aj 
terénny výskum.  Kvôli lepšej predstavivosti je článok 
vizuálne obohatený o obrázky i ukážky vyučovacích 
hodín. Na predstavenie územia sme použili 
kartografickú metódu. Na záver sme systémovou 
metódou zatriedili získané informácie do jednotlivých 
logicky usporiadaných  kapitol.   

Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy, osobnosti 
MAS MP, trnavské nárečie, Červené víno 

Abstract  
The article is a contribution to the implementation of 
interdisciplinary relationships of school subject’s 
geography, Slovak language and literature. The issue 
focuses on local personalities from the linguistic and 
literary field, on the creation, respectively. for their 
work in the village. We focused on the most famous 
work of the LAG Malokarpatské partnerstvo (MAS MP) 
microregion by František Hečko called Red Wine. On his 
example, we pointed out the possibilities of 
interdisciplinary relationships in teaching the 
geography of the local country and the Slovak language 

and literature. The aim of the article is to provide 
suggestions for such lessons. 

The methodology of the work consists primarily of 
the method of explanatory description, which was used 
in providing essential facts relating to the area of 
interest. Field research was an essential part of our 
work. For better imagination, the article is visually 
enriched with pictures and examples of lessons. We 
used the cartographic method to represent the area. 
Finally, we used the system method to classify the 
obtained information into individual logically arranged 
chapters. 
Key words: interdisciplinary relationships, 
personalities of LAG Malokarpatské partnerstvo, 
Trnava dialect, Red wine 

Úvod 
Vyučovanie geografie miestnej krajiny je pevnou 
súčasťou vyučovania predmetu geografia. Aktuálna 
problematika sa orientuje na prepájanie relevantných 
generalizovaných poznatkov na konkrétne geograficky 
vymedzené územie. Geografia miestnej krajiny študuje  
územie (zvyčajne obce) z hľadiska fyzickogeografického 
i humánnogeografického, zaujíma sa o vzťahy a 
vzájomnú interakciu medzi krajinou a jednotlivcami. 

Článok je zameraný na aplikáciu 
medzipredmetových vzťahov geografie a slovenského 
jazyka a literatúry, resp. na literárne osobnosti a ich 
tvorbu vzťahujúcu sa na miestnu krajinu.  

Cieľom článku je poskytnúť návrhy takto 
koncipovaných vyučovacích hodín.  

1 Teoreticko-metodické východiská 
Inovovaný    Štátny    vzdelávací    program  zaraďuje 
predmet geografia do skupiny predmetov Človek 
a spoločnosť, spolu s dejepisom a občianskou náukou. 
Slovenský jazyk a literatúra patrí do kategórie 
predmetov Jazyk a komunikácia (spolu s ostatnými  
cudzími jazykmi). 
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Výučba geografie miestnej krajiny sa realizuje na 2. 
stupni ZŠ v 8. ročníku, pričom žiaci majú možnosť 
vytvoriť projekt o obci, v ktorej žijú. Ich úlohou je zistiť 
čo najviac informácií z fyzickogeografického 
i humánnogeografického kontextu. V učebnici majú 
uvedenú štruktúru, ktorej sa majú pridŕžať.  

Jedným z cieľov geografie v nižšom strednom 
vzdelaní je aj prepájanie geografických vedomostí 
s ostatnými predmetmi - dejepis, občianska náuka či 
slovenský jazyk a literatúra. 

Z hľadiska interakcie geografie miestnej krajiny 
a slovenského jazyka a literatúry máme na mysli najmä  
významné jazykovedné a literárnovedné osobnosti, 
nárečia, miestne ľudové piesne, rozprávky či povesti, 
ktoré je možné vo vyučovaní geografie miestnej krajiny 
využiť.  

Žiaci sa prvýkrát oboznamujú s problematikou 
nárečových slov v 5. ročníku ZŠ, v 7. ročníku sa učia 
zatriediť nárečové slová v rámci slovnej zásoby a v 9. 
ročníku spoznávajú jednotlivé nárečové areály.  

Z literárnovedného kontextu sa žiaci dostávajú do 
kontaktu s ľudovými piesňami, rozprávkami 
a povesťami už v 5. ročníku ZŠ [1]. 

Pri charakteristike mikroregiónu MAS 
Malokarpatské partnerstvo (MAS MP) sme informácie 
získali informácie z jeho stratégií [2] a oficiálnej 
webovej stránky [3]. 

Informačnými zdrojmi nosnej časti práce boli 
viaceré elektronické i printové dokumenty. Informácie 
o osobnostiach jazykovedného alebo literárnovedného 
charakteru  boli spracované na základe publikácií 
Panoráma slovenskej literatúry [5, 10], , webovej 
stránky obce Zvončín [4], monografií obcí Naháč [9], 
Šelpice [17] a  farskej publikácie Suchej nad Parnou 
[16]. Informácie o autoroch boli doplnené z publikácie 
Dejiny spisovnej slovenčiny [7],  webových stránok 
Literárneho centra [11, 15, 18], Spolku slovenských 
spisovateľov [14] a  Trnavského samosprávneho kraja 
[19]. Jednotlivé fotografie osobností boli prevzaté 
z webových stránok Literárneho centra [11, 15, 18]  a 
Wikipédie [6, 8]. Hĺbková analýza diela Červené víno 
bola vypracovaná pomocou printovej necenzurovanej 
knihy Červené víno [13] a publikácie od Caltíkovej [12].  

Pri spracovávaní príspevku sme vychádzali z 
rôznych oficiálnych webových stránok obcí, 
literárnovedných a  jazykovedných printových 
i elektronických zdrojov. Prvotnou fázou bola práca 
s informačnými zdrojmi (zbieranie, preštudovanie 
a následný výber a komparácia najvhodnejších 
informácií o predmetnom území) ako aj terénny 

výskum. Ďalej nasledovali fázy  spracovania a 
interpretácie získaných informácií. 

Vychádzajúc z publikácie Dubcová a kol. [20] sme 
pri písaní práce použili viaceré metódy.  

Metodika práce pozostáva primárne z metódy 
vysvetľujúceho opisu, ktorá bola použitá pri poskytnutí 
podstatných skutočností vzťahujúcich sa k záujmovému 
územiu. Nevyhnutnou súčasťou našej práce bol aj 
terénny výskum.  Kvôli lepšej predstavivosti je článok 
vizuálne obohatený o obrázky i ukážky vyučovacích 
hodín. Na predstavenie územia sme použili 
kartografickú metódu pomocou programu ArcGis 10.4. 
Na záver sme systémovou metódou zatriedili získané 
informácie do jednotlivých logicky usporiadaných  
kapitol.   

2 Charakteristika mikroregiónu MAS MP 
Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo 
(MAS MP) sa nachádza na Západnom Slovensku, 
v Trnavskom kraji, na ploche 380,29 km2 [2].  

MAS MP pozostáva z 23 obcí (mapa 1) – Biely 
Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Borová, Buková, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Orešany, Horné Dubové, Horné  Orešany, 
Kátlovce, Košolná, Lošonec, Naháč, Ružindol, 
Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Trstín a Zvončín 
[3].  

Územie  zaberá  51,3 % severnej časti okresu Trnava. 
Na juhu susedí s obcami okresu Trnava: Radošovce, 
Jaslovské Bohunice, Dolné Dubové, Špačince, Trnava, 
Hrnčiarovce nad Parnou a Cífer. 

Západná časť územia je vymedzená hranicou 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorej susediace 
obce s  MAS MP sú Malacky a Pezinok. Časť 
severovýchodnej hranice je tiež tvorená krajskou 
hranicou, a to Trenčianskym krajom. V rámci neho 
susedí s okresom Myjava.  

Na severe susedí s okresom Senica, na východe 
s okresom Piešťany.  

Z hľadiska prírodných hraníc je MAS MP  na 
severozápade vymedzená hrebeňom CHKO Malé 
Karpaty, v ktorom sa nachádza aj najvyšší vrch pohoria 
Malé Karpaty i územia MAS MP -  Záruby (768 m n. m.). 
Územie má na severozápade charakter hornatiny 
postupne prechádzajúcej smerom na juh do Trnavskej 
pahorkatiny. 

MAS MP vznikla 4. 12. 2017 v súlade so zákonom č. 
292/2014 Z.z. (Zákon o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov). Prvotnými 
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zakladateľmi bolo 25 obcí, z čoho boli, okrem 23 
súčasných obcí, aj obce Dolné Dubové a Horná Krupá. 

 

 
Mapa 1 Územné vzťahy MAS Malokarpatské   
partnerstvo 
Zdroj: Silná, 2021 

 
Úsilie členov o kvalitnejší rozvoj svojho územia 

a bližšiu spoluprácu medzi obcami a miestnym 
podnikateľským sektorom bolo pôvodným cieľom MAS 
MP. Od svojho založenia sa zúčastňuje MAS MP na 
výstavách zameraných na vidiecky turizmus, šport, 
kultúru a ľudové remeslá na Slovensku i v Českej 
republike s cieľom propagácie územia MAS MP 
a hľadania nových partnerov. 

MAS MP sa zameriava aj na pomoc pri príprave 
individuálnych projektov jej jednotlivých členov. 
Podieľa sa na príprave i realizácii viacerých kultúrno-
spoločenských podujatí. 

MAS spolupracuje s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, ARGE Biogasanlagen vo Schwandorfe, MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu. V rámci regionálneho 
rozvoja má aktívne partnerstvá s Trnavským 
samosprávnym krajom i Bratislavským samosprávnym 
krajom [2].  

Z hľadiska cieľa našej práce sa v mikroregióne MP sa 
nachádza 12 základných škôl (tab. 1). Z toho iba 
Základná škola s Materskou školou v Bohdanovciach 

nad Trnavou má iba 1. stupeň, ostatné školy sú 
plnoorganizované.  

 
Tab. 1 Zoznam základných škôl v mikroregióne MAS MP 

Por. 
č. 

Obec 
Názov 

vzdelávacej 
inštitúcie 

Webová stránka Riaditeľ (-ka) 

1. 
Bohdanovce 
nad Trnavou 

ZŠ s MŠ 
Bohdanovce 

nad 
Trnavou 

www.skolabohdan
ovce.edupage.org  

Mgr. Lucia 
Plaštiaková 

2. Boleráz 
ZŠ s MŠ 
Boleráz 

https://zsboleraz.e
dupage.org/ 

Mgr. Daniela 
Miškovičová 

3. Dechtice 
ZŠ s MŠ 

Dechtice 
https://zsdechtice.

edupage.org/ 
PhDr. Svetlana 

Zacharová 

4. Dobrá Voda 
ZŠ s MŠ 

Dobrá Voda 
https://zsdvoda.ed
upage.org/contact/  

Mgr. Mária 
Valjentová 

5. Dolná Krupá 
ZŠ s MŠ 

Dolná Krupá 
https://zsdkrupa.ed

upage.org/  

PaedDr. Ivana 
Ladvenicová 

6. 
Dolné 

Orešany 

ZŠ s MŠ 
Dolné 

Orešany 

https://skoladoresa
ny.edupage.org/ 

PhDr. Mária 
Tremková 

7. 
Horné 

Orešany 

ZŠ s MŠ 
Horné 

Orešany 

https://zshoresany.
edupage.org/ 

PaedDr. Linda 
Rábarová 

8. Kátlovce 
ZŠ s MŠ 

Pavla Ušáka 
Olivu 

https://zskatlovce.e
dupage.org/ 

Mgr. Elena 
Kátlovská 

9. Ružindol 
ZŠ s MŠ 
Ružindol 

https://skolaruzind
ol.edupage.org/ 

Mgr. Zuzana 
Galgóciová 

10. Smolenice 
ZŠ s MŠ 

Smolenice 
https://zssmolenice

.edupage.org/ 

Mgr. 
Magdaléna 

Eliášová 

11. 
Suchá nad 

Parnou 

ZŠ s MŠ 
Suchá nad 

Parnou 

https://zssucha.edu
page.org/ 

Mgr. Marián 
Mihok 

12. Trstín 
ZŠ s MŠ 
Trstín 

https://zstrstin.edu
page.org/ 

Mgr. Zuzana 
Vitteková 

Zdroj: Silná, 2021 

3 Osobnosti MAS MP 
V oblasti MP pôsobili, resp. pôsobia mnohé známe 
slovenské osobnosti - či už z jazykovedného, 
literárnovedného, športového, duchovného 
i hudobného hľadiska. Napr. zo Smoleníc pochádza 
hudobný skladateľ Teodor Hirner a vynálezca padáka 
Štefan Banič. Zo Zvončína pochádzal významný 
slovenský sochár a medailér William Schiffer, ktorý sa 
preslávil napríklad bronzovým súsoším sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme, či pamätným reliéfom M. R. 
Štefánika v Paríži [4]. V minulosti sa do Dolnej Krupej 
rád vracal Ludwig van Beethoven, ktorý 
pravdepodobne v kaštieli skomponoval Sonátu 
mesačného svitu. 

V kontexte slovenského jazyka a literatúry je 
najvýznamnejšia osobnosť na území MP  Ján Hollý                  
(1785  - 1849), významný predstaviteľ slovenského 
klasicizmu (obr. 1).  

Jeho rodisko je v Borskom Mikuláši. Ako farár 
pôsobil 30 rokov v Maduniciach, odkiaľ pochádza 
väčšina jeho diel (napr. Svatopluk, Cirillo-Metodiada, 

http://www.skolabohdanovce.edupage.org/
http://www.skolabohdanovce.edupage.org/
https://zsdvoda.edupage.org/contact/
https://zsdvoda.edupage.org/contact/
https://zsdkrupa.edupage.org/
https://zsdkrupa.edupage.org/
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Selanky). Po požiari madunickej fary utrpel vážne 
popáleniny. Posledných 6 rokov života prežil u svojho 
spolužiaka Martina Lackoviča na fare v Dobrej Vode, 
kde aj zomrel. Tu je aj vybudovaná jeho pamätná izba 
[5]. 

 
Obr. 1 Ján Hollý  
Zdroj: [6] 

 
Hollý písal diela v bernolákovčine. Témy orientoval 

na veľkomoravského panovníka Svätopluka, na 
povzbudenie národného uvedomenia Slovákov. Bol 
uznávaným odborníkom v jazykovednej i literárnej 
oblasti. Na Dobrú Vodu prišli za Hollým Štúr, Hurban 
a Hodža vypočuť si jeho názor na novú budúcu spisovnú 
slovenčinu, ktorú im schválil. Jeho najväčším životným 
paradoxom bola práve tvorba v bernolákovčine, ktorú 
ku koncu života premenil na podporu štúrovcov v ich 
snahe presadiť nový variant spisovného jazyka. 

Bernolákovčina bola tvorená kultúrnou 
západoslovenčinou južného (trnavského) typu 
s výraznými prvkami kultúrnej stredoslovenčiny 
(hláskoslovie, gramatika).  Štúrovčina bola kodifikovaná 
na základe kultúrnej stredoslovenčiny (stredoslovenský 
základ severozápadného typu) [7]. 
     Okrem Jána Hollého má pamätnú izbu na území 
MAS MP aj Juraj Fándly (1750 -  1811), hoci sa  
nenarodil a ani nezomrel v území mikroregiónu MP 
(obr. 2). V Naháči pôsobil 27 rokov ako farár. Bol 
aktívnym predstaviteľom bernolákovskej generácie 
a zástanca osvietenských reforiem Jozefa II. Okrem 
duchovnej pôsobnosti sa snažil ľudom vo vtedy 
chudobnom Naháči pomôcť s poľnohospodárstvom. 
Vďaka svojej vzdelanosti voči bylinám ho prezývali 
,,Zelinkár“. Bol zakladateľom a tajomníkom 
Slovenského učeného tovarišstva [5]. 

Fándly počas pôsobnosti v Naháči napísal viaceré 
diela. Najznámejšie z nich sú: Dúverná zmlúva, Zelinkár, 
Slovenskí včelár a Prátelské porozumeňí. 
 

 
Obr. 2 Juraj Fándly  
Zdroj: [8] 

 
Spoločenský kontext v Naháči v roku 1796 (po 4 

rokoch pôsobnosti) zachytil v lamentácii (obr. 3). 
Elegicky pôsobiacou anaforou (,,Ó Naháč, Naháč“) a jej 
následnou kumuláciou zúfalo prosí Boha o pomoc. 
V lamentácii je citeľné Fándlyho nezačlenenie sa do 
chudobného dedinského života, jeho odmietanie 
pôsobenia na fare a prosenie o preloženie. Pre 
Fándlyho bolo ťažké predstaviť si pokojný život 
v chudobnej dedine. Ľudia nemali prácu, nemali 
peniaze, do kostola nechodili, finančne neprispievali. 

 

 
Obr. 3 Fándlyho lamentácia o Naháči z roku 1796 
Zdroj: [9] 

 
V diele Dúverná zmlúva mezi mníchem a diáblom o 

prvních počátkoch, o starodávních aj včulajších 
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premenách reholníckích z roku 1789 opisuje biedu vo 
veršoch [9]: 

,,Postoj, kamkolvek pospíchaš, človeče, pocesní! 
Pohlédni, kdo je pod týmto címerom pochovaní? 
Sedlák, kterí pre všetkých ľudí pracovával, 
Kterí jednému každému stavu viživení virábal; 
Poneváč z jeho práce žil remeselník, vojak ai mocnár; 
Hodeň je tehoto kameňa, piľní domajší a poľní 
hospodár.“    

V Dúvernej zmlúve súhlasil so zrušením kláštorov. 
Pre všetkých má platiť rovnaké pravidlo, každého má 
živiť práca z jeho rúk. Zastával názor, aby sa kláštory 
zmenili na školy a nemocnice, a tak by vznikli nové 
pracovné miesta. Zaslúžil sa aj o vznik manufaktúry, 
ktorá mala občanom zabezpečiť stály príjem aj 
v zimných mesiacoch. Chudobný mikroregión premenil 
v sebestačný – ľudí učil poľnohospodárstvu, včelárstvu, 
bylinkárstvu. Môžeme hovoriť o prvotnom 
regionálnom rozvoji v obci. Za jeho pôsobenia sa 
životná úroveň Naháčanov zvýšila.   

Za najznámejšie dielo z oblasti MP sa považuje 
Červené víno od Františka Hečka (obr. 4). František 
Hečko (1905 - 1960) je rodený Sušan. Písal pod 
pseudonymami, napr. Elena Rubačová, Marek Habdža, 
Rastislav Zvončiansky. Jeho tvorba sa zaraďuje medzi 
slovenskú literatúru  po roku 1945. Prvotná tvorba 
autora bola charakteristická silným sociálnym cítením. 
Ďalšie diela, napr. Drevená dedina, Svätá tma, boli 
ovplyvnené ideológiou komunizmu, témou 
kolektivizácie na slovenskom vidieku [10]. 

 

 
Obr. 4 František Hečko 
Zdroj: [11] 

 
Trojdielny generačný román Červené víno (1948) 

bol preložený do viacerých jazykov a koncom minulého 
storočia sa stal predlohou pre trojdielny televízny film. 
Dielo zachytáva osudy 3 generácií rodiny Habdžovcov, 
na základe ktorých poukázal na spoločenské premeny 
v dedine na začiatku 20. storočia. Orientuje sa na 
človeka, ktorého život ovplyvňuje práca a láska. Dielo 
sa zaraďuje medzi autobiografický román – postavy 

Urbana a Kristíny sú prototypy Hečkových rodičov. 
Autor sa ukrýva v postave Marka [12]. 

Dej sa odohráva vo vinohradníckych dedinách 
Vlčindole a Zelenej Mise. Vlčindol je dnes časť obce 
Suchá nad Parnou známa ako Vlčia dolina. Zelená Misa 
je samotná obec Suchá nad Parnou. V diele sa spomína 
aj Slivnica alebo aj Slivnický okres, čo predstavuje 
Trnavu, prípadne celý okres Trnava.  

V diele sa Hečko zaoberá tematikou nikdy 
nekončiaceho boja vinohradníkov o úrodu, resp. 
zabezpečovania vlastnej existencie. Expresívnosť jazyka 
je spôsobená lyrizačnými prostriedkami. 
Prostredníctvom metafor a personifikácií poukazuje na 
biedu, chudobu. Zosobňuje lásku, dedinu i prírodu 
a uvažuje o nich: ,,Ach, ty Zelená Misa čakajúca! 
Stáročia hubneš v ťarchavosti a stáročia sa uzdravuješ 
v šetonedelí, lebo žiješ život spravodlivý a pokladáš za 
hriech vylievať svoje semeno mimo kalicha, v ktorom 
v podobe pracujúceho chlebového cesta sa kvasí dobré 
dielo života. Z domovov a domčekov, pokojných 
a tichých, odletuje spánok a hneď za ním, za vtákom 
odpočinku, vystrekuje plač.“ [13]. 

Časté sú aj odkazy na ľudovú slovesnosť – parafrázy 
ľudovej rozprávky či ľudové piesne z danej oblasti: 

,,Ešče šem še neoženil, 
už ma žena bije, 
a ja šebe prihotovil 
tri bukove kyje: 
jednym budzem ženu bici 
a s tym druhym 
dzeci, dzeci, dzeci, dzeci, 
a s tym trecim kyjyčiskom 
pujdzem na zalety.“ [13] 

V Červenom víne sa stretávame aj s primárnymi 
lokálnymi informačnými zdrojmi v podobe rozprávaní 
starkých z viacerých slovenských dedín (epizóda 
o nacvičovaní 1. divadelného predstavenia v dedine).  

Západoslovenský charakter diela dotvára jazyk 
v pásme rozprávača i v pásme postáv. Nachádzame tu 
veľa slov trnavského typu nárečia (haža = dospievajúce 
dievča, hepa = dospelé dievča, žena). Pre trnavské 
nárečie je typické tzv. dzekanie – asibilácia foném /d/ 
na /dz/ a /t/ na /c/, napr. dzeci, dzedzina. Vzdialenosť 
od Trnavy ovplyvňuje silu trnavského nárečia 
v okolitých dedinách. Dominantnejší vplyv trnavského 
nárečia bude v dedinách ako Biely Kostol, Ružindol, 
Zvončín, Suchá nad Parnou, Šelpice, Bohdanovce nad 
Trnavou a Dolná Krupá. Napríklad na území obce Dobrá 
Voda je už vplyv myjavského nárečia, pre ktoré je 
typické tvrdé d, t, n, l (napr. den, sol, dakovat). 
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Okrem nárečových slov Hečko v diele používa 
vinohradnícke termíny (trýby, kocúr) a v dnešnom 
svete už nepoužívané onikanie (prababička to vedia). 
Prítomné sú tu aj typické krstné mená pre oblasť okolo 
Suchej nad Parnou (Silvester, Urban, Filoména, 
Serafína...) [12]. 

Ďalším rodákom zo Suchej nad Parnou je Viliam 
Turčány (nar. 1928),  patrí medzi najvýznamnejších 
slovenských literárnych vedcov a prekladateľov (obr. 
5). Prekladal výbery od Danteho, Boccaccia, Ovídia atď. 
Žil a pracoval v Bratislave i Neapole. V súčasnosti žije 
v Šelpiciach [14].  

 

 
Obr. 5  Viliam Turčány 
Zdroj: [15] 

 
O svojej rodnej obci napísal báseň, v ktorej spomína 

potopy, ktoré predchádzali dnešnému suchu. Dedinu 
prirovnáva k dievčaťu, ktorej krása bude vždy vynikať 
(obr. 6). 
 

 

 
  Obr. 6  V. Turčány: Obec 
  Zdroj: [16] 

V monografii Šelpíc sa v úvode nachádza Turčányho 
báseň Stupňovanie rodnej roviny (obr. 7), ktorá opisuje 

miestnu krajinu. Nespomína konkrétnu obec, 
zameriava sa na okolie Trnavy (slovenského Rímu), 
resp. na rovinu (Podunajská rovina prechádzajúca do 
Podunajskej pahorkatiny) a vinohradnícke oblasti 
(Malokarpatská vínna oblasť). Trnavu dáva do súvislosti 
s kresťanstvom – slovenský Rím (má najviac kostolov na 
počet obyvateľov). Geografické pojmy prirovnáva 
k duchovným – Trnavu ku kalichu (,,Rím slovenský tkvie 
ako skvostný kalich“). 

 

 
Obr. 7 V. Turčány: Stupňovanie rodnej roviny 
Zdroj: [17] 

 
Pavol Ušák Oliva (obr. 8) je významným 

predstaviteľom slovenskej katolíckej moderny. 
Vlastným menom sa volal Pavol Ušák (1914 - 1941), 
tvoril pod pseudonymami, napr. Ivo Martinovič, Paľo 
Oliva. Narodil sa v Kátlovciach, kde je na jeho počesť aj 
pomenovaná škola (ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu). Život 
prežil ako kňaz na Orave, kde ochorel na tuberkulózu 
a už ako 26-ročný zomrel. Preto je jeho tvorba 
chudobnejšia, publikoval skôr v časopisoch. Jeho 
tvorba je skôr melancholická, ale vysoko spirituálna. 
Pozorujeme to aj v Ušákovej jedinej publikovanej 
básnickej zbierke, ktorá vyšla počas jeho života Oblaky 
(1939). Zvyšné básnické zbierky vyšli po jeho smrti. 

V  rodných  Kátlovciach  má  na  svojom  pomníku  
napísaný epitaf: „Zvoňte mi, zvonky, zvonky kvetov, / 
zvoňte zvonkami zo zlata, / oblaky tieňom minaretov, / 
pre oči, pre smrť, pre poetov, / diaľka je smútkom za- 
viata.“ [18] 
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Obr. 8 Pavol Ušák Oliva 
Zdroj: [18] 

 
Dechtický rodák Martin Tamaškovič (1803 – 1872, 

obr. 9) bol spoluzakladateľ Matice slovenskej. Pôsobil 
v Trnave, z ktorej vytvoril v rokoch 1832 - 1872 jedno 
z centier slovenského národného hnutia. V roku 1846 
vytvoril v Trnave 1. slovenskú čitáreň pre občanov 
mesta [19].  

 

 
Obr. 9 Martin Tamaškovič 
Zdroj: [19] 

4 Návrhy aktivít s využitím medzipredmetových 
vzťahov  
 
Na základe zhromaždených informácií sme navrhli 3 
druhy projektov, pri ktorých dochádza k interakcii 
geografie miestnej krajiny a slovenského jazyka 
a literatúry. Všetky projekty sú navrhnuté pre 9. ročník. 
Geografia miestnej krajiny sa síce vyučuje v 8. ročníku 
ZŠ, ale s osobnosťami pochádzajúcimi z MAS MP sa žiaci  
oboznamujú až v 9. ročníku.  

Prvou témou projektu je Reálne prostredie deja 
v diele Červené víno (tab. 2). Žiaci pracujú v skupinách 
s ukážkami a zároveň aj s atlasom. Svoje názory najprv 
konfrontujú medzi sebou, neskôr pred celou triedou. 
Informácie o diele Červené víno sa nachádzajú  
v učebnici literatúry 9. ročníka ZŠ. 

Druhý projekt (tab. 3) je zameraný na obec Dobrá 
Voda. Projekt je orientovaný pre 9. ročník, ale 
realizovať sa môže aj v nižších ročníkoch. Žiaci sa naučia 
v teréne pracovať s kartografickým materiálom 
a v druhej časti sa dozvedia o živote a 
tvorbe významnej slovenskej osobnosti. 

Tematika posledného navrhovaného projektu (tab. 
4) je o obci Naháč. Žiaci sa dozvedia o ďalšej významnej 
slovenskej osobnosti, ktorá zabezpečila primárny 
rozvoj obce. Zistia, aký veľký vplyv môže mať činnosť 
jedného človeka, navyše farára. 

 
Tab. 2 Návrh č. 1  vyučovania geografie miestnej krajiny 
s medzipredmetovými vzťahmi k slovenskému jazyku 
a literatúre 

Téma: Reálne prostredie deja v diele Červené víno 

Trieda: 9. ročník ZŠ 
Časové rozvrhnutie: 2 vyučovacie hodiny 
Cieľ: žiak dokáže identifikovať okolie na základe 
diela, dokáže nadobúdať nové informácie o miestnej 
krajine, vie na základe mapy posúdiť pravdivosť 
informácií 
Prierezové témy: multikultúrna výchova, regionálna 
výchova a tradičná ľudová kultúra, tvorba projektu 
a prezentačných zručností 
Metódy: práca s ukážkami, rozhovor, diskusia, 
vysvetľovanie, práca s mapou, grafická práca 
Pomôcky: atlas (prípadne miestna mapa), ukážky 
diela, písacie potreby 
Činnosť učiteľa: učiteľ rozdelí žiakov do 3 skupín, 
každej skupine dá iný výber ukážok (vzťahujúci sa na 
jednu reálnu obec alebo okres), vysvetlí žiakom, že 
ich úlohou bude zistiť skutočné prostredie deja, 
pomôže žiakom s pretvorením prostredia podľa 
dnešných reálií 
Činnosť žiakov: žiaci pracujú s ukážkou, diskutujú 
medzi sebou o správnej odpovedi, ktorú musia mať 
doloženú argumentami, po prezentácii svojich 
výsledkov vytvárajú dnešný opis krajiny, ktorý by sa 
dal v diele použiť 

 
Tab. 3 Návrh č. 2  vyučovania geografie miestnej krajiny 
s medzipredmetovými vzťahmi k slovenskému jazyku 
a literatúre 

Téma: Exkurzia do Dobrej Vody 

Miesto: Dobrovodský hrad, Pamätná izba J. Hollého 
na Dobrej Vode 
Trieda: 9. ročník ZŠ 
Časové rozvrhnutie: 1 deň 
Cieľ: žiak dokáže identifikovať okolie v kontexte 
prírody i spoločnosti mikroregiónu, dokáže 
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nadobúdať nové informácie o miestnej krajine, vie 
pracovať s kartografickým materiálom, 
s relevantnými zdrojmi informácií (náučné tabule, 
knihy, časopisy, internet), vie zhodnotiť význam 
príslušnej lokality pre človeka 
Prierezové témy: multikultúrna výchova, regionálna 
výchova a tradičná ľudová kultúra, environmentálna 
výchova 
Metódy: práca vo dvojiciach, skupinová práca 
(projekt) 
Pomôcky: mapa, buzola, pracovný list, písacie 
potreby 
Činnosť učiteľa: učiteľ oboznámi žiakov s priebehom 
exkurzie, rozdá žiakom pracovné listy orientované 
na prácu s kartografickým materiálom v teréne, 
počas návštevy pamätnej izby rozdelí žiakov do 
skupín (každá skupina musí zaznamenať a následne 
sprostredkovať informácie o živote Jána Hollého) 
Činnosť žiakov: počas exkurzie si žiaci postupne 
vypĺňajú pracovný list, vo dvojici riešia úlohy, počas 
skupinovej práce v pamätnej izbe sa venujú téme, 
ktorú im učiteľ priradil, na nasledujúcej vyučovacej 
hodine prezentujú svoje zručnosti a vedomosti 
formou projektu. 

 
Tab. 4 Návrh č. 3 vyučovania geografie miestnej krajiny 
s medzipredmetovými vzťahmi k slovenskému jazyku 
a literatúre 

Téma: Prečo sa volá Naháč obec Naháč? 

Trieda: 9. ročník ZŠ 
Časové rozvrhnutie:  1 vyučovacia hodina 
Cieľ: žiak dokáže prepájať súvislosti zo slovenského 
jazyka a literatúry s geografiou miestnej krajiny, vie 
posúdiť vplyv človeka na miestu krajinu 
Prierezové témy: multikultúrna výchova, regionálna 
výchova a tradičná ľudová kultúra, osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Metódy: práca s ukážkami, rozhovor, diskusia, 
vysvetľovanie, práca s mapou 
Pomôcky: miestna mapa, ukážka básne o Naháči, 
prezentácia o Fándlym 
Činnosť učiteľa: v úvode hodiny učiteľ krátko 
prezentuje o J. Fándlym, rozdá žiakom ukážky, pýta 
sa žiakov otázky (napr. Ako opisoval dedinu, keď 
prišiel na faru? Čo robil pre zvýšenie životnej úrovne 
obyvateľov? Čo by ste robili vy na jeho mieste?) 
Činnosť žiakov: aktívne pracujú s ukážkami, 
s učiteľom diskutujú 

Záver 
Článok bol orientovaný na medzipredmetové vzťahy 
geografie miestnej krajiny so slovenským jazykom 
a literatúrou. Identifikovali sme najdôležitejšie 
osobnosti a ich tvorbu, resp. vplyv na území MAS MP.  

Pre zatraktívnenie vyučovania geografie a 
slovenského jazyka a literatúry sme vytvorili tri  návrhy 
na realizácie vyučovacích hodín – Reálne prostredie 
deja v diele Červené víno, Exkurzia do Dobrej Vody 
a Prečo sa volá Naháč obec Naháč? Súčasťou exkurzie 
by boli aj pracovné listy, prostredníctvom ktorých by si 
žiaci upevnili nadobudnuté vedomosti. Konkrétne 
návrhy úloh pracovných listov, ich význam i následná 
aplikácia v pedagogickej praxi by boli vzhľadom na ich 
rozsah predmetom ďalšieho skúmania. 

Od využitia medzipredmetových vzťahov medzi 
obomi predmetmi však očakávame rozvoj žiakov nielen 
v oblasti rôznych prierezových tém, ale aj v oblasti  
multikultúrnej výchovy.   
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Abstrakt 
V podnikovej praxi po celom svete už viac ako 70 rokov 
sú  dôležitým aspektom zvyšovania kvality výroby 
zlepšovacie návrhy. Nadbytočná práca, odchýlky, 
prerušenie výroby, plytvanie a i. sú elementy, ktoré 
hotovému výrobku nepridávajú hodnotu a tú podnik 
potrebuje zo svojich výrobkov odstrániť. Pomocou 
zlepšovacích návrhov môžu zamestnanci odstrániť 
nežiaduci stav, ktorý vzniká pri výrobe. Cieľom 
príspevku je identifikovať jednotlivé motívy 
zamestnancov podniku Volkswagen Slovakia,   a. s. 
zadávať zamestnanecké zlepšovacie návrhy.  

Vo Volkswagen Slovakia, a. s., funguje manažment 
ideí, pomocou ktorého môžu zamestnanci zadávať 
zlepšovacie návrhy a pomôcť tak firme optimalizovať 
náklady, zrýchliť výrobný čas a zvýšiť 
konkurencieschopnosť podniku. Snahou podniku je 
motivovať, podporovať a komunikovať so 
zamestnancami túto tému, nakoľko samotní 
zamestnanci svojimi ideami prispievajú k efektívnejšej 
a plynulejšej výrobe, čo zabezpečí jednoduchší 
transformačný proces a urýchli dodanie vyrobeného 
auta konečnému zákazníkovi. 

Kľúčové slová: motivácia zamestnancov, 
manažment ideí, kaizen 

Abstract 
In business practice around the world for more than 

70 years, quality improvement in production through 
improvement proposals is an important aspect. 
Redundant work, deviations, production interruptions, 
waste – that everything are elements adding no value 
to the finished product, and the company needs to 
remove it from its products. With improvement 
proposals, employees can eliminate the undesirable 
condition arising during production. The aim of the 
article is to evaluate the individual motivations of 
employees outsource employee improvement 
proposals in Volkswagen Slovakia, a. s.  

In Volkswagen Slovakia, a. s., there works ideas 
management, through which employees can submit 
their improvement proposals and help the company 
save costs, speed up production time, and increase 
competitiveness. The company tries to motivate, to 
support and communicate with employees on topics, 
as the employees themselves contribute their ideas to 
more efficient and continuous production, which will 
ensure a simpler transformation process and speed up 
the delivery of the manufactured car to the end 
customer.  
Key Words: Employees motivation, Management of 
ideas, Kaizen 

Úvod 
Systém neustáleho zlepšovania a metóda kaizen sú 
neodmysliteľnou súčasťou hospodárskej praxe vo svete 
aj na Slovensku. Japonská metóda kaizen sa 
v západných krajinách prijala a etablovala a je známa 
skôr pod pojmom manažment ideí. Tento proces má 
nezastupiteľné miesto vo výrobných aj nevýrobných 
procesoch podnikov, prostredníctvom ktorého dokáže 
podnik šetriť náklady, zrýchliť výrobný čas aj  čas 
dodania výrobku konečnému zákazníkovi bez 
dodatočných nákladov, porúch alebo nadpráce, ktoré 
negatívne vplývajú na výrobný proces.  

Aby podniky dokázali vyrábať svoje výrobky čo 
najefektívnejšie, je dôležité presvedčiť zamestnancov 
o opodstatnenosti používať metódu kaizen. 
Zamestnanci dochádzajú dennodenne priamo do 
kontaktu s výrobou a len oni môžu svojimi myšlienkami 
a zlepšovacími návrhmi ušetriť náklady, odstrániť 
plytvanie alebo identifikovať nadprácu. Práve problém 
motivácie a komunikácie medzi manažmentom 
a zainteresovanými osobami v procese zlepšovania 
môže mať za následok nedostatočné ocenenie metódy 
kaizen v praxi alebo vznik pochybnosti o jej dôležitosti.  
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1 Charakteristika manažmentu ideí a kaizenu 
Manažment ideí je metóda kaizen upravená na 
západnú kultúru manažmentu, ale čerpá inšpirácie 
z kaizenu. Masaaki Imai začal v 60. a 80. rokoch 
minulého storočia spolupracovať s Taiichim Ohnom 
a Schoichirom Toyodom, ktorí spolu zaviedli a rozšírili 
koncept kaizen a TPS v japonskej automobilke Toyota. 
Následne sa metóda kaizen a lean riešenia 
spopularizovali a rozšírili do celého sveta [1].  

„Filozofia spoločnosti Toyota je postavená na dvoch 
pilieroch – rešpekte k ľuďom a neustálom zlepšovaní 
procesov. Celý proces zmeny musí prebiehať na týchto 
úrovniach: zmena ľudí a ich vedenie a zmena procesov. 
,My nevytvárame autá, vytvárame ľudí. Ľudia k nám 
nechodia vyrábať autá, ale premýšľať, ako autá vyrábať 
čo najlepšie‘“[2]. 

Metóda kaizen sa skladá z dvoch japonských slov kai 
a zen, ktoré sa prekladajú ako kontinuálne zlepšovanie. 
Zmyslom kaizenu je neustále a postupné zlepšovanie, 
ktoré prichádza od zamestnancov podniku, s cieľom 
uľahčiť si prácu, šetriť materiál, odstrániť nadprácu, 
plytvanie, nečistotu na pracovisku, zjednodušiť alebo 
urýchliť dobu výroby. Takéto zmeny sú pre podnik 
finančne nenáročné a zároveň im prinášajú vysoké 
ročné úspory. Najdôležitejšiu úlohu v zlepšovateľskom 
procese teda zohráva zamestnanec – majiteľ myšlienky, 
zlepšovacieho návrhu [3]. 

Metóda kaizen je každodennou súčasťou života 
v Japonsku. Je to ich životný štýl, životné krédo, 
filozofia, podľa ktorej riadia svoj súkromný aj pracovný 
život. Ak sa podnik rozhodne zavádzať metódu kaizen 
je dôležité, aby boli implementované aspoň nasledovné 
nástroje kvality: TQC (totálna kontrola kvality), just in 
time, kanban, jidoka, 5S, vizuálny manažment, layout, 
muda, muri, mura a i. [4]. Ako sme už spomínali, 
v západnej manažérskej kultúre sa namiesto pojmu 
kaizen stretneme skôr s pojmom manažment ideí 
(nem. Ideenmanagement) Prvýkrát sa tento pojem 
objavil v Nemecku v 70. – 80. rokoch 20. storočia, ktorý 
nahradil pôvodný nemecký pojem pre zlepšovacie 
návrhy zamestnancov (nem. Betriebliches 
Vorschlagswesen). Odvtedy je manažment ideí 
neoddeliteľnou súčasťou kompletného systému 
riadenia v podnikoch [5].  

Tento proces neustáleho zlepšovania v podniku je 
postavený na každodenných neustálych, drobných 
zlepšeniach, kedy sa dôraz kladie na postupné 
zlepšovanie. Toto zlepšovanie v podniku musí byť 
štatisticky zaznamenané v čase a pravidelne 
vyhodnocované, aby mal podnik prehľad  o výkonnosti 
zlepšovacieho procesu. Kaizen je vhodné 

implementovať do takého podniku, kde je vybudovaná 
kolektívna kultúra a snaží sa dosahovať dlhodobú 
prosperitu pomocou zamestnaneckých zlepšovacích 
návrhov [6]. 

Na druhej strane je odmena pre zamestnanca za 
poskytnutú myšlienku. Na to, aby podniky podporili 
fungovanie metódy kaizen v podniku, mali by sa 
zamerať aj na odmeny, pochvaly a benefity. 
Zamestnanec by mal sám pochopiť, že ak poskytne 
myšlienku, nielenže dostane za to odmenu, ale aj 
prispeje k napredovaniu a dosahovaniu cieľov podniku 
[7]. 

1.1 Uplatňovanie manažmentu ideí v podniku 
Volkswagen Slovakia, a. s. 
História manažmentu ideí vo Volkswagen Slovakia,     a. 
s., sa začala písať v roku 1992. Vedenie spoločnosti si 
uvedomovalo, že najdôležitejším článkom v procese 
zlepšovania sú samotní zamestnanci, ktorí by mohli 
svojimi návrhmi prispieť k optimalizácii procesov 
v podniku a tým prinášať ročné úspory. V roku 1993 
spoločnosť zaviedla kaizen na montáži vozidiel. Tento 
koncept rozširovali v rokoch 1995 a 1996, kedy ho 
zaviedli do karosárne, na útvar logistiky a lakovne. 
Neskôr sa pridali aj ďalšie oddelenia: zabezpečenie 
kvality, montáž prevodoviek a výroba komponentov. 
Kaizen sa zaviedol na tých útvaroch, kde bol najvyšší 
potenciál na zlepšovanie.  

S návrhom nového konceptu sa začalo v roku 1998 
a v roku 2000 sa spustil pilotný projekt s názvom 
Manažment ideí. Odvtedy je manažment ideí nasadený 
vo všetkých organizačných jednotkách v podniku 
a zamestnanci majú možnosť zapojiť sa do procesu 
neustáleho zlepšovania, podávať zlepšovacie návrhy a 
patenty.  

Manažment ideí má pre podnik veľký význam. 
Umožňuje „riešenie problémov v duchu princípu 
interný dodávateľ a zákazník, znižovanie nákladov, 
zvyšovanie kvality, zvyšovanie produktivity, 
zlepšovanie poriadku a čistoty na pracoviskách, 
ergonómia, zvyšovanie bezpečnosti práce, zlepšovanie 
pracovného prostredia, zlepšovanie komunikácie, 
zlepšovanie organizácie práce, znižovanie obehových 
zásob, zlepšovanie podnikovej kultúry, zlepšovanie 
materiálových krokov“  [8]. 

V súčasnosti pracuje manažment ideí podľa 
zrozumiteľne definovaných postupov, procesov 
a štandardov. Spracovanie zlepšovacích návrhov 
a patentov je spracované v procesnom štandarde 
a príručkách, podľa ktorých sa riadia aj iné 
zainteresované oddelenia, ktoré pomáhajú pri 
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vyhodnocovaní zlepšovacích návrhov. Vyhodnocovanie 
a vyplácanie odmien zo zlepšovacích návrhov prebieha 
v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a podliehajú 
daňovej a odvodovej povinnosti. Manažment ideí sa 
riadi týmito zákonmi: zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach 
z príjmov, zákon č. 527/1990 Z. z. o vynálezoch, 
priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, zákon 
č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 
osvedčeniach, zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových 
vzoroch, zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za 
udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za 
udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami 
pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie 
platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na 
liečivá a výrobky na ochranu rastlín, zákon č. 461/2003 
o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení. 

Za zrealizovaný a uzatvorený zlepšovací návrh môžu 
zamestnanci dostať odmenu vo výške 10 % z ročnej 
vypočítanej úspory, pričom je stanovená aj maximálna 
možná odmena zo zlepšovacieho návrhu, na základe 
pravidiel zadefinovaných v internom procesnom 
štandarde. Na podporu zvýšenia zapojenosti 
zamestnancov do procesu zlepšovania pripravuje 
manažment ideí v spolupráci s inými oddeleniami tzv. 
motivačné akcie. Sú to časovo ohraničené a tematicky 
zamerané akcie na konkrétnu oblasť zlepšovania. 
Okrem finančnej odmeny majú zamestnanci možnosť 
vyhrať vecné dary, ktoré sa spájajú s motivačnou 
akciou.  

2 Materiály a metódy 
Pre identifikáciu motívov zamestnancov podniku 

Volkswagen Slovakia, a. s., vo vzťahu k 
zamestnaneckým zlepšovacím návrhom, sme použili 
on-line dotazník. 

Realizáciu dotazníka a technickú podporu 
zabezpečilo oddelenie komunikácie a prebiehal 
prostredníctvom internej aplikácie VW SK. Zúčastniť sa 
ho mohli kmeňoví zamestnanci. Dotazník mohli 
zamestnanci vypĺňať v období od 31. 07. 2020 do 17. 
08. 2020. Výber zamestnancov, ktorí sa rozhodli zapojiť 
do dotazníka bol náhodný. Do dotazníka sa zapojilo 222 
zamestnancov. 

2.1 Štruktúra zapojených respondentov 
Na dotazníkovom prieskume sa zúčastnilo 19 

zamestnankýň (9 %) a 203 zamestnancov (91 %) 
z výrobnej aj nevýrobnej oblasti, zo všetkých troch 
závodov (z Bratislavy, Stupavy a Martina) (graf 1). 
 

 
Graf 1 Rodová štruktúra respondentov 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 
 
Zamestnancov, ktorí sa zapojili do on-line dotazníka 
sme sa pýtali na počet rokov, koľko pracujú 
v spoločnosti. 23 % zamestnancov pracuje 
v spoločnosti menej ako 5 rokov. 6 – 15 rokov pracuje 
41 % a 16 až 20 rokov pracuje v spoločnosti 12 % 
zamestnancov (graf 2). 
 

 
Graf 2 Ako dlho pracujete v spoločnosti 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 

3 Výsledky a diskusia 
V rámci identifikácie motívov zamestnancov vo 

vzťahu k podávaniu zamestnaneckých zlepšovacích 
návrhov sme zisťovali aj to, koľko zamestnancov sa 
vôbec zapája do takejto aktivity. Z grafu 3 vyplýva, že 
zlepšovací návrh už podalo 71% zamestnancov a 29% 
zlepšovací návrh ešte nepodalo (graf 3). 

 

 
Graf 3 Zadali ste niekedy zlepšovací návrh? 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 
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Ďalšia dotazníková otázka bola formou multiple 
choice. Pre 31 % zamestnancov je najväčšou 
motiváciou zadať si zlepšovací návrh finančná odmena. 
Túto možnosť označilo týchto 31 % zamestnancov na 
prvom mieste. Ostatní zamestnanci uviedli finančnú 
odmenu až ako druhú alebo tretiu voľbu, za ostatnými 
možnosťami. Ale najväčším motivátorom zostáva 
odmena zo zlepšovacieho návrhu. Okrem toho však 26 
% zamestnancov podalo zlepšovací návrh preto, aby si 
uľahčili a zjednodušili prácu a pre 17 % zamestnancov 
bolo motiváciou podania zlepšovacieho návrhu 
zlepšovanie procesov v podniku. Pre niektorých 
zamestnancov nie je dôležitým motivačným faktorom 
finančná odmena, ale pocit sebarealizácie (13 %). Pre 8 
% zamestnancov je pozitívnou motiváciou podania 
zlepšovacieho návrhu uznanie od nadriadeného (8%). 
Vecné dary ako motivačný faktor pre podávanie 
zlepšovacích návrhov uviedli iba 3 % zamestnancov. 
Zamestnanci mali možnosť v tejto otázke napísať aj iný 
dôvod motivácie, ktorý ich vedie k podávaniu 
zlepšovacích návrhov. Túto možnosť využili 2 % 
zamestnancov, ktorí uviedli, že ich pri podávaní 
zlepšovacích návrhov nemotivuje nič (graf 4). 
 

 
Graf 4 Čo vás motivuje podávať zlepšovacie návrhy? 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 
 

Keďže jedným z identifikovaných motivačných 
faktorov podávania zlepšovacích návrhov bolo aj 
uznanie od nadriadeného, zaujímalo nás, do akej miery 
práve nadriadení zamestnanci motivujú svojich 
podriadených k takejto činnosti. Z grafu 5 vyplýva, že 
46 % zamestnancov je motivovaných svojím 
nadriadeným pri podávaní zlepšovacích návrhov. 54 % 
zamestnancov odpovedalo, že nie sú motivovaní zo 
strany nadriadeného. Tento fakt nie je pre podnik 
pozitívny, vzhľadom na to, že nadriadený by mal 
motivovať svojich spolupracovníkov a podporovať ich 
v podávaní zlepšovacích návrhov.  
 

 
Graf 5 Ste motivovaný svojim nadriadeným, aby ste 
podávali zlepšovacie návrhy? 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 
 

Napriek tomu, že pomerne malé % zamestnancov 
uviedlo ako motivačný faktor podávania zlepšovacích 
návrhov vecné dary, zaujímalo nás, aký konkrétny druh 
vecného daru by bol pre nich motivačný. Pre 27 % 
zamestnancov by bolo motiváciou zúčastniť sa 
motivačnej akcie, ak by získali za zlepšovací návrh 
zážitkové ceny. 26 % zamestnancov odpovedalo, že by 
ich motivovala výhra čiernej techniky, 16 % 
zamestnancov by motivovala účasť na športových 
podujatiach. Len pre 12 % respondentov by boli 
motiváciou lístky na kultúrne podujatia a pre  11 % 
zamestnancov by bola motiváciou biela technika. 8 % 
zamestnancov by sa zúčastnilo motivačnej akcie, ak by 
vyhrali darčekové predmety s logom Volkswagen 
Slovakia, a. s. Zamestnanci mali možnosť napísať aj svoj 
názor na motivačné akcie. Medzi odpoveďami sa často 
opakovali návrhy ako návšteva a prehliadka 
koncernových závodov, dovolenka, zvýšenie platovej 
triedy, motivačné vozidlo, darčeky pre zlepšovateľský 
tím, pochvala, poukazy v určitej finančnej hodnote 
alebo finančné ohodnotenie (graf 6). 
 

  
Graf 6 Aké vecné výhry by vás motivovali, aby ste sa 
zapojili do motivačnej akcie a zadali ZN? 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 
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Z dotazníkového prieskumu sme sa snažili zistiť, do 
akej miery motivujú zamestnancov na podávanie 
zlepšovacích návrhov motivačné akcie podniku. 
Z výsledkov vyplynulo, že iba 8 % zamestnancov 
inšpirujú motivačné akcie na to, aby podávali 
zlepšovacie návrhy a hľadali zlepšenia. 34 % 
zamestnancov sa priznalo, že nesleduje motivačné 
akcie. 33 % zamestnancov podáva zlepšovacie návrhy 
počas celého roka bez ohľadu na to, či práve prebieha 
alebo neprebieha motivačná akcia v podniku. Zvyšných 
25 % zamestnancov ešte nepodalo žiadny zlepšovací 
návrh (graf 7). 

 Z odpovedí teda vplýva, že motivačné akcie 
nepovažujú zamestnanci za efektívny motivačný 
nástroj vo vzťahu k podávaniu zlepšovacích návrhov. 

 
 

 
Graf 7 Zadávate ZN kedykoľvek počas celého roka (bez 
ohľadu na to aká motivačná akcia je vyhlásená) alebo 
na základe vyhlásených motivačných akcií? 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie 

Záver 
Zo zistení dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 
najzákladnejším prvkom v procese neustáleho 
zlepšovania sa podniku je zamestnanec a jeho 
motivácia zapojiť sa do tohto procesu. 

Zamestnanci disponujú ideami, ktoré môžu 
ponúknuť podniku, ale podnik musí recipročne použiť 
všetky dostupné nástroje a odmeny na to, aby túto 
myšlienku od zamestnanca získal.  

Najväčší motivačný faktor pre zamestnancov, aby 
podávali zlepšovacie návrhy, je finančná odmena. 
Odhalili sme však aj ďalšie motivačné faktory, ktoré 
prispievajú k podávaniu zlepšovacích návrhov (napr. 
pocit sebarealizácie či uznanie od nadriadeného). Práve 
nadriadení majú priamy kontakt so zamestnancom na 
pracovisku a ich motivácia a štýl komunikácie s nimi 
môže zabezpečiť to, aby zamestnanci podávali svoje 
zlepšovacie návrhy.  

Nemenej dôležitým aspektom je však aj skutočnosť, 
akým spôsobom motivovať zamestnancov, ktorí ešte 
doteraz nepodali svoj zlepšovací návrh. Aj v týchto 
zamestnancoch sa skrýva potenciál na to, aby podali 
zlepšovací návrh a priniesli podniku zefektívnenie 
výroby.  

Je nespochybniteľné, že zamestnanecké 
zlepšovacie návrhy majú pre podnik veľký význam a sú 
dôležité z rôznych hľadísk. Práve manažment ideí môže 
zabezpečiť podniku zvyšovanie kvality výroby 
prostredníctvom podávania zlepšovacích návrhov 
zamestnancami.  

Jednou z možností, ako zvýšiť záujem 
zamestnancov o podávanie zlepšovacích návrhov, sú 
motivujúcejšie motivačné akcie, ktoré umožňujú 
zlepšovať nevyhovujúce stavy v špecifickej oblasti 
v podniku. Motivačné akcie a súvisiace vecné výhry, by 
mali motivovať zamestnancov na podávanie 
zlepšovacích návrhov a hľadať neustále riešenia, 
ako zlepšiť pôvodný stav. Ďalšou možnosťou je zamerať 
sa na spoluprácu medzi manažmentom ideí a vedúcimi 
zamestnancami, ktorí majú priamy kontakt so 
zlepšovateľmi a vedia pozitívne ovplyvniť správanie 
zamestnancov. Najväčším motivačným faktorom pri 
zadávaní zlepšovacieho návrhu zostáva finančná 
odmena. V tomto smere by mohol manažment ideí 
upraviť podmienky vyplatenia odmeny.   

Táto téma si zaslúži ďalšie skúmanie, výsledkom 
ktorého je motivovaný zamestnanec ochotný podávať 
zlepšovacie návrhy, ktoré zefektívnia výrobný proces 
v podniku.  
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Abstrakt 
Prírodné a kultúrno-historické bohatstvo našej krajiny 
je v súčasnosti atraktívne spoznávať formou náučných 
chodníkov, ktoré je možné využiť aj vo vyučovaní 
geografie. Náučné chodníky v súčasnosti predstavujú 
výborný spôsob spoznávania krajiny. 

Terénne vyučovanie je formou vychádzok a exkurzií 
v ISCED-e určené pre 5. ročník základných škôl. Avšak 
tieto formy vyučovania sa neuvádzajú vo vyučovaní 
geografie Slovenska, v rámci ktorej sa preberá aj 
geografia miestnej krajiny. 

Cieľom článku je navrhnúť náučný chodník obcou 
Chtelnica so zameraním na jeho využitie vo vyučovaní 
geografie miestnej krajiny. Prostredníctvom rôznych 
úloh si žiaci lepšie upevnia získané poznatky a uplatnia 
ich v praxi, čím si rozšíria aj svoje vedomosti 
a zručnosti. Okrem toho získavajú nové informácie 
menej formálnym spôsobom, ktorý je pre nich 
zaujímavejší. Pre samosprávy môže byť náučný chodník 
vhodnou formou propagácie územia. 

 Kľúčové slová: náučný chodník, obec Chtelnica, 
geografia miestnej krajiny, terénne vyučovanie 

Abstract 
The natural and cultural-historical richness of our 
country is currently attractive to learn about in the 
form of educational trails, which cal also be used in 
teaching geography. Educational trails are currently 
a great way to explore the country. 
Field teaching in the form of walks and excursions in 
ISCED is intended for the 5th year of primary schools. 
However, these forms of teaching are not mentioned in 
the teaching of the geography of Slovakia, within which 
the geography of the local region is also taken over. 

The aim of the article is to design an educational trail 
through the Chtelnica village with focus on its use in 
teaching the geography of the local region. Through 
various tasks, students better consolidate the acquired 
knowledge and apply it in practise, the more expand 
their knowledgeskills. In addition, they obtain new 
information in a less formal way that is more 
interesting to them. For local governments, the nature 
trail can be a suitable form of area promotion. 
 
Key words: educational trail, Chtelnica village, 
geography of the local region, field teaching 

Úvod 
Slovensko disponuje obrovským prírodným a kultúrno-
historickým potenciálom. Toto bohatstvo môžeme 
spoznávať aj vďaka náučným chodníkom, ktoré 
v dnešnej dobe zažívajú veľký rozmach. Popularita 
náučných chodníkov je vysoká nielen u domácich 
obyvateľov, ale aj medzi zahraničnými návštevníkmi, 
ktorým je touto formou sprostredkované dedičstvo 
našej krajiny. Spôsob interpretácie miestneho 
dedičstva obcí, miest, či mikroregiónov náučnými 
chodníkmi je lákadlom turistov s cieľom prezentovať 
historické, kultúrne a prírodné danosti. 

Náučné chodníky vytvárajú množstvo námetov na 
terénne vyučovanie prírodovedných a humanitných 
predmetov na viacerých stupňoch základných aj 
stredných škôl. Vo vyučovaní geografie miestnej krajiny 
náučné chodníky umožňujú žiakom bližšie spoznať 
rodnú obec, jej kultúrno-historické objekty a prírodu.  

Cieľom článku je navrhnúť náučný chodník obcou 
Chtelnica so zameraním na jeho využitie vo vyučovaní 
geografie miestnej krajiny. 
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1 Náučné chodníky 
 

1.1 Definície náučných chodníkov 
Podľa Bizubovej [1] je náučný chodník forma náučnej 
poznávacej trasy. Ide o turistické trasy rôznej dĺžky, 
zamerania, obsahovej náplne ako aj spôsobu celkovej 
realizácie. Vytvárajú sa v prírodovedne 
a kultúrnohistoricky atraktívnych miestach, ktoré 
patria často ku chráneným územiam. 

Teóriou náučných chodníkov sa zaoberá aj 
Mochnacký [2], ktorý ich charakterizuje ako záujmové 
územie, v ktorom v súlade so svetovým trendom rastie 
význam ich kultúrno-výchovného využitia, dôležitosť 
ich využitia, ako aj dôležitosť ich poslania na úseku 
tvorby a ochrany životného prostredia. 

Správa slovenských jaskýň vymedzuje náučné 
chodníky v súvislosti s jaskyňami ako dôležitý 
environmentálno-výchovný prostriedok, ktorý priamo 
v teréne oboznamuje návštevníkov s najcennejšími 
prírodnými a kultúrno-historickými hodnotami jaskyne 
i okolitého krasového povrchu, spravidla aj so 
spôsobmi ochrany. Na jednotlivých paneloch sa 
nachádzajú textové informácie väčšinou vo viacerých 
jazykových mutáciách, ktoré sú doplnené grafickými 
ilustráciami [3]. 

 

1.2 Využitie náučných chodníkov vo vyučovaní 
Náučné chodníky sú dôležitou časťou v informačnom 
systéme o prírodných a kultúrno-historických 
podmienkach daného územia. Ponúkajú nový spôsob 
poznávania krajiny, jej kultúry, histórie a prírody. 
Dávajú možnosť bezprostredného kontaktu 
s prostredím a jeho objektmi, ako aj možnosť aplikácie 
osvojených poznatkov v praxi. Zaujímavou formou 
prostredníctvom uvedených informácií na 
informačných paneloch ponúkajú možnosť dozvedieť 
sa dôležité údaje o danom prostredí a tým ho lepšie 
spoznať, čím sa zlepšuje vzťah jednotlivcov k životnému 
prostrediu. 

Stereotypné vyučovanie v budovách školy sa stáva 
pre žiakov nezaujímavým, kvôli čomu žiaci menej 
prejavujú záujem o miestnu krajinu. Náučnými 
chodníkmi je možné prezentovať informácie o miestnej 
krajine priamo v teréne a tým oživiť vyučovací proces. 
Náučné chodníky môžu byť dobrým pomocníkom 
nielen pre učiteľov pri výučbe miestnej krajiny, ale aj pri 
plánovaní a organizovaní exkurzií a školských výletov, 
ale aj pre turistov. 

Náučné chodníky môžu plniť viacero funkcií [4]: 
1. Informačná funkcia – zabezpečuje informácie 
o prírode a spôsobe jej ochrany, o vývoji sledovaného 

územia, o zaujímavostiach a hospodárskej činnosti, ako 
aj o zložení prírodného spoločenstva. 
2. Výchovno-vzdelávacia funkcia – slúži na 
poskytovanie praktických informácií o ochrane prírody, 
pozoruje vzájomné vzťahy medzi živými a neživými 
zložkami ekosystému, všíma si vzájomné vzťahy medzi 
organizmami, rozširuje školské učivo a poznatky 
získané v škole. 
3. Estetická funkcia – zameriava sa na prírodné 
prostredie a jeho krásu, vychováva k vnímaniu krásy 
v prírode. 
4. Motivačná funkcia – vyvoláva záujem o konkrétnu 
náučnú trasu, o jej údržbu, budovanie, rozširovanie, 
ako aj o ochranu prírody na danom území. 
5. Propagačná funkcia – má za úlohu zviditeľniť menej 
známe miesta. 
6. Didaktická funkcia – ponúka možnosť nadobudnutia 
vedomostí pri výučbe žiakov v prírode. 
7. Komplexné pôsobenie – ovplyvňuje viaceré 
záujmové oblasti a činnosti človeka (turistika, 
archeológia, speleológia). 

 

1.3 Tvorba náučných chodníkov 
Hoci Slovensko má obrovský prírodný a kultúrno-
historický potenciál, ktorý je dôležitý pre vznik 
náučných chodníkov, náučné chodníky nie je možné 
vybudovať všade. Veľký vplyv má výskyt určitého 
objektu alebo javu, ktoré chceme prezentovať. 

Pri plánovaní náučného chodníka musíme brať 
ohľad aj na to, či jeho samotná realizácia a jeho ďalšie 
využívanie návštevníkmi negatívne neovplyvní prírodný 
ekosystém. Ak ide o územie, v ktorom sa vyskytujú 
vzácne a jedinečné rastliny alebo živočíchy, výstavbu 
chodníka v takejto lokalite radšej nerealizujeme. 
V oblastiach, kde je tvorba náučného chodníka 
nevyhnutná, zvolíme také postupy a trasu, aby sme 
vzácne objekty ochránili a predišli tak ich zničeniu [5]. 

 

1.4 Výber trasy 
Ak oblasť, ktorú sme si vybrali pre vybudovanie 
náučného chodníka dobre nepoznáme, je potrebné 
absolvovať detailný prieskum na vyhľadanie možných 
objektov a javov, ktoré by sme mohli ďalej spracovať. 
Pri výbere trasy a spoznávaní územia je dôležitý 
terénny výskum, pri ktorom nám môžu pomôcť miestni 
obyvatelia. 

Ak narazíme pri realizácii trasy na málo alebo zle 
priechodné miesto, treba vymyslieť jeho zdolanie 
(rebríky). Smer náučného chodníka musí byť jasne 
vyznačený, aby sa vedeli návštevníci dobre orientovať, 
čím predídeme ich blúdeniu [5]. 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika I. 

 325 

1.5 Štartovacie miesto a cieľ  
Štartovacie miesto a cieľ náučného chodníka by mal byť 
verejne dostupný, v blízkosti železničnej alebo 
autobusovej zastávky, či verejného parkoviska pri 
individuálnej doprave. 

Najlepšia možnosť pri výbere typu trasy je okružná, 
kedy sa štartovacie miesto aj cieľ zhodujú, teda v cieli 
sa vrátime späť na štartovacie miesto [5]. 

 

1.6 Projekt náučného chodníka 
K realizácii náučného chodníka je potrebný písomný 
projekt, ktorý by mal obsahovať tieto základné body: 
1. Poslanie – prečo chceme vybudovať náučný chodník 
a čo jeho realizáciou sledujeme. 
2. Stručný popis trasy – štartovacie miesto, priebeh, 
cieľ. 
3. Zastávky – počet zastávok s informačnými panelmi. 
4. Vyznačenie a úprava trasy – výber označení, úprava 
trasy (spevnenie povrchu). 
5. Spôsob výkladu – určenie typu náučného chodníka 
(samoobslužný/ so sprievodcom). 
6. Činnosť náučného chodníka – využitie a údržba 
náučného chodníka (správcovia a vlastníci náučného 
chodníka). 
7. Príloha – mapa s vyznačenou trasou [5]. 

2 Metodika práce 
Dôležitou fázou pri písaní článku bola činnosť 
s printovými a elektronickými zdrojmi, ktoré nám 
poskytli teoretické informácie o náučných chodníkoch 
a jej tvorbe. 

V obci Chtelnica je veľa možností pre tvorbu 
náučného chodníka. Pomocou internetových máp zo 
stránky mapy.cz [6] sme porovnávali jednotlivé lokality 
pre tvorbu náučného chodníka. Na základe získaných 
teoretických poznatkov sme do jeho návrhu vybrali 
zaujímavé lokality a po ich osobnej návšteve sme 
vytýčili trasu chodníka. Lokality sme volili na základe 
tematického zamerania náučného chodníka, ktorý sa 
orientuje na prírodné a kultúrno-historické 
predpoklady obce. Počet zastávok sme volili podľa 
časového rozpätia a náročnosti pre žiakov. Pokiaľ by bol 
náučný chodník využitý pre vyučovanie žiakovej 
miestnej školy, išlo by o celodenný výlet. Ak by išlo 
o žiakov z iných obcí, išlo by o exkurziu. Geografické 
vychádzky sú charakterizované ako vyučovacie formy 
realizované skôr v prírodnom prostredí a sú časovo 
menej náročné. Exkurzie sú časovo náročnejšie 
a organizujú sa tak do prírodného, ako aj výrobného či 
spoločenského prostredia [7]. 

V ďalšej fáze sme získané dáta spracovali 
a interpretovali, na základe čoho vznikla štruktúra, 
podľa ktorej sme ďalej postupovali. 

Metódu terénneho výskumu sme použili pri 
samotnom návrhu náučného chodníka, čím sme získali 
fotografie objektov, ktorými prechádza trasa. Terénny 
výskum sme vykonali v mesiaci február 2021. Pomocou 
historicko-geografickej metódy sme opísali kľúčové 
historické fakty. Metódu vysvetľujúceho opisu sme 
aplikovali pri vysvetľovaní dôležitých pojmov a pri 
charakteristike územia. Kartografickou metódou sme v 
programe ArcGis 10.4 vytvorili mapu vymedzenia 
územia obce Chtelnica a návrh informačnej tabule. 

3 Výsledky 
 

3.1 Vymedzenie obce Chtelnica 
Obec Chtelnica (obr. 1) sa nachádza v Trnavskom kraji, 
v okrese Piešťany, pričom zo západu hraničí s okresom 
Trnava (mapa 1). Obec leží približne 25 km 
severozápadne od mesta Trnava a 23 km juhozápadne 
od mesta Piešťany. 
 

 
Mapa 1 Územné vzťahy obce Chtelnica 
Zdroj: Holecová, 2021 

 
Územie obce má nepravidelný predĺžený tvar 

v smere severozápad juhovýchod. Rozloha územia 
obce je 3297 ha. V roku 2019 mala obec 2551 
obyvateľov [8]. 
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Obr. 1 Obec Chtelnica 
Zdroj: Holecová, 2021 

 
Územie obce Chtelnica je zaujímavé tým, že sa 

skladá z dvoch geomorfologických celkov Alpsko-
himalájskej podsústavy. 

Severozápadnú časť územia obce zaraďujeme do 
Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, 
provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné 
Západné Karpaty, Fatransko-tatranskej oblasti, celku 
Malé Karpaty, podcelku Brezovské Karpaty a časti 
Dobrovodská kotlina.  

Juhovýchodná časť územia obce Chtelnica patrí do 
Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska 
panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie 
Mala Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku 
Podunajská pahorkatina, podcelku Trnavská 
pahorkatina a časti Podmalokarpatská pahorkatina [9]. 

Nadmorská výška narastá smerom z juhovýchodu 
na severozápad. Najvyšší bod obce je vrch Klenová 
s nadmorskou výškou 585 m n. m. Najnižší bod je vo 
výške 178 m n. m. a nachádza sa na hranici s obcou 
Nižná [10].  

 
3.2 Náučný chodník obcou Chtelnica 
Náučný chodník „Objavujeme históriu chtelnických 
pamiatok“ (mapa 2) je situovaný v intraviláne aj 
extraviláne obce Chtelnica. Informuje o piatich 
výnimočných lokalitách a pamiatkach obce. Je 
zameraný na historické, kultúrne a prírodné pamiatky, 
ako napríklad kostol, kaplnky, kaštieľ, vinohrady, park 
či rybník. Terén chodníka nie je veľmi náročný, je 
vhodný celoročne pre pešiu turistiku aj cyklistiku. 

Keďže ide o tvorbu náučného chodníka, ktorý by sa 
dal využiť pri vyučovaní žiakov základnej aj strednej 
školy, ako zdroje informácií je možné pracovať 
s lokálnymi informačnými zdrojmi a rôznymi terénnymi 
aktivitami. 

Popisy k zastávkam náučného chodníka, ktoré sú 
uvedené v článku, by boli totožné s textom na 
náučných tabuliach. 
 
 
 

Východisko: Družstevná ulica, Chtelnica 
Koniec: Pod Čížovou, Chtelnica 
Dĺžka: 4 km 
Čas prechodu: 5 hodín 
Počet zastávok: 5 
Zameranie: kultúrno-historické a prírodné 
Typ chodníka: samoobslužný, peší aj cyklistický, 
celoročný 
Náročnosť: ľahká trasa 
Zastávky: 
1. Kaštieľ Chtelnica a park 
2. Kostol Najsvätejšej Trojice 
3. Kostol sv. Jána Krstiteľa 
4. Vinohradnícka oblasť Brnošíny 
5. Kaplnka sv. Rócha 
 

 
Mapa 2 Trasa náučného chodníka v obci Chtelnica 
Zdroj: Holecová, 2021 
  

1. zastávka: Kaštieľ Chtelnica a park 
Kaštieľ (obr. 2), ktorý sa stal centrom Dobrovodského 
panstva, dal postaviť koncom 16. storočia významný 
šľachtický rod Erdődyovcov. Kaštieľ, pôvodne 
postavený v renesančnom štýle, sa zachoval 
v barokovom slohu z 2. polovice 18. storočia.  

V polovici 19. storočia sa stali novými majiteľmi 
kaštieľa Pálffyovci, ktorí upravili okolie, čím vznikol 
anglický park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, 
zdobenými sochami, skleník so vzácnymi kvetmi, 
oranžéria a promenáda [10]. 

Kaštieľ v minulosti navštívila cisárovná Mária 
Terézia, ako aj prezident Slovenského štátu, Jozef Tiso. 
Na počesť návštevy kaštieľa Máriou Teréziou sa 
každoročne v lete konajú Tereziánske slávnosti.  

V súčasnosti je vlastníkom kaštieľa obec Chtelnica. 
Kaštieľ patrí do zoznamu národných kultúrnych 
pamiatok. Má viacero objektov, centrálnu budovu 
a štyri samostatné pavilóny - bašty.  
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Obr. 2 Kaštieľ Chtelnica 
Zdroj: Holecová, 2021 

 
V jednom z pavilónov sa nachádza Kaplnka 

ukrižovania, ktorá bola postavená v roku 1769. 
V podzemí sa nachádza veľké množstvo prepojených 
chodieb, ako aj rozsiahle pivnice, ktoré sa v minulosti 
využívali na skladovanie vína. Pri kaštieli sa nachádza už 
spomínaný park s rybníkom (obr. 3). 

 

 
Obr. 3 Park pri kaštieli 
Zdroj: Holecová, 2021 

 
V súčasnosti je v zrekonštruovaných pivničných 

priestoroch kaštieľa regionálne múzeum, v ktorom sa 
nachádzajú viaceré historické zbierky bývalého 
mestečka Chtelnica a jeho okolia. Múzeum bolo 
otvorené v roku 2016. Okrem toho sa v pivniciach 
nachádzajú priestory na rôzne spoločenské akcie [10]. 

Od roku 2016 je v jednom z pavilónov kaštieľa 
umiestnená Malokarpatská galéria, v ktorej bývajú 
organizované rôzne umelecké výstavy (obrazy, sochy) 
[11]. V ďalšej bašte sídli občianske združenie 
Makovička, ktoré v priestoroch kaštieľa prevádzkuje 
materské centrum [12]. 

 

2. zastávka: Kostol Najsvätejšej Trojice 
Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice (obr. 4), 
miestnymi nazývaný aj Dolný kostol, bol postavený 
v klasicistickom štýle v rokoch 1794 až 1800 
a vysvätený v roku 1801. Kostol je postavený na mieste 
Kaplnky sv. Juraja, ktorá tam stála v 16. storočí. Je 
lokalizovaný v centrálnej časti obce, na Námestí 1. 
mája. Na pamiatku skončenej veľkej morovej epidémie 
je zasvätený Najsvätejšej Trojici. 

Kostol má výšku 46 m, dlhý je približne 45 m a široký 
14 m. V kostolnej veži, širokej 14 m, sú umiestnené 3 
zvony. Kríž na kostolnej veži meria 4 m [10].  

 

 
Obr. 4 Kostol Najsvätejšej Trojice v Chtelnici 
Zdroj: Holecová, 2021 

 
V strede kostola je umiestnený mramorový oltár. 

Organ umiestnený na chóre pochádza z konca 18. 
storočia. V kostole je pozlátená kazateľnica, ako aj veľa 
vzácnych obrazov a sôch. Obraz Najsvätejšej Trojice 
nad hlavným oltárom bol namaľovaný v roku 1695 a bol 
ponechaný z pôvodného kostola rovnakého zasvätenia 
[10], [13]. 

Pod presbytériom kostola je umiestnená krypta 
s hrobkami svetských hodnostárov a kňazov. Vchádza 
sa do nej z vonkajšej severnej časti kostola. Vedú do nej 
kamenné schody, ktoré nie sú zámerne ukončené kvôli 
lepšej manipulácii s truhlou a širším výklenkom na 
truhly. V jednotlivých výklenkoch je pochovaných 14 
zosnulých. Ako prvý bol v roku 1803 v krypte 
pochovaný gróf Anton Erdődy, ako posledný tam bol 
pochovaný kňaz Ján Ochaba v roku 1954 [13]. 
 

3. zastávka: Kostol sv. Jána Krstiteľa 
Rímskokatolícky kostol bol pôvodne postavený 
v gotickom slohu na prelome 13. a 14. storočia. Po 
požiari v 17. storočí sa podarilo zachrániť len 
presbytérium, ktoré bolo upravené do súčasnej podoby 
v prvej polovici 19. storočia. Priečelie kostola s vežou aj 
interiér boli prestavané v renesančnom štýle. 

Jednoduché a skromné zariadenie kostola 
pochádza z konca 18. storočia. Z pôvodného zariadenia 
kostola sa zachovala iba klasicistická drevená lavica.  

Neskorobarokový hlavný oltár je doplnený 
oltárnym obrazom sťatia sv. Jána Krstiteľa. Nad 
vstupnou časťou kostola je jednoduchý kamenný chór, 
ktorý je prístupný z interiéru. Pod kostolom sa 
nachádza krypta. 

Kostol sv. Jána Krstiteľa (obr. 5) je pravdepodobne 
najstaršou historickou sakrálnou stavebnou pamiatkou 
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obce. Je lokalizovaný na nízkom kopci v severozápadnej 
časti obce. Kostol bol v roku 1963 zaradený do zoznamu 
nehnuteľných pamiatok západného Slovenska [10]. 

 

 
Obr. 5 Kostol sv. Jána Krstiteľa v Chtelnici 
Zdroj: Holecová, 2021 
 

4. zastávka: Vinohradnícka oblasť Brnošíny 
Tradícia vinohradníctva v obci Chtelnica siaha do 
polovice 16. storočia, kedy vlastnili vinice výlučne 
poddaní. Tí museli značnú časť úrody odvádzať do 
zemepanských pivníc. 

 Zemepanské vinice vznikali vo veľkom až 
vytváraním majerov na hospodárstvach. Od 17. 
storočia staré opustené poddanské a zemianske vinice 
prebrala vrchnosť a stali sa tak súčasťou pozemkov 
majera. Zabraté vinice a polia si dlho zachovávali názvy 
podľa pôvodných majiteľov. Z listín z roku 1788 sa 
dozvedáme, že v katastri obce existovalo viacero 
vinohradníckych oblastí, napr. Novosady, Lipiny, 
Výsady, Ščeklíny, Vlčie hory a mnohé ďalšie [14]. 

V minulosti Chtelničania obrábali najviac viníc 
v Dobrovodskom panstve. Vinohrady zaberali väčšiu 
rozlohu ako v súčasnosti. Vo vinohradníckej oblasti 
Brnošíny (obr. 6), ktorá sa zachovala dodnes, bolo 
v roku 1788 celkom 29 viníc.  

Koncom 18. storočia napadla vinice rýchlo sa 
rozširujúca koreňová voška viničová (lat. Phylloxera 
vitifoliae), ktorá zničila všetky vinice v Malokarpatskej 
oblasti. 

Trvalo viac ako storočie, kým sa pestovanie viniča 
v obci obnovilo. Až v roku 1934 začali miestni nadšenci 
zakladať nové vinice. V roku 1946 sa začalo s výsadbou 
viacerých mladých viníc v oblasti Brnošíny. O niečo 
neskôr boli založené ďalšie vinice [15]. 

V súčasnosti v oblasti Brnošíny aj naďalej pokračuje 
tradícia pestovania viniča, hoci niektoré vinohrady sú 
opustené a zarastené.  

 

 
Obr. 6 Vihohradnícka oblasť Brnošíny  
Zdroj: Holecová, 2021 

 

5. zastávka: Kaplnka sv. Rócha 
V severozápadnej časti obce, v horskom údolí 
malokarpatských lesov, sa nachádza pamätná kaplnka 
sv. Rócha (obr. 7). Bola postavená koncom 17. storočia 
v neskororenesančnom štýle ako vďaka za ukončenie 
morovej nákazy v rokoch 1680 – 1688. Chtelničania 
sľúbili zachovať pamiatku a dodnes sem spolu 
s obyvateľmi okolitých obcí každoročne na konci 
augusta putujú v procesii s hudbou a kostolnými 
zástavami. Túto udalosť pripomína barokový oltárny 
obraz z konca 17. storočia, na ktorom sú namaľovaný 
patrón kaplnky a ochranca ľudí pred morom, sv. Róchus 
a svätci Rozália, Šebastián a Izidor. Po stranách oltára 
sú drevené sochy z konca 18. storočia [10]. 

 

 
Obr. 7 Kaplnka sv. Rócha 
Zdroj: Holecová, 2021 

 
Kaplnka bola dlhé roky neudržiavaná a chátrala. 

V roku 1788 sa uvažovalo o jej zbúraní, ale z iniciatívy 
veriacich sa ju podarilo zachrániť. S jej rekonštrukciou 
sa začalo v čase, keď sa stala majetkom farnosti. 

Oproti kaplnke je postavené kamenné súsošie 
Kristovho krstu Jánom Krstiteľom zo roku 1806. Na 
podstavci je v staroslovienčine vyrytá prosba 
Chtelničanov [10].  

 

3.2 Využitie náučného chodníka „Objavujeme 
históriu chtelnických pamiatok“ vo vyučovaní 
geografie miestnej krajiny 
Vyučovanie geografie miestnej krajiny obce Chtelnica 
je možné uskutočniť prostredníctvom navrhnutého 
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náučného chodníka. Žiaci absolvujú jeho trasu formou 
geografickej exkurzie, počas ktorej môžu riešiť úlohy 
zamerané na zopakovanie a utvrdenie získaných 
poznatkov z geografie a vidieť ich využitie v praxi. 
Vyučovanie miestnej krajiny je takýmto spôsobom 
prepojené s terénnym vyučovaním, ktorému nie je 
v ISCED-e venovaný dostatočný priestor. 

 Terénne vyučovanie je prostredníctvom vychádzok 
a exkurzií v ISCED-e zaradené pre 5. ročník základných 
škôl. Avšak tieto formy vyučovania nie sú uvedené vo 
vyučovaní geografie Slovenska, v rámci ktorej sa 
preberá aj geografia miestnej krajiny [16]. 

Pre náučný chodník sme navrhli päť aktivít pre 
žiakov 5. ročníka, ktoré im umožňujú utvrdiť si získané 
poznatky a použiť ich v praxi.  

 

3.3 Návrh aktivít náučného chodníka 
„Objavujeme históriu chtelnických pamiatok“ pre 
základné školy 
  
1. aktivita: 
Medzipredmetové vzťahy: environmentálna výchova 
a biológia 
Zadanie úlohy: Vyhľadajte 5 rôznych rastlín a 5 
rozličných listov drevín. Podľa kľúča na určovanie 
rastlín určte, o aké rastliny a dreviny ide. 
Cieľ: porovnať rastliny a listy drevín 
Pomôcky: kľúč na určovanie rastlín, papier, pero 
Poznámka: Žiakov treba vopred upozorniť, aby rastliny 
a listy drevín, ktoré našli, netrhali. Žiaci pracujú 
v menších skupinkách. 
Využitie: 1. zastávka – pri návšteve parku pri kaštieli 
Chtelnica 

 
2. aktivita: 
Medzipredmetové vzťahy: geografia a história 
Zadanie úlohy: Pri každej zastávke náučného chodníka 
si zapíšte informácie, ktoré vás najviac zaujali alebo sú 
pre vás nové. Po návrate z vychádzky spracujete svoje 
poznámky formou plagátu, ktorý budete 
v dohodnutom termíne prezentovať pred celou 
triedou.  
Cieľ: tvorba plagátu 
Pomôcky: papier, pero 
Poznámka: samostatná práca, tvorba projektu na 
domácu úlohu 
Využitie: všetky zastávky náučného chodníka 

 
 
 

3. aktivita: 
Medzipredmetové vzťahy: geografia a informatika 
Zadanie úlohy: Pomocou turistickej navigácie GPS 
zistite geografické súradnice Kostola sv. Jána Krstiteľa. 
Cieľ: určiť geografické súradnice Kostola sv. Jána 
Krstiteľa 
Pomôcky: turistická GPS navigácia, mobilný telefón, 
mobilná aplikácia, papier, pero 
Poznámka: skupinová práca 
Využitie: 3. zastávka – pri návšteve Kostola sv. Jána 
Krstiteľa 

 
4. aktivita: 
Medzipredmetové vzťahy: geografia 
a environmentálna výchova 
Zadanie úlohy: Využite výhľad a pozorujte voľným 
okom alebo ďalekohľadom antropogénne formy. 
Vymenujte čo najviac zásahov do prírody, ktoré 
spôsobil človek. Zamyslite sa, či sú kladné alebo 
záporné. Ako môžeme zabrániť znečisťovaniu 
životného prostredia? Navrhnite riešenia. 
Cieľ: porovnať prírodné a antropogénne prvky 
v životnom prostredí, určiť vplyv antropogénnych 
prvkov na životné prostredie 
Pomôcky: turistická mapa severnej časti Malých 
Karpát, ďalekohľad, papier, pero 
Poznámka: skupinová práca, skupinový rozhovor, 
diskusia 
Využitie: 4. zastávka – pri návšteve vinohradníckej 
oblasti Brnošíny 

 
5. aktivita: 
Medzipredmetové vzťahy: geografia a matematika 
Zadanie úlohy: Podľa turistickej mapy a pravítka určte, 
koľko kilometrov ste prešli od začiatku náučného 
chodníka a aké prevýšenie ste zdolali. Výsledok 
porovnajte s najkratšou (vzdušnou) vzdialenosťou 
medzi 1. a 5. zastávkou. Nakoniec vypočítajte 
prevýšenie trasy.  
Cieľ: určiť dĺžku trasy náučného chodníka 
Pomôcky: turistická mapa severnej časti Malých 
Karpát, pravítko, papier, pero, mobilný telefón 
Poznámka: skupinová práca 
Využitie: 5. zastávka – pri návšteve Kaplnky sv. Rócha 
[17]. 
 

Nakoniec, pri vypracovaní poslednej úlohy 
vyučujúci vyhodnotí výsledky, určí víťazný tím 
a pochváli žiakov. 
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Záver 
Náučný chodník je vhodným didaktickým prostriedkom 
vo vyučovaní geografie miestnej krajiny. Jeho zaradenie 
do školskej praxe uľahčuje prácu učiteľovi a umožňuje 
žiakom dozvedieť sa viac o obci, v ktorej žijú alebo 
navštevujú školu. Jeho umiestnenie v exteriéri vytvára 
vhodné predpoklady na vyučovanie v terénne. Text 
náučných tabúľ informuje o vybraných javoch 
a objektoch komplexe, z tohto dôvodu môžu žiaci získať 
poznatky v širších súvislostiach. Ak žiaci absolvujú trasu 
formou exkurzie, počas ktorej riešia rôzne úlohy, 
získané poznatky sa stávajú trvácnejšími a ľahšie 
pochopiteľnými. 

Navrhli sme náučný chodník s názvom „Objavujeme 
históriu chtelnických pamiatok“, ktorý informuje 
o zaujímavostiach obce Chtelnica. Trasa má dĺžku 
približne 4 km a jej zameranie je kultúrno-historické 
a prírodovedné. Pohyb po trase je možný pešo alebo na 
bicykli. Trasa nie je náročná, čím je dostupná pre rôzne 
skupiny návštevníkov. 

Navrhnutý chodník má 5 zastávok, ku každej z nich 
boli pripravené návrhy aktivít využiteľné vo vyučovaní 
geografie miestnej krajiny. Aktivity sú určené pre žiakov 
5. ročníka základných škôl. Ich cieľom je zopakovať 
prebrané učivo a rozšíriť ho nové poznatky. Okrem 
vyučovania geografie je možné navrhnutý náučný 
chodník začleniť aj do vyučovania biológie, dejepisu 
alebo environmentálnej výchovy. 

Náučný chodník okrem didaktického využitia môže 
byť pre obce užitočný aj ako propagačný prostriedok, 
ktorý môže prilákať návštevníkov. Navyše, 
prostredníctvom neho sa dozvedia nové informácie aj 
obyvatelia obce, ktorou trasa prechádza. 
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Abstrakt 
Práca prezentuje užitočný  e-learningový 
nástroj   ̶  automaticky hodnotiteľné výpočtové otázky 
typu STACK, ktoré disponujú okrem iného náhodnými 
premennými a precíznym vyhodnocovaním 
matematických výrazov.  Tieto otázky  sme použili pre 
podporu výučby stredoškolskej chémie pomocou 
online testov v prostredí Moodle. Otázky typu STACK 
boli vytvárané i testované v rámci predmetu Chemická 
informatika v zimnom semestri AR 2020/2021. 

Rôznorodosť a flexibilita viaczložkových otázok 
STACK umožňujú efektívne precvičovať výpočtové 
príklady z chémie. Prediskutované sú aj odpovede 
z dotazníka pre študentov aj pre učiteľov. Cieľom je i 
odstrániť prípadné nedostatky formátu a funkčnosti 
otázok typu STACK, a ich aplikácie v chemických 
výpočtoch v súlade s pripomienkami vyplývajúcich 
z vyhodnotených dotazníkov. Z požiadaviek pedagógov 
a študentov boli získané uplatniteľné návrhy s cieľom 
pozitívneho pokroku v rámci dištančného vzdelávania. 
  
Kľúčové slová: Moodle, otázky STACK, viaczložkové  
otázky, online testy, chemické výpočty 

Abstract 
This work presents a useful e-learning 
tool – automatically evaluable questions of the STACK 
type, which are using random variables, and are able to 
evaluate precisely mathematical expressions. We 
employed these questions to support the teaching of 
secondary school chemistry via online tests in the 
Moodle environment. These STACK-type questions 
were created and tested within the subject Chemical 
Informatics in the winter semester of the academic 
year 2020/2021. 

The variety and flexibility of multicomponent 
STACK-type questions enables practicing chemical 
calculus.  Feedback answers from questionnaires for 
students and teachers are discussed, as well. The aim is 
also to eliminate possible shortcomings in the 
morphology and functionality of STACK-type questions 
and their application in chemical calculus in accordance 
with the comments resulting from the evaluated 
questionnaires. Applicable suggestions were obtained 
from the requirements of teachers and students with 
the aim of positive progress in distance education. 
  
Key Words: Moodle, STACK Questions, Multipart 
Questions, Quizzes, Chemical Calculus 

Úvod 
E-learning je v súčasnosti považovaný za modernú 
podporu výučby pomocou webových informačných 
technológií. V širšom význame možno e-learning  
charakterizovať [1] [2] ako akúkoľvek formu 
vzdelávania s asistenciou elektronických médií.  V užšej 
definícii je to aj webový portál určený na vzdelávacie 
aktivity.  

Jedným z najpopulárnejších a najviac využívaných e-
learningových softvérov je Moodle [3], distribuovaný 
bezplatne ako otvorený softvér.  Názov MOODLE je 
skratka pre „Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment,“ čo môžeme preložiť ako 
Modulárne, objektovo orientované prostredie pre 
online výučbu. Moodle je vzdelávacia online platforma 
vytvorená tak, aby poskytovala učiteľom, 
administrátorom i študentom jedinečný, robustný, 
bezpečný a integrovaný systém na vytváranie 
prispôsobeného virtuálneho prostredia pre dištančnú 
výučbu. Je to dôležité v súčasnej pandemickej situácii, 
keď je prezenčná výučba nahradená dištančnou, ktorá 
vyžaduje iný a prispôsobený vzdelávací informačný 
systém. 
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Začiatky Moodle datujeme od roku 2002. Autorom 
je Martin Dougiamas z Austrálie, ktorý „vyrastal na 
púšti a diaľkovo sa učil z rádia.“ [4] V súčasnosti má 
Moodle LMS (angl. Learning Management System) 
stovky miliónov používateľov a celosvetovo ho 
využívajú asi dve tretiny univerzít a množstvo 
organizácií. 

Virtuálne prostredie Moodle, v ktorom si učitelia 
vytvoria kurzy, pracuje s dvomi základnými skupinami 
objektov – zdroje a aktivity. Medzi zdroje patria 
napríklad vložené súbory alebo odkazy na webové 
stránky. Aktivity sú zase objekty prostredia Moodle, pri 
ktorých študent musí vykonať nejakú činnosť, ktorá sa 
bodovo vyhodnotí, napríklad zodpovedať  otázky 
v teste (angl. Quiz) [5], vyplniť dotazník (angl. 
Questionnaire) [6] či vložiť text, alebo súbor so svojou 
semestrálnou prácou do aktivity zadanie (angl. 
Assignment) [7]  a podobne. 

Pre prácu s testami v Moodle je dôležitá tzv. banka 
otázok (angl. Question Bank) [8]. V nej autori 
(najčastejšie učitelia) tvoria, upravujú a kategorizujú 
otázky rôznych typov, aké ponúka Moodle v základnej 
ponuke [9], ako doplnky – zásuvné moduly. 
Z vybraných otázok potom učiteľ zostavuje testy (angl. 
Quiz) [5]. Testové otázky je ďalej možné exportovať, 
alebo  aj importovať vo zvolenom  určenom formáte – 
používame Moodle xml. Katedra chémie FPV UMB 
disponuje rozsiahlou bankou testových otázok, 
vytváranou od roku 2014 [10]. 

 Dôležitý zásuvný modul (angl. plugin) do Moodle, 
využitý i v našej práci, je aktivita StudentQuiz [11], 
určená na tvorbu otázok samotnými študentmi. 
V  StudentQuiz-e študent pracuje iba s vlastnými 
otázkami. Otázky ostatných si dokáže „prezerať“ cez 
autotest, v ktorom má napr. možnosť hodnotiť ich 
hviezdičkami (rating) či slovne komentovať.  
Študentom je možné lokálne prideliť rolu [12] učiteľ pre 
StudentQuiz, vtedy získajú právomoc editovať všetky 
otázky. Aktivita StudentQuiz má – tak ako Test (Quiz) – 
pridelenú samostatnú kategóriu otázok v kurze 
Moodle, do ktorej je možné otázky presúvať z iných 
kategórií, alebo aj importovať alebo exportovať. 

Zámerom našej práce je demonštrovať využiteľnosť 
jedinečných testových otázok typu STACK [13] [14] v  
Moodle e-learningu na precvičovanie a skúšanie 
výpočtových príkladov (najmä) zo stredoškolskej 
chémie. Vysvetlíme zostavenie typických STACK otázok 
pre chemické výpočty. Tiež prediskutujeme odpovede z 
dotazníkov od študentov a od učiteľov ohľadom STACK 
otázok a súvisiacich e-learningových zručností. 

1.1  Otázky typu STACK 
Ručné hodnotenie (zdigitalizovaných) rukopisov 
študentmi vypočítaných príkladov je veľmi prácne, 
najmä keď v hodnotenej skupine je veľa študentov a ich 
rukopisy sú ťažko čitateľné. Akú náhradu manuálneho 
hodnotenia  výpočtových príkladov dokáže poskytnúť 
učiteľom e-learningový systém Moodle? 

Vo svojej základnej výbave testových otázok pre 
Quiz disponuje Moodle tzv. výpočtovou otázkou (angl. 
Calculated question type) [15] i jej zjednodušenou 
verziou (angl. Simple calculated question type) [16]. 
Oba typy otázok však dokážu vyčísliť iba jeden 
matematický výraz pre jednu vkladanú číselnú 
hodnotu, a k tomu aj jednotku. Podobne aj ďalší typ 
otázky – výpočtová s viacerými odpoveďami  (angl. 
Calculated multichoice question type) [17] – umožňuje 
iba  výber číselnej 
odpovede – jednej alebo viacerých, vypočítanej 
z predefinovaných matematických výrazov. 

Otázka typu STACK [13] [14] je pridávaná ako 
samostatný zásuvný modul do inštalácie Moodle. Jej 
nesmiernou prednosťou je, že umožňuje vyhodnocovať 
matematické vzťahy tiež vyčíslovať ich hodnoty 
s definovanou presnosťou a s patričnými jednotkami. 
Celkovo má STACK veľa užitočných vlastností pre 
výpočtové úlohy; okrem zmienených vyššie umožňuje 
aj výber z viacerých odpovedí.  

Kombináciu rôznorodých odpovedí v plne 
automatizovanej otázke STACK považujeme 
v súčasnosti za najlepšiu automatizovanú náhradu pre 
výpočtové  úlohy (nielen) z chémie. 

Pozrime sa do literatúry o otázkach STACK. Použitie 
STACK otázok rôznymi vzdelávacími inštitúciami je 
demonštrované v brožúrke „A collection of case 
studies“ (preložené ako Zbierky prípadových štúdií) 
[18]. Napríklad univerzita v Edinburgu využíva otázky 
STACK v predmete „Základy algebry a výpočtov“ 
a zistila zlepšenie študijných výsledkov. Podobne 
úspešný je projekt STACK otázok, ktoré sú doplnkom 
knižného vydania učebnice fyziky. V slovenskom 
prostredí  k otázkam STACK existuje staršia príručka 
z roku 2014 [19]. 

Čo sa týka histórie, prvá verzia STACK uzrela svetlo 
sveta v roku 2004 v autorstve Chrisa Sangwina 
v spolupráci s Laurou Naismith. Od svojho prvého 
vydania je systém STACK kontinuálne rozvíjaný  a našiel 
široké využitie vo vyššom vzdelávaní. Prednosťou 
STACK je o. i. algebrické vyhodnocovanie výrazov – 
vkladaných odpovedí študentov – na rozdiel od 
tradičných online vyhodnotení, využívajúcich Moodle, 
najčastejšie otázok s výberom z viacerých možností. 
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Odpovede v  STACK otázke sú kontrolované 
(validované) ešte pred tým, ako sa odošlú. Ak je 
odpoveď (napríklad algebrický výraz alebo číslo) 
nesprávna, systém dá študentovi vedieť, aby si mohol 
svoju odpoveď dať do správneho zápisu ešte predtým 
ako ju odošle na vyhodnotenie.  

 Celkovo považujeme systém STACK za 
najpokročilejší otvorený (open-source) systém 
hodnotenia pre matematiku a iné výpočtové oblasti. 
STACK využíva e-learningové systémy Moodle a Ilias. 
STACK ďalej využíva LaTeX filter pre vsádzanie 
matematických výrazov a MathJax filter pre ich 
zobrazovanie. 

1.2  STACK pre chemické výpočty 
Pozrime sa teraz na zloženie typickej otázky  STACK 
aplikovanej pre chemické výpočty. Dôležitou zložkou sú 
premenné v otázke. Buď použijeme množinu 
konkrétnych premenných, z ktorej sa vyberá hodnota, 
alebo výber hodnoty zo zvoleného intervalu. Ďalším 
atribútom otázky STACK je definovanie rozličných 
matematických vzťahov a ich vyčíslenie pre dané 
premenné. A napokon existuje aj možnosť výberu 
hodnoty, alebo reťazca z viacerých možností. Všetko 
uvedené je možné umne skombinovať do viaczložkovej 
STACK otázky. 

Každá otázka typu STACK, v ktorej je urobený 
výpočtový príklad z chémie, je formulovaná 
nasledovne: v texte zadania sú zavedené premenné 
s rozsahmi platnosti, sú zadefinované matematické 
vzťahy, ako aj ich vyčíslenie pre dané premenné 
z vopred učených množín. 

Ako doplnok sú k otázke pridané časti s výberom 
viacerých možností. 

V texte STACK otázky dôsledne dodržujeme 
značenia premenných, napr. m={@mx@} definuje 
symbol m, predstavujúci veličinu hmotnosť pre jej 
použitie vo vkladaných vzorcoch; symbol {@mx@} je 
zase vnútorná premenná zadefinovaná v príslušnej 
časti otázky ako „mx: rand_with_step(500,900,1);“. 
Premenná mx je z intervalu 500 až 900 a mení sa 
s krokom 1. 

Ako komentáre k jednotlivým definovaným 
položkám v STACK otázke výborne poslúžia typické  
programátorské zátvorky /*  */. Pomocou nich 
môžeme pridávať vysvetľujúce poznámky 
k premenným i výrazom. 

Na Obr. 1 máme zavedené premenné, jednotku 
a výrazy pre jednoduchý výpočtový príklad. 

 

 
Obr. 1 Zavedené premenné a výrazy v typickej 
výpočtovej otázke STACK. 
Zdroj: Autori 

 
Na Obr. 2 máme text výpočtovej otázky 

s premennými zavedenými na Obr. 1. 
 

 
Obr. 2 Text zadanie STACK otázky s premennými na 
Obr. 1.  
Zdroj: Autori 

 
Na Obr. 3 je riešenie otázky, odvolávajúce sa na 

premenné a vzťahy z Obr. 1. 
 

mx: rand_with_step(15.0,20.0,0.1); /* hmotnost sodika v celaskone 
v mg, zadanie má 17.9 mg */ 
Mx: 84.00661; /* molova hmotnost hydrogenuhlicitanu sodneho, 
NaHCO3 */ 
Msx: 22.98977; /* molova hmotnost sodika */ 
m_vztah: (m/Ms)*M; 
 
ta1: m_vztah; 
unit1: mg; 
 
ta2: decimalplaces(subst([m=mx,Ms=Msx, M=Mx],m_vztah),1);  
 
msx: rand_with_step(15,60,0.5); 
Msx1: 23; 
Mhx1: 84; 
vztah2: (Ms/Mh)*ms; 
 
unit2: g; 

ta3: decimalplaces(subst([Ms=Msx1,Mh=Mhx1, ms=msx],vztah2),1); 

Jedna tableta šumivého Celaskonu obsahuje m={@mx@} mg sodíka 
vo forme jeho hydrogenuhličitanu. Koľko mg hydrogénuhličitanu 
sodného(výsledná premenna) je v jednej tablete ? Mólové hmotnosti 
sú M(NaHCO3)=M={@Mx@} g/mol, M(Na)=Ms={@Msx@}.  
 
a) Vyjadrite výsledný vzťah pre výpočet výslednej hmotnosti 
hydrogenuhličitanu pomocou m, Ms a M :  m(NaHCO3)=[[input:ans1]] 
overenie: [[validation:ans1]] [[feedback:prt1]] 
 
b) Dosaďte číslo  - hmotnosť hydrogenuhličitanu sodného - s 
toleranciou +/- 0.1 (aj so správnou jednotkou v tvare číslo*jednotka; 
zaokrúhlite na 1 desatinné miesto): [[input:ans2]] 
overenie: [[validation:ans2]]  [[feedback:prt2]] 
 
c) Aká hmotnosť (v gramoch) sodíka sa nachádza v {@msx@} g 
hydrogenuhličitanu sodného? Pracujte s uvedenými hodnotami a 
výsledok uveďte s presnosťou na jedno desatinné miesto; aj so 
správnou jednotkou v tvare číslo*jednotka; zaokrúhlite na 1 desatinné 
miesto, tolerancia +- 0.1;  Ar(Na) = 23; Mr(NaHCO3) = 84;   m(Na) = 
[[input:ans3]] 
overenie: [[validation:ans3]] [[feedback:prt3]] 
 
Zdroj: MAREKOVÁ, Mária et al. CHÉMIA Modelové otázky na 
prijímacie skúšky na UPJŠ v Košiciach, Lekársku fakultu [online]. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta, 
2016. ISBN 978-80-8129-057-2 (podľa príkladu 473) 
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Obr. 3 Časť Všeobecná spätná väzba otázky STACK 
obsahujúce riešenie. 

Zdroj: Autori 

Na Obr. 4 máme ukážku zadania aj riešenia tejto 
STACK otázky, ako ju ukazuje Moodle systém. Vkladajú 
sa matematický vzťah a čísla s jednotkami. STACK 
systém najskôr validuje celkovú správnosť vkladaných 
objektov (výrazov, čísel) a až potom umožní odoslanie 
odpovedí. 

 

 
Obr. 4 Zadanie s riešením otázky STACK 
z Obr. 1, 2, 3. 
Zdroj: Autori 

 
Systém STACK poskytuje ešte veľa rôznych 

funkcionalít, z ktorých sme pre naše potreby využili len 
niektoré. Napríklad sme nevyužili aparát pre integrácie 
a derivácie, ktorý je súčasťou vysokoškolských 
výpočtov, nakoľko sme zostali na úrovni 
stredoškolských chemických výpočtov. 

2 Metódy 
Na predmete Chemická informatika, ktorý spadá do 
bakalárskeho študijného programu Forenzná 
a kriminalistická chémia [20], študenti – v rámci 
semestrálneho projektu – vyhotovovali do 
StudentQuiz-u i výpočtové otázky STACK, inšpirovaní 
učebnicami stredoškolskej chémie [21], i zbierkami 

otázok z chémie na prijímacie skúšky na rôzne lekárske 
fakulty, napr. [22] [23] [24]. 

Vytvorené otázky STACK boli autormi práce 
skontrolované, upravené a rozšírené o ďalšie časti. 
Celkovo sme vytvorili a upravili niekoľko desiatok 
výpočtových otázok STACK v rozsahu stredoškolskej 
chémie, ktoré pokrývajú aj učivo na prijímacie skúšky 
na lekárske fakulty. Všetky novo-vytvorené otázky typu 
STACK, spolu s ostatnými výpočtovými otázkami, boli 
vsadené do osobitného online testu v rámci projektu 
OKTesty [25] [26] Katedry chémie FPV UMB. 

Ďalej pre zlepšovanie používateľského prostredia 
Moodle systém umožňuje pridávať preklady 
komunitným spôsobom cez určený webový server [27]. 
V rámci práce sme preložili mnoho reťazcov (slang. 
stringov) do slovenčiny, aby sa tieto objavovali ako 
popisné položky v otázkach STACK.  

2.1 Dotazníky 
Zostavili sme dva dotazníky.  

Prvý bol určený pre študentov FPV UMB, ktorí 
študujú chémiu, spolu s krátkym online testom 
obsahujúcim jednu STACK otázku. Táto vzorka 
študentov vypracovala jednu STACK 
otázku – jednoduchý výpočtový príklad – a hneď potom 
prešla na dotazník. Je potrebné uviesť, že STACK otázka 
obsahovala viacero 
podotázok – vloženie vzťahov, čísel i výber z viacerých 
odpovedí, aby sa študentom otázky predmetného typu 
čo najlepšie priblížili 

Druhý dotazník bol určený učiteľom, ktorí vyučujú 
predmety, ktoré používajú nejaké výpočty. Sú to  
odbory ako matematika, fyzika, ale aj ostatné 
technické, prírodovedné a ekonomické odbory. 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Vyhodnotenie dotazníka študentov 
Dôležitým výstupom našej práce je zber dotazníkových 
odpovedí. V anonymnom dotazníku o STACK otázkach 
sa od študentov, ktorí študujú chémiu na FPV UMB, 
nazbieralo 25 odpovedí, z ktorých vyberáme: 
 

 „Dobre pripravená, automatizovaná otázka 
typu STACK s viacerými súvisiacimi 
podotázkami (pre algebrické vzťahy, číselné 
dosadenia a iné podotázky)  je pre testovanie 
(skúšanie) z výpočtovej úlohy porovnateľná 
alternatíva ako ručné riešenie na papieri.“ 
Súhlasí 30% študentov, čiastočne súhlasí 48% 
opýtaných. 

RIEŠENIE: 
 
a)  Vzorec:  m(NaHCO3)={@ta1@} 
 
b) Dosadenie:  m(NaHCO3)= ({@Mx@}*{@mx@})/{@Msx@} = 
{@ta2@}*{@unit1@} 
 
c) m(Na)= {@vztah2@} = ({@Msx1@}/{@Mhx1@})*{@msx@} 
=  {@ta3@}*{@unit2@} 
 
Autor: študent, Miroslav Iliaš, Armand Majer, Katedra chémie FPV 
UMB, 2020-21 
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 „Celkovo otázky typu STACK sú dobre 
využiteľné pre (dištančné i prezenčné) 
automatizované testovanie z rôznych 
výpočtových úloh v chémii.“ Súhlasí 37% 
a čiastočne súhlasí 48% respondentov. 

 
Ďalšia otázka v dotazníku pre študentov znela: 

„Prosím, napíšte stručne Vaše dojmy a postrehy 
z vypracovania otázky STACK v tomto teste. V čom 
vidíte  pozitíva? A v čom zase negatíva?“ Z odpovedí 
študentov vyberáme: 
 

 „Otázky typu STACK sú jednoduché na 
pochopenie, ale pre ich správne vypracovanie 
je potrebný dlhší čas 
a dostatočné čítanie s porozumením.“ 

 „Jediný problém, čo som v tom videla je, že 
som si nebola istá ako zapísať tie vzťahy. 
Chcelo by to nejaký vzor ako to zapísať.“ 

 „Je to fajn alternatíva, avšak študent sa 
s tým musí naučiť pracovať a je to pomalšie, 
ako keď sa to počíta na papier. Myslím tým 
dosť pomalšie, čiže je potrebné nechať 
študentovi viac času na vypracovanie 
a určite robiť tieto testy s možnosťou vrátenia 
sa k predchádzajúcej otázke, lebo sa môže 
stať, že použije napríklad nesprávny symbol 
pre matematickú operáciu 
a odpoveď bude nesprávna aj pri správnom 
vyriešení, čo by si inak mohol opraviť keď si to 
všimne neskôr v teste.“ 

 „Pozitíva: veľmi dobrá alternatíva pre ručné 
riešenie výpočtových úloh. Negatíva: na 
písanie odpovede na otázky STACK je 
potrebné veľa času (pretože treba správne 
uviesť symbol delenia "/" ako napríklad 
v otázke "c").“ 

 „Systém otázky STACK sa mi páčil, pretože 
riešenie úloh bolo zrozumiteľné, čo 
uľahčovalo vypracovávanie takéhoto testu. 
Negatíva nenachádzam.“ 

 „Pozitívum určite vnímam v tom, že ukazuje, 
ako pochopilo moju odpoveď. Z toho následne 
viem, že som odpoveď napísal 
v správnom tvare a program Moodle mi ju 
bude akceptovať, a teda je možné sa 
vyvarovať zbytočným chybám 
z nepozornosti a preklepom.“ 

 
Hoci vzorka študentov v dotazníku je dosť malá, 

prevažujú pozitívne stanoviská k otázkam STACK. 

Negatíva vyplývajú z toho, že mnohí sa po prvýkrát 
stretli s takýmito typmi otázok a nevedeli, ako správne 
napísať matematické operácie násobenia, delenia atď. 

3.2 Vyhodnotenie dotazníka učiteľov 
Ďalší dotazník bol vypĺňaný učiteľmi Univerzity Mateja 
Bela. 

 „Používali ste alebo používate vo svojej 
výučbe a skúšaní v Moodle aktivitu Test?“ 
Áno odpovedalo 75%, nie 25%. 

 „Využili ste alebo využívate existujúce typy 
otázok v Moodle testoch aj na 
precvičovanie výpočtových príkladov?“ 
Áno odpovedalo 75%, nie 25%. 

 „Ak dávate precvičovať výpočtové úlohy 
pomocou Moodle testov, vyberte jeden 
typ otázok, aké ste na to využili, alebo 
využívate najviac vo svojej pedagogickej 
praxi:“ Jednoduchú výpočtovú otázku [16] 
využíva 66,7% opýtaných učiteľov, 
výpočtovú otázku [15] zase 16,7% 
respondentov. Iný typ testových otázky 
(ani STACK, ani výpočtové) používa 16,7%. 

 „Použili ste alebo používate otázky typu 
STACK?“ Nie 87,5% a áno 12,5%. 

 „Otázky typu STACK umožňujú kombinovať 
vkladanie matematických výrazov, ich 
číselných odpovedí 
s jednotkami, výber z viacerých možností a 
iné, čím majú široké využitie pre skoro 
akýkoľvek druh výpočtovej úlohy. Mali by 
ste záujem o ďalšie školenie o využití 
výpočtových otázok STACK vo výučbe, 
akým bol aj náš webinár 17.12.2020?“ Áno 
odpovedalo 37,5%, nie 37,5% 
a nerozhodnutých bolo 25%. 

 
Na otázku: „Čo by Vám vo využívaní online 

nástrojov vo výučbe najviac pomohlo? Školenia, 
dokumentácie, ukážky použitia?“ boli typické 
odpovede najmä školenia, ukážky, webináre.  

Na poslednú otázku: „Čo Vám robí pri používaní 
online nástrojov vo výučbe najväčšie problémy?“ boli 
odpovede: 

 „celková zdĺhavosť práce online, niekedy 
zložitosť online nástrojov.“ 

 „nájsť balans medzi kontrolou študentov a 
náročnosťou technického riešenia.“ 

 „prácne preklikávanie sa napr. pri 
vyhodnocovaní testov“ 
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Z hľadiska učiteľskej obce väčšina síce využíva 
Moodle aktivitu Test, no menšina z nej využíva 
výpočtové otázky. Oveľa menej využíva otázky typu 
STACK. Zhruba tretina by mala záujem o ďalšie školenie 
ohľadom STACK. 

3.2 OKTesty s výpočtovými otázkami  
Do prebiehajúceho projektu OKTesty [26] [25] sme 
zaradili nový test pre chemické výpočty, ktorý obsahuje 
5 otázok STACK vyberaných z množiny viac než 35 
otázok (Obr. 5), 5 výpočtových otázok s viacerými 
odpoveďami vyberanými z viac než 20 otázok a 5 čisto 
výpočtových otázok vyberaných z viac ako 20 otázok. 
 

 
Obr. 5 Náhľad otázky STACK v novom teste pre 
chemické výpočty. 
Zdroj: autori 
 

Z vyššie uvedených odpovedí študentov vyplynulo, 
že sa potrebujú lepšie oboznámiť s novými s otázkami 
typu STACK. Preto sme pred test s výpočtovými 
otázkami zaradili krátky cvičný test so vzorovými 
otázkami typu STACK i ďalšími výpočtovými, a to 
s cieľom „nácviku“ pre nasledujúci ostrý test 
s výpočtovými otázkami. 

Dbáme na to, aby každá výpočtová otázka, obzvlášť 
otázka typu STACK, mala čo najlepšie vysvetlené, čo sa 
od študenta vyžaduje. Od detailu ako desatinná bodka 
(.) na oddelenie desatinných miest až po vysvetlenie 
symbolov pre matematické operácie, ako je násobenie 
(*), delenie (/) či umocňovanie (^). V STACK otázkach je 
dôležité ujasniť, aké premenné sú súčasťou vkladaných 
vzorcov. Tie  musia byť v uvedené v danej podotázke, 
aby riešitelia presne vedeli, z čoho zostavia potrebný 
vzorec, ktorý okrem požadovaných premenných môže 
obsahovať aj čísla. 

Záver 
Rozšírili sme náš dištančný vzdelávací projekt OKTesty 
o kvalitné výpočtové otázky, ktoré lepšie dokážu 
pomôcť k príprave zo stredoškolskej chémie či už na 

koncoročné skúšanie, alebo maturity, alebo aj na 
prijímacie konania na vysoké školy. 

Automatické vyhodnocovanie testov a iných aktivít 
(napr. vyplnenie dotazníkov) je efektívny nástroj pre 
spravovanie ľubovoľného množstva používateľov – 
študentov v e-kurze.  

Prísun nových testových otázok, čo sú  semestrálne 
výstupy z niektorých vyučovaných predmetov na 
Katedre chémie pod taktovkou autora (M.I.), je zárukou 
ďalšieho rozvoja projektu OKTesty. 

Z odpovedí v anonymných dotazníkoch, ktoré sú 
súčasťou projektu, si potom vieme urobiť prehľad 
záujmu stredoškolákov o vysokoškolské štúdium, 
v ktorom figuruje chémia, ako aj získavať spätnú väzbu 
ku kvalite testov. 

Nespornou výhodou nášho flexibilného Moodle 
projektu je bezplatná propagácia Katedry chémie FPV 
UMB a jej študijných možností u tých študentov, ktorí 
sa chcú alebo potrebujú zdokonaliť v chémii. 
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Abstrakt 
V článku sa zameriavame na možnosti zvyšovania 
motivácie žiakov pri aplikácii zobrazovacích metód 
prostredníctvom využitia princípov realistického 
vyučovania matematiky na stredných odborných 
školách. Uvádzame koncepciu realistického vyučovania 
matematiky (RME), ako jednu z možností vhodného 
prepojenia teórie s praxou, ktorú aplikujeme 
na konkrétnej praktickej ukážke. Ďalej analyzujeme 
obsah vzdelávania vybraných profesijne orientovaných 
študijných odborov na stredných odborných 
a priemyselných školách s akcentom na vyučovanie 
a aplikáciu vybraných zobrazovacích metód. Bližšie sa 
zameriavame na kótované premietanie, ktoré stručne 
vysvetľujeme v samostatnej podkapitole. Ako praktickú 
ukážku uvádzame technickú a fotografickú 
dokumentáciu ruiny kláštora ako učebný materiál 
vhodný na aplikovanie RME pri vyučovaní kótovaného 
premietania.  

Kľúčové slová: realistické vyučovanie matematiky,  
kótované premietanie, stredné odborné vzdelávanie, 
Kláštorisko 

Abstract 
In this article, we focus on the possibilities of increasing 
the motivation of students in the application of 
displaying methods through the use of the principles of 
realistic mathematics education in secondary 
vocational schools. We present the concept of Realistic 
Mathematics Education as one of the possibilities of a 
suitable connection of theory with practice, which we 
apply in specific practical problem. Furthermore, we 
analyse the content of education of selected 
professionally oriented fields of study at secondary 
vocational and technical schools with and accent on 
teaching and application of selected transformation 

methods. We focus on orthogonal projection, which we 
explain in separate subchapter. As a practical example, 
we present the technical and photographic 
documentation of the ruin of the monastery as a 
teaching material for the application of RME in the 
teaching of orthogonal projection.   
Key Words: Realistic Mathematics Education, 
Orthogonal Projection, Secondary Vocational schools, 
Kláštorisko 

Úvod 
„Matematika je produktom ľudského mozgu 
nezávislým na skúsenosti, ale napriek tomu nádherne 
odpovedá reálnemu svetu a prekrásne ho vysvetľuje.“ 
[1] 

Ako tvrdil Albert Einstein v predošlom citáte i my 
vieme, že pracovať s matematikou a uvažovať 
matematicky každodenne potrebujeme. Vieme i to, že 
geometriu ukrytú v praktických a vecných objektoch 
využívame počas celého dňa. Napokon však vieme i to, 
že geometriu predovšetkým poznávame ešte v útlom 
detstve na základne poznávania bodov, priamok, uhlov 
a rovín. Vieme však aj to, že nepopierateľne 
spoľahlivým, neohybným a nepružným piedestálom, 
ktorý zaručoval i zaručuje vývin aj majestátneho 
staviteľstva či šľachetného sochárstva a maliarstva, 
bolo práve poznanie jednoduchých, no východiskových 
znalostí v oblasti geometrie a predovšetkým využívanie 
nezničiteľne trváceho faktu pravého uhlu, vertikálnej 
priamky či vodorovnej roviny. Napokon aj v bežnom 
živote sme čoraz častejšie nútení premýšľať a zaoberať 
sa potrebou riešiť jednoduché geometrické úlohy, ale i 
zobraziť priestorové útvary. Náplňou práce takejto 
formy praxe sa denne stretáva napríklad aj strojár 
pri stvárnení rôznych strojov a taktiež malých 
súčiastok, tiež stavbár pri stavbe veľkolepých budov či 
iných objektov, maliar pri tvorbe umeleckého diela, 
geograf a zememerač pri tvorbe máp a dôkladného 
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zachytenia zemského povrchu či napokon aj astronóm 
pri zakresľovaní hviezdnej oblohy. [2] 

Pre potreby technikov, prírodovedcov, staviteľov, 
t. j. povolania s technickým zameraním vznikla 
deskriptívna geometria, ktorá vedie k presnému 
vyjadrovaniu pomocou zobrazovacím metód.  

Zobrazovacie metódy sú súčasťou matematického 
a odborného vzdelávania prioritne na stredných 
odborných a priemyselných školách technického 
zamerania.  

V  článku sa preto zameriavame na analýzu 
pedagogických dokumentov jednotlivých študijných 
odborov prepojených so zobrazovacími metódami. 
Nakoľko je veľmi dôležité vedieť žiakov motivovať 
k riešeniu rôznych úloh, chceme tiež poukázať 
na koncepciu realistického vyučovania matematiky 
(RME), ako na možnosť vhodného prepojenia teórie 
s praxou. Ako praktickú ukážku uvádzame technickú 
a fotografickú dokumentáciu ruiny kláštora Kláštorisko, 
ktorý môže byť použitý ako učebný materiál vhodný 
na aplikovanie RME pri vyučovaní kótovaného 
premietania. 

1 Teoretické východiská 
Začnime slovami René Descartesa: „Porovnával som 
tajomstvo prírody so zákonmi matematiky. Bol som a 
som presvedčený, že ten istý kľúč otvára dvere 
k pochopeniu jedného i druhého. Keď som všetko 
starostlivo zvážil, došiel som k názoru, že 
do matematiky patria všetky vedy, majúce čo robiť 
s poznaním poriadku a miery bez ohľadu na to, či túto 
mieru hľadajú v číslach, obrazcoch, konšteláciách, 
zvukoch či iných objektoch. Preto musí existovať 
univerzálna veda, skúmajúca všetko, čo sa týka miery a 
poriadku a úplne nezávislá na tom či onom použití. Táto 
veda je nanajvýš hodná označeniu "matematika", 
pretože všetky ostatné vedy sa k nej majú ako časť 
k celku.“ [1] 

Vyjadrenie Descartesa sa nám môže v istých 
chvíľach často javiť ako kľúčové. Motivujúco podať 
krásy matematiky, jej jednotlivých oblastí dá občas 
každému učiteľovi zabrať. Uvádzať žiakov 
do problematiky preto pozná aj možnosť, akou je jej 
kombinovanie s rôznymi oblasťami praxe alebo 
bežného života. Význam úsilia matematikov preto 
môže spočívať aj v skutku hľadania a nájdenia akéhosi 
návodu, či prvku motivácie prameniacej práve 
z nutnosti a potreby matematiky v každodennom 
živote. Práve toto praktické využitie môže žiakom 
poslúžiť ako ukotvenie ich dychtivosti zamýšľať sa, 
porozumieť a chápať matematickú problematiku 

akéhokoľvek druhu. Môže sa potom stať prijateľnejším 
aj rozhodnutie študovať rôzne technické odbory, ak 
žiak vidí za množstvom teórie o zobrazovaní priestoru 
najmä svoju vytúženú prax.  

Vychádzajúc zo zamerania nášho príspevku 
prezentujeme tri oblasti teoretických východísk. Prvou 
je uvedenie základných princípov realistického 
vyučovania matematiky, druhou je krátky výklad 
vybranej zobrazovacej metódy. Treťou oblasťou je 
stručná analýza pedagogických dokumentov vybraných 
profesijne orientovaných študijných odborov 
na stredných odborných a priemyselných školách. 
V praktickej časti uvádzame možnosť aplikácie RME 
pri vyučovaní kótovaného premietania na SOŠ a SPŠ.  

1.1 Realistické vyučovanie matematiky (RME) 
Realistické vyučovanie matematiky (anglicky: Realistic 
Mathematics Education, ďalej RME) je špecifikum 
pre teóriu vyučovania matematiky, ktorá začala svoj 
vývoj v Holandsku. V 80-tych rokoch hralo RME 
v Holandsku veľkú úlohu a 95% učebníc bolo 
zameraných na RME prístup. RME je charakteristické 
najmä plnosťou realistických situácií, ktoré majú 
v procese vyučovania veľmi značné a zásadné miesto. 
Situácie z „reálneho sveta“ môžu slúžiť ako inšpiračný 
zdroj ale tiež aj ako kontext, v ktorom môžu študenti 
uplatniť svoje matematické vedomosti o výpočtoch, 
ktoré doposiaľ nadobúdali len formálne. Hoci naše 
chápanie akosi spontánne predpokladá, že pojem 
„realistické“ situácie bude opisovať situácie z „reálneho 
sveta“, v skutočnosti však tento názov v sebe ukrýva 
niečo omnoho hlbšie. Myšlienka, ktorá najhlbšie siaha 
do samého základu je snáď taká, že realistické situácie 
ponúkajú problémové situácie, ktoré si však žiaci vedia 
predstaviť, čo môžeme vnímať aj v Holandskom 
originály slova „zich REALISEren“ – „predstaviť si“. RME 
teda sprítomňuje problémy, ktoré pochádzajú 
zo skutočného sveta, ale aj zo sveta fantázie 
a rozprávok alebo aj z formálneho sveta matematiky, 
pokiaľ sú dané problémy zážitkovo reálne 
v predstavách žiaka. [3] 

Traffers (1978) pre RME naformuloval 6 základných 
princípov výučby, ktoré boli však v priebehu času 
niekoľko krát preformulované. [3] 

Prvým princípom je princíp aktivity. Tento princíp 
zabezpečuje, aby sa počas priebehu procesu učenia 
zaobchádzalo so žiakmi ako s aktívnymi účastníkmi. 
Tento pohľad sa dá prirovnať aj k slovnému vyjadreniu: 
Matematiku sa najlepšie učí cez robenie matematiky. 
[3] 
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Druhým princípom je princíp reality, ktorý môže byť 
uplatnený dvomi spôsobmi. Prvý spôsob opisuje 
dôležitosť aplikovať matematiku pri riešení problémov 
skutočného života a druhý apeluje na to, aby výučba 
matematiky začínala práve problémovými situáciami. 
V RME sa výučba matematiky nepredkladá prioritne 
definíciami a abstrakciami, ale za prvý krok sa považuje 
predovšetkým využitie bohatých kontextov a 
problémov, ktoré neskôr možno matematizovať, a tak 
neformálnym procesom nasmerovať študentov 
k súvisiacim matematickým stratégiám. [3] 

Tretí princíp, princíp úrovne, poukazuje na RME ako 
na učenie prechádzajúce cez rôzne úrovne 
porozumenia. Tu majú svoje miesto aj modely, ktoré sú 
ideálnym premostením medzi neformálnou 
a kontextovou matematikou s formálnejšou. [3] 

Štvrtým princípom nazývame princíp vzájomného 
prepojenia, ktorého hlavnou úlohou je prepájať 
matematický obsah, napríklad číslo,  geometriu, 
meranie,  spracovanie údajov, pričom tieto jednotlivé 
problematiky sa v RME nepovažujú za izolované 
a v osnovách sa chápu ako veľmi silno integrované. [3] 
Za piaty princíp RME považujeme princíp interaktivity, 
ktorý popisuje vyučovanie matematiky nielen ako 
individuálnu činnosť, ale najmä ako sociálnu činnosť. 
RME kladie dôraz na diskusiu celej triedy, skupinovú 
prácu a na zdieľanie svojej stratégie s ostatnými 
spolužiakmi. [3] 

Posledný, šiesty, princíp sa viaže na myšlienku 
„riadeného opätovného vynálezu“ a nazýva sa 
princípom usmernenia/riadenia. V praxi sa to 
odzrkadľuje tým, že učiteľ má medzi žiakmi proaktívnu 
rolu. [3] 

1.2 Základné princípy kótovaného premietania 
Pre pochopenie základov viažucich sa na zobrazovacie 
metódy, je nevyhnutné definovať najprv rovnobežné 
premietanie jeho vlastnosti.  

Daný je smer 𝑠 a rovina 𝜋, pričom 𝑠 nie je 
s rovinou 𝜋 rovnobežný. Bodu 𝐴 priradíme v rovine 𝜋 
obraz 𝐴´ ako priesečník priamky 𝑠𝐴 rovnobežnej 
so smerom 𝑠 a roviny 𝜋. Smer 𝑠 nazývame smer 
premietania, rovinu 𝜋 nazývame priemetňa. 
Rovnobežné premietanie je teda jednoznačne určené 
daným smerom 𝑠 a priemetňou 𝜋. Priamka 𝐴𝐴′, ktorá 
určuje smer premietania sa nazýva premietacia 
priamka. [4] 

Rovnobežné premietanie podľa vzájomnej polohy 
smeru premietania a priemetne delíme na pravouhlé – 
kolmé a kosouhlé – šikmé. Zo zobrazovacím metód, 
ktoré využívajú princíp pravouhlého premietania, sa 

v technickej praxi využíva hlavne pravouhlé 
premietanie na jednu priemetňu, tzv. kótované 
premietanie, axonometrické premietanie alebo 
pravouhlé premietanie na dve kolmé priemetne, tzv. 
Mongeove premietanie. 

V článku sa zaoberáme len kótovaným 
premietaním, preto ďalej popíšeme jeho vlastnosti a 
tiež uvedieme aplikácie tejto zobrazovacej metódy. 

Bodom A vedieme premietaciu priamku 𝑠𝐴, pričom 
všetky body premietacej priamky 𝑠𝐴 majú kolmý 
priemet v bode 𝐴1. K priemetu bodu pripisujeme 
do zátvorky reálne číslo, tzv. kótu bodu. Pre túto kótu 
platí, že jeho absolútna hodnota je rovná vzdialenosti 
bodu od priemetne. Pre rozoznanie polpriestoru, 
v ktorom sa daný bod nachádza, pripisujeme k tomuto 
číslu znamienko mínus v prípade, že daný bod sa 
nachádza v zápornom polpriestore (pod priemetňou). 
Kóta bodov, ktoré ležia v priemetni 𝜋, je rovná nule. 
Takto kótou doplnený pravouhlý priemet bodu 
nazývame kótovaný priemet bodu, a preto pravouhlé 
premietanie na jednu priemetňu nazývame kótované 
premietanie. [2] 

Pre jednotné zaznačenie konkrétnych bodov pre 𝑥-
ovú a 𝑦-ovú súradnicu bodov zavádzame pre kótované 
premietanie v rovine 𝜋 sústavu súradníc (Obr. 1). 
 

 
Obr. 1 Sústava súradníc 
Zdroj: Autor 
 
Ďalej uvedieme, ako sa v kótovanom premietaní 
zobrazujú ďalšie základné geometrické útvary – 
priamka a rovina. Ak priamka 𝑎 nie je kolmá 
na priemetňu, jej kolmým priemetom je priamka 𝑎1. 
Pokiaľ však priamka a je kolmá na priemetňu, tak jej 
kolmým priemetom bude bod 𝑎1. Premietacia rovina je 
rovina obsahujúca priamku 𝑎 kolmá na priemetňu. [5] 

Priamka pretína priemetňu v bode 𝑃𝑎, pokiaľ je 
rôznobežná s touto priemetňou. Tento bod 𝑃𝑎  patriaci 
priemetni má kótu 𝑧𝑝 = 0 a nazývame ho stopník 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika I. 

 342 

priamky 𝑎. Priemet priamky 𝑎 = (𝐴𝐵)⃡⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ určíme 

priemetmi bodov 𝐴,𝐵, t. j. 𝑎1 = 𝐴1𝐵1
⃡⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Podľa polohy 

𝐴,𝐵 a ich priemetov 𝐴1,𝐵1  a podľa kót týchto bodov 

môžeme usúdiť, akú polohu má priamka 𝐴𝐵⃡⃗⃗⃗  ⃗ vzhľadom 
na priemetňu (Obr. 2). Pokiaľ je priamka rovnobežná 
s priemetňou, všetky body priamky majú rovnaké kóty 
(priamka 𝑐). Tento prípad nastane, ak 𝐴1 ≠ 𝐵1  a 
zároveň „𝑧-ové“ súradnice bodov 𝐴,𝐵 sa rovnajú, teda 
𝑧𝐴 = 𝑧𝐵. Môže však aj nastať, že hoci 𝐴1 ≠ 𝐵1 , majú 
body 𝐴1, 𝐵1  rôzne kóty, teda 𝑧𝐴 ≠ 𝑧𝐵 , potom priamka 
je rôznobežná s priemetňou, a nie je na ňu ani kolmá, 
ani rovnobežná (priamka 𝑏). Ak však 𝐴1 = 𝐵1  a 𝑧𝐴 ≠
𝑧𝐵, tak priamka je na priemetňu kolmá (priamka 𝑎). [6] 
 

 
Obr. 2 Priemety priamky 
Zdroj: Autor 
 

Rovina 𝛼 je určená tromi rôznymi body 𝐴,𝐵, 𝐶 (𝛼 =

𝐴𝐵𝐶⃡⃗ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ), ktoré neležia na jednej priamke. Množinu 
všetkých stopníkov všetkých priamok danej roviny 𝛼 
nazývame stopa roviny, ozn. 𝑝𝛼 . Pod pojmom stopa 
roviny rozumieme priesečnicu roviny 𝛼 s priemetňou. 
Roviny rovnobežné s priemetňou nazývane hlavné 
roviny. Tie pretínajú rovinu 𝛼 v hlavných priamkach. 
Spádovými priamkami roviny nazývame tie priamky 
roviny 𝛼, ktoré sú kolmé na hlavné priamky. [6] 

Rovina, ktorá nie je ani kolmá na priemetňu, ani 
s  ňou rovnobežná, sa v kótovanom premietaní 
premietne do celej priemetne, ide teda o kolmý 
priemet roviny 𝛼 vo všeobecnej polohe vzhľadom k 
priemetni 𝜋 (Obr. 3). [6]  

 

 
Obr.3 Priemet roviny  
Zdroj: Autor 
 

Na záver tejto časti ešte upriamime pohľad 
na pravouhlé premietanie do rôznych priemetní. 
Pravouhlé premietanie je známe tým, že je tvorené 
troma navzájom kolmými priemetňami. V technickom 
kreslením používame označenie zvislej priemetne 
rímskou číslicou 𝐼, vodorovnej priemetne 𝐼𝐼 a zvislú 
priemetňu kolmú na 𝐼. a 𝐼𝐼. priemetňu rímskou číslicou 
𝐼𝐼𝐼. Tieto priemetne sa však navzájom pretínajú v troch 
priesečniciach, ktoré nazývame: os 𝑥 – priesečnica 𝐼. a 
𝐼𝐼. priemetne, os 𝑦 – priesečnica 𝐼𝐼. a 𝐼𝐼𝐼. priemetne a 
os 𝑧 – priesečnica 𝐼. a 𝐼𝐼𝐼. priemetne. Ich navzájom 
spoločný bod označujeme zvyčajne 𝑂. [7] 

Neoddeliteľnou súčasťou premietania telies je 
pomenovanie jednotlivých priemetní, na základe 
ktorých hovoríme o typoch pohľadu. 𝐼. priemetňu 
nazývame nárysňa, 𝐼𝐼. priemetňu pôdorysňa a 𝐼𝐼𝐼. 
priemetňu bokorysňa (obr. 2.60).  
 

 
Obr. 4 Priemetne 
Zdroj: Autor 
 

Pokiaľ predmet umiestnime tak, aby jeho podstavy, 
steny, hrany a osi boli rovnobežné s priemetňami, 
potom sa kolmé hrany a steny premietnu ako úsečky a 
body na jednotlivé priemetne. Tak získame základné 
pohľady: pohľad sprava nazývaný bokorys, pohľad 
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spredu nazývaný nárys a pohľad zhora nazývaný 
pôdorys (Obr. 5, Obr. 6).  
 

 
Obr. 5 Priemety súčiastky 
Zdroj: [7] 
 

 
Obr. 6 Priemety súčiastky 
Zdroj: [8] 

1.3   Zobrazovacie metódy v študijných odboroch 
na stredných odborných a priemyselných školách 
Ako sme sa už zmienili v úvode, naším zámerom je 
upriamiť pozornosť na premietanie trojrozmerného 
priestoru do roviny, konkrétne na kótované 
premietanie. Z tohto hľadiska je zrejmé, že 
zobrazovacie metódy a  princípy, ktorými sa budeme 
zaoberať v najbližších riadkoch úzko súvisia 
so študijnými odbormi stredných odborných 
a priemyselných škôl, a to na základe začlenenia 
problematiky do aktuálnych obsahov vzdelávania. 
Predovšetkým sa zameriame na tieto vybrané skupiny 
študijných odborov: 23,24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracujúca výroba I, II (strojárstvo, mechatronika, 
mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik strojov 
a zariadení) ;26 Elektrotechnika (elektrotechnika, 
mechanik elektrotechnik), 36 Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia (staviteľstvo, operátor stavebnej výroby, 
stavebníctvo), 39 Špeciálne technické odbory (technické 
a informačné služby, technické a informačné služby 
v strojárstve, technické a informačné služby 
v stavebníctve, technické lýceum). [9] 

V nadväznosti ŠkVP na ŠVP môžeme posúdiť, že 
vyššie uvedené vybrané odbory SPŠ a SOŠ považujú 
za základ vzdelávacej oblasti odborné predmety 
pochopenie práve technického či odborné kreslenia, 
strojníctva či technického zobrazovania. Práve táto 
podstata sa stáva východiskom pre ostatné odborné 
predmety podľa zaradenia do jednotlivých odborov.  

Pre ŠkVP 23, 24, 26, 39 v rámci predmetu 
(v závislosti od školy môže byť len v rámci tematického 
celku) Technické  kreslenie, Technická grafika či 
Strojníctvo žiaci pochopia normalizáciu v technickom 
kreslení, technické zobrazovanie, kótovanie a naučia sa 
rozpoznávať technické materiály a tiež čítať technické 
výkresy. V rámci tematického celku Technické 
zobrazovanie žiaci poznajú základné pojmy 
z premietania a tiež druhy premietania, vedia vysvetliť 
rovnobežné pravouhlé premietanie a tiež zobraziť 
hranaté aj oblé súčiastky. Taktiež poznajú pojmy nárys, 
bokorys, pôdorys a vedia zostrojiť rovinné rezy telies. 
V rámci tematického celku Kótovanie sa naučia kótovať 
oblúky, polomery, priemery, guľové plochy, uhly 
a rôzne telesá a strojové súčiastky. [9] 

Pre ŠkVP 36 technický základ vo vybraných 
odboroch (v závislosti od odboru a školy) môžu žiaci 
získať v rámci technického vzdelávania počas 
predmetov Odborné kreslenie a Deskriptívna 
geometria, počas ktorých sa naučia čítať a zhotoviť 
stavebné výkresy, porozumieť axonometrii a čítať 
a zhotovovať stavebné výkresy. [9] 
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Výskyt zobrazovacích metód, kótovaného 
premietania, technické zobrazovanie a s tým súvisiace 
zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných 
celkov, či navrhovanie jednoduchých stavieb, ovládanie 
a využívanie platných technických noriem, orientácia 
v projektovej dokumentácii, čítanie a porozumenie 
technického výkresu, schopnosť vytvárať technickú 
dokumentáciu, či získanie teoretických a praktických 
vedomosti z deskriptívnej geometrie má svoje 
podstatné miesta aj v dnešnom školstve. Je teda 
zrejmé, že žiaci vyššie vybraných odborov sa týmto 
základom nevyhnú, pretože ako sme sa už zmienili, sú 
považované za prameň pre ostatné odborné predmety 
a tiež za prostriedok, ktorý ich uvádza do hlbšieho 
poznania tej ktorej problematiky. 

V tejto chvíli, keď sme už charakterizovali 
problematiku, by sme snáď mohli teoreticky základ 
a teoretické východiska aplikovať do názornej úlohy, 
na základe ktorej môžu byť vytvorené rôzne žiacke 
zadania predstavujúce synkretizmus RME a úloh 
využívajúcich kótované premietanie počas 
vyučovacieho procesu vo vyššie vybraných odboroch. 

2 Využitie kótovaného premietania v kontexte 
RME na ukážke z praxe  
Využitie bokorysu a pôdorysu má svoje opodstatnenie 
často i pri zakresľovaní budov, komplexov či iných 
stavieb. Spôsob zaznamenávania väčších objektov 
známy ako kótovanie, pôdorys, nárys a bokorys využil i 
archeológ Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. v spolupráci 
s Mgr. art. Jurajom Slivkom v zaznamenávaní výsledkov 
archeologického výskumu materského sídla 
kartuziánskej rehole v srdci Slovenského raja 
uskutočňovanom od roku 1983 až po dnes. Spomínaný 
objekt, ruina kláštora zo začiatku 14. storočia, odpočíva 
v náručí kaňonov, tiesňav a vyvierajúcich prameňov, 
taktiež obklopený jaskynnými výjavmi na tzv. „Skale 
útočišťa“, ktorý svojim 250-ročným pôsobením 
mlčiaceho rádu Kartuziánov dodnes nesie prívlastok 
„Raj“. Ruina kláštoru je sprístupnená od roku 1983 a 
každoročne v nej prebiehajú rekonštrukčné práce. Toto 
miesto je dnes i turistickou križovatkou či 
východiskovým bodom mnohých turistických 
chodníkov vedúcich tiesňavami či roklinami. [10] 

Vďaka využitiu kótovaného premietania môžu 
čitatelia jednoduchšie pochopiť význam výskumu 
a v predstave zažiť vtedajší komplex. Sústreďme sa len 
na dominujúci a jediný najtrvalejší objekt tvoriaci 
kláštor – kostol typu jednoloďového oratória. Základy 
vzácneho kostola, ktorý má trojpatrocinium 
Najsvätejšej Bohorodičky Panny Márie, Sv. Jána 

Krstiteľa a Sv. Margity Antiochijskej, majú pozdĺžny tvar 
(30×6,5 m) ukončený presbytériom orientovaným 
na východ. Predovšetkým treba upozorniť, že v týchto 
dňoch objekt Kláštoriska, teda aj kostol jemu patriaci 
pripomína skutočne iba ruinu. Čiastočne je každoročne 
rekonštruovaný, a preto okrem vlastnej fotografie 
(z roku 2019) (Obr. 7) pre názornosť prikladáme i 
pohľad axonometrie zobrazenej priamo z pôdorysu 
(Obr. 8). Zaoberať sa budeme akademickou a 
hypotetickou štúdiou v súvislosti s analógiami, nie 
presnou hodnovernou podobou (predpokladaný 
vzhľad v 14. storočí). Informácie a nákresy sme získali 
od archeológov Doc. PhDr. Michal Slivku, CSc. a 
Mgr. art. Juraja Slivku, ktorí ako prví položili základy 
objavu a výskumu tohto miesta a doteraz vo výskume 
pokračujú. Pre názornú ukážku prikladáme 
axonometrický pohľad, tzv. pohľad axo (Obr. 9) 
predpokladanej podoby. Tento vzhľad ponúkame tiež 
v kótovanom premietaní. Ide teda o podorys (Obr. 10), 
bokorys (Obr. 11) a nárys (Obr. 12) s príslušnými 
výškovými kótami. [10,11] 
 

 
Obr. 7 Kostol na Kláštorisku 
Zdroj: Autor 
 

 
Obr. 8 Kostol na Kláštorisku –ruina (axo) 
Zdroj: [12] 
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Obr. 9 Kostol na Kláštorisku - axonometrický pohľad 
Zdroj: [12] 
 

 
Obr. 10 Kostol na Kláštorisku– podorys 
Zdroj: [12] 
 

 
Obr. 11 Kostol na Kláštorisku– bokorys 
Zdroj: [12] 
 

 
Obr. 12 Kostol na Kláštorisku – nárys 
Zdroj: [12] 
 

Ak by sme chceli použiť predchádzajúcu praktickú 
ukážku počas vyučovacieho procesu v nami vybraných 
odboroch pre stredné odborné školy v rámci motivácie 
či inšpirácie s využitím RME, mohli by sme zamerať 
práve na základné vlastnosti či princípy, ktoré by mala 
úloha spĺňať. Podľa RME by sme mali od žiakov 
vyžadovať, aby sa aktívne zapájali do kótovaného 
premietania vyskytujúceho sa v týchto výkresoch 
(princíp aktivity). Vysvetlenie premietania by mohlo 
začať praktickou ukážkou (princíp reality), ktorá tiež 
spĺňa požadovanú úroveň (princíp úrovne) a následne 
úlohu prepojiť s poznatkami či skúsenosťami 
o Slovenskom raji (princíp vzájomného prepojenia). Tu 
by sa žiadalo, by žiaci viedli istý druh diskusie 
o Kláštorisku ale aj spôsobe akým sa prejavuje 
kótovanie (princíp interaktivity), ktorý by ich 
nasmeroval k „znovuobjaveniu“ pravidiel 
a teoretických východísk ohľadom kótovaného 
premietania (riadený opätovný vynález). Keďže sa 
úloha o Kláštorisku viaže na konkrétu situáciu, v ktorej 
žiak hľadá pravdu, informáciu a poznatky o rôznych 
faktoch, či princípoch, úloha je vhodná pre rozvoj 
všeobecno-vedomostného vzdelania a stáva sa tiež 
aplikačnou. 

Záver 
Spôsob, akým sme prezentovali danú problematiku, 
možno zhrnúť do niekoľkých viet. Aplikácia kótovaného 
premietania úzko súvisí s technickou praxou. Je teda 
zrejmé, že výskyt kótovaného premietania je 
nepopierateľný ako pri zhotovovaní súčiastok, či 
stavieb, tak aj počas mnohých (napr. aj 
archeologických) terénnych výskumoch. Zo ŠVP a ŠkPV 
sme mali možnosť vyčítať, že jednotlivé prvky 
deskriptívnej geometrie tvoria základ vybraných 
odborov. Je teda zrejmé, že nami vybrané študijné 
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odbory stavajú základy práve na tejto teórii. Vzhľadom 
na často kladený istý odpor k teórii ako takej zo strany 
žiakov, sme chceli poukázať a zdôrazniť, že daná 
problematika sa dá uchopiť aj z pohľadu realistického 
vyučovania matematiky. Treba však dodať, že s cieľom 
zlepšiť žiacke vnímanie technických či odborných 
výkresov a pozdvihnutie ich intelektuála o svojej vlasti, 
prírode či archeológii sme úmyselne použili už 
existujúce technické výkresy zakresľujúce objekt 
v známom národnom parku Slovenský raj.  
Týmto príspevkom sme chceli zároveň vniesť iný 
pohľad na vyučovanie geometrických tém. Môžeme 
žiakov viesť k poznávaniu teoretického vyučovania 
v praktických úlohách, a tým dosiahnuť vyučovanie 
matematiky, ktoré nebude neprirodzené a nútené, 
pretože je zrejmé, že takýto prístup môže žiakov 
povzbudiť a vyvolať v nich túžbu a záujem o vyučovanie 
geometrie, rysovanie, geometrické konštrukcie či 
praktické úlohy v danej oblasti. 
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Abstrakt 
Článok sa zaoberá konceptom ekosystémových služieb 
vo vyučovaní environmentálnej výchovy. Zameriavame 
sa na ich začlenenie do vyučovania prostredníctvom 
aktivít určených žiakom základných a stredných škôl. 
Ekosystémové služby sú pomerne novou 
problematikou, ktorá sa venuje príspevkom 
ekosystémov k ľudskému blahobytu a podpore 
biodiverzity. V Štátnom vzdelávacom programe pre 
prierezovú tému Environmentálna výchova je zahrnuté 
vyučovanie zachovania biodiverzity, ktorá je dôležitá 
pre zachovanie kvality ľudského blahobytu. Získaním 
poznatkov o ekosystémových službách a ich významu 
pre človeka si žiaci lepšie uvedomia dôležitosť 
zachovania biodiverzity. Navrhnuté aktivity umožnia 
žiakom získať základné informácie o ekosystémových 
službách. Sú zamerané na pochopenie toho, čo sú to 
ekosystémové služby, charakteristiku ich jednotlivých 
skupín, ako aj ich identifikáciu a hodnotenie 
a lokalizáciu na mape. Aktivity sú vytvorené pre 
vyučovanie environmentálnej výchovy na základných 
a stredných školách v rámci disponibilných hodín, ale je 
možné prispôsobiť si ich aj pre vyučovanie iných 
predmetov vo vyučovaní prierezovej témy 
environmentálna výchova. 
 
Kľúčové slová: ekosystémové služby, environmentálna 
výchova, prierezová téma, ŠVP 

Abstract 
The article deals with the concept of ecosystem 
services in the teaching of environmental education. 
We focus on their integration into teaching through 
activities designed for primary and secondary school 

students. Ecosystem services are a relatively new issue 
that addresses the contribution of ecosystems to 
human well-being and support of biodiversity. The 
State Educational Program for the cross-cutting theme 
of Environmental education includes teaching about 
the conservation of biodiversity, which is important for 
maintaining the quality of human well-being. By gaining 
knowledge about ecosystem services and their 
importance to humans, students will become more 
aware of the importance of conserving biodiversity. 
The proposed activities will enable students to obtain 
basic information about ecosystem services. They focus 
on understanding what ecosystem services are, the 
characteristics of their individual groups, as well as 
their identification and evaluation and location on a 
map. The activities are created for teaching 
environmental education at primary and secondary 
schools within the available hours, but it is also possible 
to adapt them for teaching other subjects in the 
teaching of the cross-cutting theme Environmental 
education. 
 
Key Words: ecosystem services, environmental 
education, cross-cutting theme, The State Educational 
Program 

Úvod 
Environmentálna výchova sa na základných a stredných 
školách najčastejšie vyučuje ako prierezová téma 
v rámci iných vyučovacích predmetov, menej často ako 
samostatný predmet. Jej cieľom je u žiakov rozvíjať 
a pochopiť prechod k udržateľnému rozvoju 
spoločnosti. Udržateľný rozvoj spoločnosti umožňuje 
sledovať a uvedomovať si vyvíjajúce sa vzťahy medzi 
človekom a prostredím, v ktorom sú vzájomne 
prepojené ekologické, ekonomické a sociálne aspekty. 
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Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a 
systematizáciou vedomostí, špeciálnych návykov 
a zručností žiaci získavajú širší prehľad k osvojeniu 
problematiky, čím dokážu pochopiť globálne problémy. 
Ak začleníme do vyučovania ekosystémové služby, žiaci 
lepšie porozumejú vzťahom medzi človekom 
a životným prostredím, získajú súvislosti medzi 
lokálnymi, regionálnymi a globálnymi problémami, 
pochopia sociálne a kultúrne vplyvy na krajinu a učia sa 
vnímať a citlivo pristupovať k prírodnému 
a kultúrnemu dedičstvu [1]. 

1 Environmentálna výchova a koncept 
ekosystémových služieb 
Environmentálna výchova vedie žiakov ku 
komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 
a vzťahom človeka k životnému prostrediu, pričom je 
dôraz kladený najmä na udržateľný rozvoj prostredia 
[2]. Výchova žiaka je zameraná na vytvorenie 
hodnotového systému, ktorý mu umožní rozumne 
a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania 
biodiverzity, je schopný vytvoriť si súcit s prírodou 
a inými živými organizmami a zároveň vie prebrať 
zodpovednosť za svoje konanie [3]. Vedie k rozvíjaniu 
zodpovednosti v oblasti zachovania a zlepšenia kvality 
životného prostredia a jeho zložiek. Okrem toho učí 
žiakov predchádzať vzniku environmentálnych 
problémov a navrhnúť ich riešenie na globálnej, ale aj 
lokálnej úrovni [4]. Žiaci sledujú a uvedomujú si 
dynamicky vyvíjajúce sa vzťahy medzi človekom 
a prostredím, v ktorom sa vzájomne prepájajú 
ekologické, ekonomické a sociálne aspekty [5]. 
Environmentálna výchova je zámerný sociálno-
psychologický a pedagogický proces, ktorý je 
charakterizovaný tvorivým využívaním ekologických 
princípov v rôznych ľudských činnostiach a meniacich 
sa situáciách [6]. 

Vo vyučovaní environmentálnej výchovy sa 
uplatňujú tri princípy. Prvým z nich je učiť žiakov 
o životnom prostredí. Získané vedomosti pomáhajú 
žiakom rozvíjať ich vnímavosť a uvedomiť si problémy 
životného prostredia. Druhým princípom je vychovávať 
žiakov prostredníctvom životného prostredia, ktorý 
rozvíja zručnosti žiakov umožňujúce riešiť problémy 
a rozhodovať na základe získaných skúseností zo 
životného prostredia školy a jej širšieho okolia. 
Posledným pilierom je vychovávať žiakov pre životné 
prostredie. To znamená, že učiteľ rozvíja pozitívne 
hodnoty a postoje žiakov, pričom ich vedie k priamej 
účasti na ochrane prírody a zveľaďovaní prostredia [7]. 

Každá škola má 30% disponibilných hodín, ktoré 
môže uplatniť podľa svojich potrieb a zamerania. 
Úlohou týchto hodín je rozšíriť počet hodín vyučovacích 
predmetov podľa zamerania potrieb školy a lokality, 
v ktorej sa nachádza. V rámci týchto hodín je možné 
realizovať výučbu voliteľného predmetu, teda aj 
výučbu environmentálnej výchovy. Ďalšou možnosťou 
je jej výučba v rámci ostatných vyučovacích predmetov 
alebo formou projektu [8]. 

Na školách sa environmentálna výchova vyučuje 
ako prierezová téma. Je to povinná súčasť obsahu 
vzdelávania, ktorá sa prelína viacerými vzdelávacími 
oblasťami. Realizuje sa viacerými formami, napr. ako 
integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí 
vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, 
samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich 
hodín, vyučovanie formou projektu. Realizácia výučby 
prierezovej témy je v kompetencii každej školy [9]. 

Štátny vzdelávací program (ŠVP) Environmentálna 
výchova obsahuje päť tematických okruhov. Prvý sa 
zaoberá vzťahom človeka k prostrediu. Žiaci sa učia cítiť 
zodpovednosť za životné prostredie a prostredníctvom 
aktivít si vytvoriť citovú väzbu k nemu. Ich úlohou je 
naučiť sa, akým spôsobom prírodu ochraňovať. Druhý 
okruh je venovaný princípom fungovania prírodného 
prostredia vrátane sledovania vzťahov medzi zložkami 
životného prostredia a identifikovania zákonitostí 
v prírode. V treťom okruhu je zahrnutá činnosť človeka 
a jeho pôsobenie na životné prostredie. Cieľom tohto 
okruhu je identifikácia príčin environmentálnych 
problémov a následkov spôsobených ľudskou 
činnosťou. Štvrtý tematický okruh je zameraný na 
skúmanie prírodných procesov a zmien v životnom 
prostredí a v hľadaní riešení environmentálnych 
problémov. Posledný, piaty tematický okruh umožňuje 
žiakom uvedomiť si, ako môžu ovplyvniť životné 
prostredie  [10]. 

Ako je možné vidieť z vyššie uvedeného textu, 
vyučovanie konceptu ekosystémových služieb (ES) nie 
je zahrnuté vo vyučovaní environmentálnej výchovy. 
Ide o pomerne nový koncept, ktorý sa v odbornej 
literatúre objavil v 2. polovici 20. storočia [11]. 
Ekosystémové služby je možné definovať ako príspevky 
ekosystémov k ľudskému blahobytu. Ich výskum je 
zameraný na ekosystémy, ich funkcie a hodnotenie 
úžitkov, ktoré poskytujú ľudskej spoločnosti [12]. 
Zároveň udržiavajú biodiverzitu a podporujú produkciu 
ekosystémov (napr. drevo, prírodné vlákna), z ktorých 
sa vyrábajú rôzne produkty. Tieto produkty ako tovar 
sú predmetom obchodu, čím predstavujú dôležitú 
súčasť ľudskej ekonomiky. Okrem toho ekosystémové 
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služby podporujú čistenie, recykláciu a obnovu 
ekosystémov, ale poskytujú aj rôzne kultúrne benefity 
[13]. 

Pri klasifikácii ekosystémových služieb existuje 
viacero prístupov, avšak základné členenie ich delí na 
produkčné služby, regulačné a podporné služby, 
kultúrne služby [14]. Medzi produkčné (zásobovacie) 
ekosystémové služby patria materiálne produkty 
a tovary plynúce z ekosystémov, ktoré zabezpečujú 
výživu, materiály alebo energiu (napr. biomasa, pitná 
voda). Regulačné a podporné ekosystémové služby 
predstavujú úžitky plynúce z funkcií ekosystémov 
regulujúcich prírodné procesy, ako aj funkcie a procesy 
dôležité pre ich dobrý stav (napr. regulácia odpadov 
a toxických látok, regulácia klímy). Medzi kultúrne 
ekosystémové služby sa zaraďujú  nemateriálne úžitky 
plynúce z ekosystémov a biotických prvkov krajiny 
(napr. duchovné a symbolické vzťahy, intelektuálne 
a reprezentatívne vzťahy). Na obr. 1 je znázornené 
delenie ekosystémový služieb použité v Katalógu 
ekosystémových služieb Slovenska, v ktorom je 
uvedená aj ich podrobnejšia charakteristika [15]. 
 

 
Obr. 1: Delenie ekosystémových služieb 
Zdroj: Mederly a kol., 2019; upravené 
 

Nevyhnutnosť ekosystémových služieb pre ľudstvo 
spočíva v tom, že majú hodnotu, ktorú je možné 
začleniť do hospodárskeho a politického rozhodovania 
a trhového systému [16]. Pri určovaní samotnej 
hodnoty ekosystémových služieb sa rozlišuje peňažné 

a nepeňažné hodnotenie. Avšak výber metódy, ktorou 
sa uskutoční hodnotenie, záleží od vybranej služby [17]. 

Konečným cieľom hodnotenia ekosystémových 
služieb je prispieť viac k udržateľnému a spravodlivému 
využívaniu prírodných zdrojov a zlepšiť blahobyt celej 
spoločnosti s rešpektovaním princípov trvalej 
udržateľnosti. Metódy hodnotenia sa dajú rozdeliť do 3 
skupín – biofyzikálne (hodnotenie stavu a fungovaniu 
ekosystémov a ich vlastností), socio-kultúrne 
(nemonetárne/nepeňažné hodnotenie so zapojeným 
zainteresovaných strán, tzv. stakeholderov) 
a ekonomické metódy (monetárne/peňažné 
hodnotenie, kde sú ekonomické hodnoty tvorené 
úžitkovými a neúžitkovými hodnotami ekosystémov). 
Okrem nich existujú aj prierezové metódy, ktoré 
využívajú viac postupov a často kombinujú viaceré 
metódy. Pre výber metód hodnotení ekosystémových 
služieb bol vytvorený rozhodovací strom (obr. 2) [18]. 
 

 
Obr. 2: Výber metód - rozhodovací strom 
Zdroj: Mederly a kol., 2019 
 

Podľa ŠVP majú žiaci vedieť vysvetliť význam 
ekosystému pre človeka a iné organizmy, identifikovať 
a navrhnúť riešenie environmentálnych problémov, 
ako aj vysvetliť, čo sú to funkcie a zložky ekosystémov, 
hodnota životného prostredia a prírodné zdroje [19]. 
Zachovanie biodiverzity je dôležité aj z hľadiska 
zachovania kvality života ľudského blahobytu [20]. 
A ako vyplýva z definícií [12, 13], ekosystémové služby 
nie sú len príspevkami k ľudskému blahobytu, ale 
pomáhajú zachovať diverzitu, obnovujú ekosystémy (a 
teda aj prírodné zdroje) a poskytujú ľuďom kultúrne 
hodnoty. Z tohto dôvodu vidíme dôležitosť začlenenia 
koncepcie ekosystémových služieb do školského 
vyučovania, najmä do vyučovania environmentálnej 
výchovy. 
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2 Metodika 
Keďže koncept ekosystémových služieb nie je 
spomínaný v ŠVP, rozhodli sme sa navrhnúť na ne 
zamerané aktivity, ktoré je možné začleniť do 
vyučovania environmentálnej výchovy na základných 
a stredných školách. Jednou z možností výučby 
environmentálnej výchovy je jej realizovanie ako 
samostatného vyučovacieho predmetu. V tomto 
prípade je možné pripraviť si jednu vyučovaciu hodinu, 
ktorej cieľom je oboznámiť žiakov s konceptom 
ekosystémových služieb. Ďalšou možnosťou je začleniť 
ekosystémové služby v rámci prierezovej témy 
environmentálna výchova na iných vyučovacích 
predmetoch. Z tohto dôvodu je vhodnejšie vybrať si 
jednu až dve navrhnuté aktivity, ktoré by boli na hodine 
realizované. Nami navrhnuté aktivity je potrebné 
prispôsobiť chápaniu a poznatkom žiakov (didaktická 
zásada primeranosti veku). Ak učiteľ zvolí vhodný 
výklad a spôsob vysvetlenia, aktivity je možné 
realizovať na základnej aj strednej škole. Ich ďalšie 
uplatnenie vidíme v neformálnej environmentálnej 
výchove alebo mimoškolskej činnosti, napr. škola 
v prírode, krúžková činnosť. 

Nami navrhnuté aktivity sú učené na realizáciu 
v interiéri, ale po prispôsobení podmienkam sa dajú 
uskutočniť v exteriéri. Žiaci pracujú najčastejšie 
samostatne alebo v skupinách. Počet žiakov 
v skupinách nie je určený, pretože rozhodujúcim 
činiteľom je veľkosť triedy, celkový počet žiakov, ako aj 
technické vybavenie školy, možnosti učiteľa a ďalšie 
podmienky. Učiteľ okrem vysvetľovania a výkladu 
prácu žiakov koordinuje, pozoruje ich, odpovedá na 
doplňujúce otázky. Opis nižšie uvedených vyučovacích 
metód pochádza z publikácie od Sieglovej [21]. 
Niektoré metódy sme upravili, aby bolo ich použitie 
vhodnejšie pre tému a cieľ navrhnutých aktivít. 

Pred prvou aktivitou je potrebné zoznámiť žiakov 
s konceptom ekosystémových služieb. Učiteľ vedie so 
žiakmi motivačný rozhovor (napr. metódou 
brainstormingu, metódou odvodzovania), ktorého 
cieľom je vysvetliť žiakom definíciu ekosystémových 
služieb. Po vysvetlení učiteľ môže prejsť k prvej aktivite. 
Žiaci pracujú v skupinách. Každý žiak dostane papier 
s napísanou otázkou: Aké služby nám poskytuje 
príroda/ekosystémy? Aktivita prebieha metódou 
triednej ankety, čo je variant prieskumu verejnej 
mienky. Žiaci dostanú časový limit, počas ktorého 
oslovujú iného člena skupiny a zapíšu si jeho odpoveď. 
Po uplynutý časového limitu sa vrátia k svojej skupine 
a spoločne vyhodnotia počet jednotlivých odpovedí. Na 
záver každá skupina žiakov odprezentuje získané údaje 

a navzájom si ich porovnajú. Učiteľ má v tejto časti 
možnosť zhodnotiť, či žiaci pochopili, čo sú to 
ekosystémové služby. 

Po prvej aktivite sa žiaci vrátia na svoje miesto 
a učiteľ ich oboznámi s delením ekosystémových 
služieb. Navrhujeme zoznámiť ich s delením uvedeným 
v Katalógu ekosystémových služieb Slovenska [17], 
keďže ide o publikáciu zaoberajúcu sa hodnotením 
ekosystémových služieb u nás. Avšak, učiteľ by mal 
žiakov upozorniť, že existuje viacero delení, s ktorými 
sa môžu stretnúť. Druhá aktivita je zameraná na 
zopakovanie a utvrdenie si tohto delenia. Žiaci pracujú 
znova v skupinách, každá z nich dostane na kartičkách 
napísané jednotlivé ekosystémové služby. Úlohou 
žiakov je roztriediť ich do troch skupín. Po tom, čo žiaci 
splnia úlohu, je potrebné vyhodnotiť a skontrolovať jej 
výsledok. 

Tretia aktivita je zameraná na oceňovanie 
produkčných ekosystémových služieb, preto učiteľ 
najprv žiakom vysvetlí, ktoré ekosystémové služby to 
sú. Dôležité je upozorniť žiakov, že aj pri výrobe surovín 
sa používajú niektoré ekosystémové služby (napr. pitná 
voda na uvarenie polievky). Úlohou žiakov pri tretej 
aktivite je premyslieť si, aké suroviny potrebujú na 
prípravu svojho obľúbeného jedla. Následne ku každej 
surovine uvedú, akú najvyššiu sumu peňazí by za ňu 
boli ochotní zaplatiť. Nakoniec vyrátajú celkovú sumu 
surovín a výsledky si navzájom porovnajú. Na záver 
učiteľ diskutuje so žiakmi, či je táto hodnota voči 
prírode a produkčným ekosystémovým službám 
primeraná alebo nie. Aktivitu je možné rozšíriť 
porovnávaním cien za obed celej triedy, celej školy, 
obce a pod. Tiež je možné aktivitu prepojiť s fair-trade 
obchodom – akú peňažnú odmenu by prijali, ak by boli 
pestovatelia jednej zo surovín, ktorá je súčasťou 
vybraného jedla. V takom prípade môžu žiaci za 
domácu úlohu zistiť, aké je skutočná cena surovín 
a koľko z obchodnej ceny získajú jednotlivé subjekty 
(pestovateľ, obchodný reťazec a pod.). 

Štvrtá aktivita sa zameriava na regulačné 
a podporné ekosystémové služby. Učiteľ alebo žiaci si 
spomedzi seba vyberú jedného spolužiaka, ktorý si 
vyberie jednu z tejto skupiny služieb, ale neprezradí ju. 
Ostatní žiaci môžu položiť najviac dvadsať otázok 
(spolu), na ktoré je možné odpovedať binárne 
(áno/nie). Najčastejšie začínajú slovami kto, čo, kde 
a kedy a sledujú konkrétnu odpoveď. Ak žiaci 
neuhádnu, vybraný žiak im poskytne indíciu. Ak niekto 
uhádne, vystrieda sa s vybraným žiakom. Pretože ide 
o nové učivo, žiaci si nemusia pamätať jednotlivé 
regulačné a podporné ekosystémové služby a ich 
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charakteristiku. Aktivitu je možné uľahčiť tým, že učiteľ 
na viditeľné miesto premietne alebo vytlačí žiakom 
zoznam regulačných a podporných ekosystémových 
služieb a ich stručný opis. Žiaci sa zároveň učia správne 
formulovať otázky a práve schopnosť položiť otázku 
správne, presne a účinne ovplyvňuje kvalitu výsledkov 
žiaka a medziľudských vzťahov. 

Pri piatej aktivite žiaci prostredníctvom fotografií 
hodnotia kultúrne ekosystémové služby. Učiteľ na 
viditeľné miesto premietne alebo umiestni fotografie 
prírodných a kultúrnych zaujímavostí a krajinného rázu 
okolia obce, v ktorej sa nachádza škola. Malo by ísť 
o objekty a javy, ktoré žiaci poznajú zo svojho okolia 
a je predpoklad, že niektoré z nich navštívili. Žiaci môžu 
hodnotiť fotografie rôznymi spôsobmi. Ak ich učiteľ 
jednotlivo premieta na viditeľné miesto, pri každej 
z nich môže vyzvať žiakov, aby sa prihlásili tí, ktorým sa 
fotografia páči. Alternatívou je, že učiteľ rozmiestni 
fotografie po triede a žiaci ich atraktívnosť hodnotia 
prostredníctvom pripnutia spinky alebo kolíka, 
prilepením poznámkového lístka a pod. Ak žiaci nerušia 
priebeh vyučovania, môžu v skupinách medzi sebou 
diskutovať a vzájomne si vymeniť názory na fotografie. 
Na záver aktivity učiteľ so žiakmi diskutuje, ktoré 
fotografie sa im páčili, čím ich zaujali, prečo si ich 
vybrali a pod. 

Cieľom piatej aktivity je pomocou ortofotosnímok 
obce identifikovať a lokalizovať, ktorá ekosystémová 
služba je poskytovaná a na ktorom mieste. Žiaci 
dostanú prázdne lepiace poznámkové lístky 
a ortofotosnímok obce. Rozdelia sa do skupín, ktoré 
medzi sebou navzájom súťažia. Vyhrá skupina, ktorá 
identifikuje a pomocou nalepených poznámkových 
lístkov lokalizuje najviac ekosystémových služieb. 
Alternatívou je ísť so žiakmi na vychádzku (príp. 
exkurziu) do okolia školy, pričom ich úlohou je všímať 
si, aká ekosystémová služba je poskytovaná a na 
ktorom mieste. 

Posledná aktivita je zameraná na individuálne 
hodnotenie významu ekosystémových služieb u žiaka. 
Najprv si žiak vyberie päť ekosystémových služieb, 
ktoré považuje za najdôležitejšie. Vybrané 
ekosystémové služby ďalej umiestni podľa dôležitosti 
do hodnotiacej schémy v tvare pyramídy. Na jej vrchole 
je jedna ekosystémová služba, ktoré je podľa žiaka 
najdôležitejšia. Pod ňu umiestni dve ekosystémové 
služby, ktoré považuje za menej významné, ale zároveň 
sú dôležitejšie ako zvyšné tri ekosystémové služby. 
Nakoniec žiaci odprezentujú svoje názory a zdôvodnia 
výber. 

Na záver hodiny učiteľ stručne zopakuje, čo sa žiaci 
naučili a zhodnotí ich prácu na hodine. Vyzve žiakov, 
aby sa opýtali, čomu z preberaného učiva 
neporozumeli a zopakuje vysvetlenie. 

3 Výsledky a diskusia 
Navrhli sme sedem aktivít zameraných na 
ekosystémové služby vo vyučovaní environmentálnej 
výchovy. Pri každej z nich uvádzame organizačné 
formy, medzipredmetové vzťahy, pomôcky, 
predpokladaný čas na ich uskutočnenie a cieľ. 
Medzipredmetové vzťahy môžu učiteľovi pomôcť určiť, 
na ktorých vyučovacích predmetoch je možné aktivitu 
realizovať ako súčasť prierezovej témy 
environmentálna výchova. Predpokladaný čas trvania 
aktivity mu umožňuje vyčleniť si na hodine dostatočný 
časový úsek na jej realizovanie. Súčasťou je aj 
formulovanie zadania úlohy, ktoré je určené žiakom 
základných a stredných škôl. 
 
1. aktivita: Aké ekosystémové služby nám poskytuje 
krajina? 
organizačná forma: skupinová práca 
medzipredmetové vzťahy: biológia, matematika 
pomôcky: papier, pero 
čas: asi 8 minút 
cieľ: uviesť aspoň päť ekosystémových služieb, ktoré sú 
poskytované ľuďom 
zadanie úlohy: Na základe predchádzajúceho 
vysvetlenia zistite, aké ekosystémové služby podľa 
názoru vašich spolužiakov poskytuje krajina ľuďom. Ich 
odpovede zapíšte a potom vo svojich skupinách 
vyhodnoťte. Svoje zistenia odprezentujete pred 
spolužiakmi. 

 
2. aktivita: Kam patrí táto ekosystémová služba? 
organizačná forma: skupinová práca 
medzipredmetové vzťahy: biológia 
pomôcky: kartičky s napísanými ekosystémovými 
službami pre každú skupinu 
čas: asi 8 minút 
cieľ: rozdeliť ekosystémové služby do skupín 
zadanie úlohy: Ekosystémové služby sa delia 
najčastejšie do troch skupín – produkčné služby, 
regulačné a podporné služby, kultúrne služby. Pokúste 
sa na základe vlastných poznatkov roztriediť 
ekosystémové služby do týchto skupín. 
 
3. aktivita: Koľko dlžíme ekosystémovým službám za 
obed? 
organizačná forma: samostatná práca 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika I. 

 352 

medzpredmetové vzťahy: matematika, občianska 
výchova, ekonomické predmety 
pomôcky: papier a pero 
čas: asi 5 minút 
cieľ: uvedomiť si hodnotu a oceniť produkčné 
ekosystémové služby 
zadanie úlohy: Vyberte si svoje obľúbené jedlo a spíšte 
suroviny, ktoré sú potrebné na jeho prípravu. Potom 
k jednotlivým surovinám napíšte najvyššiu cenu, ktorú 
by ste za ňu boli ochotní zaplatiť. Vypočítajte výslednú 
sumu. 
 
4. aktivita: Hádaj, na čo myslím 
organizačná forma: frontálne vyučovanie 
medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk a literatúra 
pomôcky: zoznam regulačný a podporných 
ekosystémových služieb a ich stručná charakteristika 
čas: asi 15 minút 
cieľ: identifikácia regulačných a podporných 
ekosystémových služieb na základe indícií 
zadanie úlohy: Jeden zo žiakov si zvolí zo zoznamu 
ekosystémovú službu, ale spolužiakom to nepovie. 
Ostatní žiaci mu kladú otázky, na ktoré odpovedá 
áno/nie. Úlohou je identifikovať, na ktorú 
ekosystémovú službu vybraný žiak myslí. 
 
5. aktivita: Naj fotka 
organizačná forma: frontálne vyučovanie 
medzipredmetové vzťahy: dejepis, výtvarná výchova, 
estetická výchova 
pomôcky: aspoň päť fotografií zachytávajúcej prírodné 
a kultúrne pamiatky a krajinný ráz v okolí školy 
čas: asi 10 minút 
cieľ: hodnotiť kultúrne ekosystémové služby v okolí 
školy/obce 
zadanie úlohy: Žiaci, postupne si pozrite tieto 
fotografie. Vyberte jednu až dve z nich, ktoré sa vám 
páčia, a potom zdôvodnite svoj výber. 
 
6. aktivita: Ekosystémové služby našej obce 
organizačná forma: skupinová práca (súťaž) 
medzipredmetové vzťahy: geografia 
pomôcky: ortofotosnímky obce, v ktorej sa nachádza 
škola, lepiace poznámkové listky 
čas: asi 10 minút 
cieľ: identifikovať a lokalizovať ekosystémové služby 
pomocou ortofotosnímok územia 
zadanie úlohy: Pozorne si prezrite ortofotosnímky 
obce. Čo na nich vidíte? Sú tam polia? Lesy? Vodná 
nádrž? Hrad? Aké ekosystémové služby poskytuje 
krajina v našej obci? Skupina, ktorá identifikuje najviac 

služieb a určí ich miesto na ortofotosnímke, bude 
odmenená. 
 
7. aktivita: Najdôležitejšia ekosystémová služba 
organizačná forma: samostatná práca 
medzipredmetové vzťahy: etická výchova, občianska 
výchova 
pomôcky: papier, pero, zoznam ekosystémových 
služieb 
čas: asi 5 minút 
cieľ: posúdiť dôležitosť a význam ekosystémových 
služieb 
zadanie úlohy: Zo zoznamu ekosystémových služieb si 
vyberte päť z nich, ktoré sú podľa vás najdôležitejšie. 
Následne týchto päť služieb napíšte podľa dôležitosti 
do pyramídy (obr. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Pyramída – hodnotiaca škála 
Zdroj: Sieglová, 2019; upravené 

Záver 
Príspevok sa zaoberá vyučovaním environmentálnej 
výchovy a začlenením konceptu ekosystémových 
služieb do vyučovania. Problematika ekosystémových 
služieb je pomerne nová, čo môže byť dôvodom, prečo 
nie je zahrnutá v ŠVP. Avšak, úzko súvisí s biodiverzitou, 
ktorá je súčasťou ŠVP. Z tohto dôvodu žiaci nedokážu 
ohodnotiť význam služieb v krajine, ktoré poskytujú 
ekosystémy, a nebudú mať záujem zachovať ich.  

Navrhli sme sedem aktivít, prostredníctvom ktorých 
sa žiaci dozvedia, čo sú to ekosystémové služby, ako sa 
delia a identifikujú ich v krajine. Aktivity sú určené pre 
žiakov základných a stredných škôl. Prvá, úvodná 
aktivita je zameraná na uvedomenie si, aké 
ekosystémové služby poskytuje ľuďom krajina. Počas 
druhej aktivity sa žiaci zoznamujú so skupinami 
ekosystémových služieb (produkčné ES, regulačné 
a podporné ES, kultúrne ES). Tretia aktivita sa 
zameriava na peňažné oceňovanie produkčných 
ekosystémových služieb. Ďalšia aktivita je realizovaná 
prostredníctvom kladenia a správnej formulácie otázok 
zameraných na regulačné a podporné ekosystémové 
služby. Počas piatej aktivity žiaci hodnotia fotografie 
vyjadrujúce kultúrne ekosystémové služby. Pri realizácii 

 

najdôležitejšia 
ES 

najmenej dôležitá 
ES 
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nasledujúcej aktivity žiaci pomocou ortofotosnímky 
identifikujú a lokalizujú ekosystémové služby v okolí 
školy/obce. Poslednou, siedmou aktivitou je 
individuálny výber ekosystémových služieb 
a zhodnotenie ich dôležitosti. 

Prostredníctvom navrhnutých aktivít môžu žiaci 
pochopiť koncept ekosystémových služieb a ich 
význam pre človeka a biodiverzitu. Je možné 
prispôsobiť ich podmienkam vyučovacej hodiny. Učiteľ 
si môže vybrať iba jednu aktivitu a vhodne ju 
zakomponovať do vyučovania iného predmetu. 
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Abstrakt 
Problematika súčasnej globálnej klimatickej zmeny sa 
v poslednom období stáva čoraz dôležitejšou témou na 
svetovej, národnej či individuálnej úrovni. Meniaca sa 
klíma je súčasťou učiva geografie na základných 
i stredných školách, avšak téme je stále venovaná len 
malá pozornosť vzhľadom na jej globálny rozsah 
a previazanie s každou oblasťou nášho života. Tému 
klimatickej zmeny je potrebné chápať komplexne, 
poznať jej príčiny a dôsledky, ako aj možné riešenia 
nakoľko sa v posledných rokoch jej prejavy neustále 
zhoršujú. 
Je preto veľmi dôležité, aby žiaci a študenti pokladali 
túto tému za prioritnú a naučili sa jej lepšie porozumieť. 
V tomto príspevku predstavujeme návrh didaktickej 
hry „Klíma ťa potrebuje“, ktorá si kladie za cieľ 
podnetnou formou vtiahnuť hráčov do intenzívnej 
spolupráce pri riešení klimatickej krízy v rôznych 
častiach sveta. Hra vychádza z reálnej situácie vo svete, 
poukazuje na to, aká vážna je súčasná kríza, aký je 
dôležitý čas a tiež spolupráca štátov.  
 
Kľúčové slová: klimatická kríza, didaktická hra, 
kooperácia, spolupráca, stratégia 

Abstract 
The issue of current global climate change has recently 
become an increasingly important topic at the global, 
national or individual levels. The changing climate is 
also part of the curriculum of geography in middle and 
upper schools, but little attention is still paid to this 
topic despite to its global scope and links with every 
area of our lives. It is necessary to understand the topic 
of climate change comprehensively, to know its causes 
and consequences, as well as possible solutions, as in 

recent years its impacts are worsening and are already 
affecting the territory of Slovakia. It is therefore very  
important that pupils and students take this topic as 
a priority and learn to understand it better. In this  
paper, we present a proposal for a didactic game 
"Climate Needs You", which aims to engage players in 
an engaging and cooperative way in intensive 
cooperation in resolving the climate crisis in various 
parts of the world. At the same time, the game, which 
is based on the real case studies across the world, 
shows how serious the current crisis is, how important 
time is and also the cooperation of states.  

 
Key Words: climate change, students, game, 

climate crisis,  

Úvod 
Klimatická zmena a s ňou spojená klimatická kríza je v 
súčasnosti veľmi dôležitou témou nielen v 
geografických vedách, ale naprieč celým spektrom 
spoločenských vied. Už v pomerne krátkom čase je 
možné pozorovať zmeny, ktoré ovplyvňujú nielen 
prírodné ekosystémy, ale aj fungovanie celej ľudskej 
spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby žiaci a študenti tejto 
komplexnej téme porozumeli čo najlepšie, pretože 
práve oni budú rozhodovať a vedome sa podieľať na 
fungovaní svojej krajiny v čase meniacej sa klímy. 
Napriek snahe zaradiť klimatickú krízu do štátneho 
vzdelávacieho programu sa o tejto téme žiaci učia len 
veľmi okrajovo. V tomto príspevku predstavujeme 
spôsob, ktorý by hravou formou mohol žiakom i 
študentom pomôcť k hlbšiemu pochopeniu 
problematiky klimatickej zmeny, jej príčin, dôsledkov i 
možných riešení. 

1 Didaktické hry v geografii 
Hry nemusia byť len spestrením voľného času, ale môžu 
byť veľmi efektívnym a zároveň podnetným nástrojom 
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v geografickej edukácii. Medzi prvých zástancov hier vo 
vzdelávaní patril už J. A. Komenský (1592 – 1670). Hra 
je podľa neho nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, 
pretože pomáha vzbudzovať záujem, motivuje k 
ďalšiemu učeniu sa a pomáha pochopiť vysvetľovanú 
látku [1]. Zo súčasnejších autorov napr. Likavský [2] 
zaraďuje didaktickú hru medzi aktivizujúce a rozvíjajúce 
heterodidaktické metódy v geografii. Hra dokáže 
mobilizovať aktivitu detí tak, ako máloktorá iná činnosť, 
pretože počas hrania sa deti dokážu plne sústrediť, ale 
naučia sa aj spolupracovať a strategicky uvažovať [5]. 

2 Cieľ didaktickej hry „Klíma ťa potrebuje“. 
Cieľom hry je pomôcť žiakom osvojiť si teoretické 
vedomosti z učiva o súčasnej zmene klímy a získať širšie 
vedomosti o reálnych udalostiach a ich priestorových i 
časových súvislostiach, ktorým dnes na našej planéte 
čelíme. Taktiež by sa mali prostredníctvom hry naučiť 
zdôvodniť, akým spôsobom oni ako jednotlivci môžu či 
už pozitívne alebo negatívne ovplyvniť udalosti v našej 
krajine alebo vo svete a akým spôsobom prispievajú k 
rastu globálnej teploty.  
     Pri tvorbe hry sme si stanovili nasledovné ciele, ktoré 
by mali byť merateľné:  
(1) Žiak dokáže identifikovať aktuálne a z hľadiska 
klimatickej zmeny dôležité spoločenské problémy a 
dokáže ich spájať do súvislostí.  
     Klimatická zmena a jej dôsledky sa prejavujú nielen 
na populácii rastlín a živočíchov, ale ovplyvňujú i ľudskú 
spoločnosť [3] . Žiaci a študenti sa s touto 
problematikou síce často stretávajú aj prostredníctvom 
médií a internetu, ale často ich pokladajú za 
nevýznamné a nevidia v nich osobnú súvislosť. 
Geografia je ale predmet, ktorý má predovšetkým 
žiakov naučiť hľadaniu súvislostí v globálnom meradle. 
 
(2) Žiak dokáže na základe získaných vedomostí 
navrhnúť viacero riešení na ochranu klímy pred 
negatívnou činnosťou človeka, ktoré spôsobuje 
globálne otepľovanie. 
  Z hľadiska Bloomovej taxonómie sa tento cieľ 
nachádza na piatej úrovni v takzvanej syntéze. Žiaci 
budú schopní navrhnúť riešenia, ktoré môžu pomôcť 
lepšie zvládnuť situácie spojené so zmenou klímy. 
Pomocou hry však pochopia aj rôzne úskalia ich 
realizácie a aký kritický je v tomto prípade aj samotný 
čas.  
 
(3) Žiak vie ukázať na mape sveta najzraniteľnejšie 
oblasti v súvislosti s postupnou zmenou klímy. 

     Herným plánom je mapa sveta pomocou ktorej si 
žiaci uvedomujú rôzne reálne priestorové súvislosti. 
Stretávajú sa s riešením problémov v rôznych kútoch 
sveta ako napr. roztápanie ľadovcov v Grónsku, 
zvyšovaním morskej hladiny a s ňou spojený úbytok 
koralových útesov i ostrovov v Tichomorí. Stretnú sa 
ľuďmi, ktorý sú nútení opustiť svoju krajinu v dôsledku 
zmeny klímy a stanú sa z nich ”klimatickí utečenci”. 
 
(4) Žiak si uvedomuje svoje konanie vplývajúce na 
zdravie planéty v dôsledku neúspechu. 
 
Hra Klíma ťa potrebuje nemá vždy len dobrý koniec, kde 
hráči vyhrajú a svet zachránia. Rovnako funguje i reálny 
život. Už približne polstoročie odborníci ľudstvo 
varovali, čo môže nastať v prípade dramatickej zmeny 
klímy. Spoločnosť však stále nekoná dostatočne, na čo 
upozorňuje aj mladá švédska 
aktivistka Greta Thunberg. Aj napriek rozličným 
snahám a zákonom zaväzujúcim sa znížiť emisie sa 
situácia naďalej zhoršuje. Je možné, že raz sa ľudstvu 
podarí významnejší spôsobom zmierniť alebo 
pozastaviť globálne otepľovanie, ale cena môže byť 
príliš vysoká. Veľké oblasti budú zdevastované, ukryté 
pod hladinou mora alebo vyschnuté [4].Ak si pomocou 
tejto hry žiaci uvedomia, že dôsledkom ich nesprávnych 
rozhodnutí môže byť aj takáto katastrofálna situácia, 
hra splnila svoj účel. 

3 Základné informácie o hre 

3.1 Cieľová skupina 
Didaktická hra klíma ťa potrebuje je hrou pre hráčov 
rozličnej vekovej kategórie. Nenavrhovali sme ju 
výlučne pre špecifickú cieľovú skupinu. Jej základným 
predpokladom je len spôsobilosť pre jej aktívne hranie. 
Hra vyžaduje spoluprácu, plánovanie, predvídanie do 
budúcich kôl a samozrejme aj istú dávku inteligencie i 
chápanie aktuálneho diania. Hru si samozrejme môže 
zahrať v domácom prostredí každý, kto to uzná za 
vhodné, v školskom prostredí ju ale odporúčame hrať 
žiakom od ôsmeho ročníka základnej školy, nakoľko sa 
už istotne stretli termínom klimatická kríza, uhlíková 
stopa a majú základné predstavy o aktuálnom dianí vo 
svete prostredníctvom absolvovaných tém v geografii. 
Pre maximálne herné a edukačné obohatenie by sme 
ale hru odporučili najmä mladým ľuďom vo veku od 15 
do 18 rokov, nakoľko upevňuje ich nadobudnuté 
vedomosti a prináša dodatočné informácie. Zároveň ich 
nabáda k občianskej angažovanosti. 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika I. 

 357 

3.2 Pomôcky k hre 
Hru možno realizovať buď klasickou stolovou formou 
alebo prostredníctvom premietania na plátno, či 
interaktívnu tabuľu. V prípade online výučby je možné 
hru prispôsobiť. Hra obsahuje hraciu dosku a rôzne typy 
kartičiek.  
Hracia doska (príloha č. 2) predstavuje mapu sveta, 
obklopenú herným plánom. Hráči umiestnia do hernej 
dosky jednotlivé komponenty regiónov a vytvoria tak 
reálnu mapu. Jednotlivé oblasti sveta sa budú počas hry 
obracať, a preto je dôležité ich zo začiatku umiestniť 
lícom (farebnou časťou) nahor. Na hraciu dosku hráči 
počas celej hry umiestňujú výhradne len herné 
komponenty. Ďalej si hráči pripravia balíček herných 
udalostí (príloha č. 1), dostatočne ich zamiešajú 
a umiestnia otáznikom hore, na vyhradenú časť 
hracieho plánu označenú žltým obdĺžnikom v pravom 
hornom rohu. Na samotný spodok premiešaného 
balíčku umiesti hlavnú kartu s názvom “Jadrová vojna,“ 
tak aby bola už od začiatku hry pre hráčov viditeľná. Na 
logo veľkého teplomeru umiestnia žetón, ktorý bude 
počas celej hry označovať stupnicu teploty na Zemi. Do 
hry si následne hráči pripravia požadovaný počet kariet 
charakteru (veľké tvrdé karty postáv, príloha č. 3), za 
ktoré budú všetci hráči hrať. Požadovaný počet hráčov 
musí odpovedať počtu kariet postáv. Kombinácia 
postáv v hre záleží od požiadaviek samotných hráčov, 
ak tomu nebude herný mód určovať inak. Každý hráč si 
následne potiahne kartu postavy, zoznámi sa s jej 
základnými schopnosťami a umiestni si ju k svojej 
blízkosti. Spomedzi herných komponentov si zoberie 
dva sledovacie žetóny, pričom jeden umiestni na svoj 
vlastný lokálny teplomer a druhý na ukazovateľ 
skúsenosti. Obidva žetóny budú umiestnené na 
základnej hodnote 1 (ak tomu nebude určené inak). 
Okrem toho si potiahne hernú figúrku odpovedajúcu 
vylosovanému charakteru, ktorú umiestni do svojej 
počiatočnej lokácie. Následne si každý hráč namieša 
vlastný balíček kariet v tomto zložení. Jednu kartu 
s označením práca, vzdelávanie, pohyb a akcia, to jesť 
štyri karty. Tieto karty budú predstavovať vlastný herný 
balíček pre každého hráča. Počas celej hry bude hráč so 
svojimi kartami hrať a prostredníctvom rôznych 
udalostí svoj vlastný balíček navyšovať o ďalšie kartičky 
rovnakého druhu. Pripravený balíček si hráči následne 
premiešajú a umiestnia ich lícom dole vedľa svojej 
charakterovej karty. Pred začatím každého kola si 
doberú počet kariet odpovedajúci ich vlastnostiam. Na 
začiatku hry je tento počet stanovený na dve karty. 
Ostatné dve karty ostávajú v hernom balíčku a hráčovi 
prídu na ruku len počas nasledujúceho kola. Herný 

balíček ako aj kapacitu kariet na ruke si ale bude možné 
počas hry navýšiť. 

3.3 Pravidlá  
Ešte pred samotným začiatkom hry, po príprave 
herných komponentov sa hráči spoločne dohodnú na 
podmienkach výhry. Po vzájomnej dohode si stanovia 
určitý počet regiónov, ktoré musia do konca hry (kým 
nevyčerpajú karty udalostí) ochrániť pred otepľovaním. 
Ak tento počet nedosiahnu, hra sa končí prehrou. 
Ako prvý začína ťah vždy hráč, ktorého charakter žije v 
najvýchodnejšej časti sveta. Spomedzi všetkých postáv 
to je Japonec. Ak Japonec v hre nie je, začína iný, 
východu najbližší hráč. Ako posledný odohrá svoj ťah 
najzápadnejší charakter a potom začína opäť nové kolo 
s predchádzajúcim spôsobom znázorňujúcim pohyb 
Slnka a teda denný režim obyvateľov Zeme. 
 
Každý osobitný ťah jednotlivých hráčov sa skladá z 
dvoch fáz. 

1. Fáza : Hráč si doberie požadovaný počet kariet 
do rúk (na základe jeho úrovne a vlastností) 
spočiatku ale len 2 kusy. S týmito Kartami 
môže svoj ťah odohrať alebo môže fázu 1 
vynechať a pristúpiť na fázu 2. V prípade, že 
ale chce svoj ťah odohrať môže vykonať 
nasledovné. Môže zahrať kartu práca a získať 
tak financie potrebné pre herný proces. Výška 
výplaty sa odvíja od aktuálnej hernej situácie a 
schopností, ktoré si hráč v priebehu hry 
neustále aktualizuje. Ďalej môže zahrať kartu 
vzdelávanie a získať isté množstvo skúseností, 
odvíjajúce sa od jeho aktuálnej situácie. 
Tretím typom karty je karta pohybu. S ňou 
môže vycestovať do ľubovoľnej oblasti bez 
ohľadu na vzdialenosť od aktuálnej pozície. 
Tieto tri typy kariet však zároveň zanechávajú 
uhlíkovú stopu, ktorú si hráč po vynesení 
týchto kariet značí na svojom lokálnom 
ukazovateli. (príloha č. 3) Výška uhlíkovej 
stopy ako i všetky efekty súvisiace s prácou a 
vzdelávaním si hráč sleduje na svojej karte 
postavy. Po naplnení ukazovateľa uhlíkovej 
stopy si ho hráč opätovne vynuluje, avšak 
pridá jeden bod na globálnom meradle 
celkovej teploty.  Štvrtým typom karty je karta 
akcie o ktorej nájdete informácie o pár 
odstavcoch nižšie. Hráč môže teda zahrať 
toľko kariet, koľko mu daná situácia 
umožňuje. Následne pristúpi k fáze číslo 2. 
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2. Fáza: Hráč si potiahne kartu udalostí, ktoré 
ležia na hernom pláne. Všetkých hráčov 
oboznámi s jej výsledným efektom a vyloží ju 
na stôl, tak aby bol jej efekt viditeľný pre 
všetkých. V prípade, že ide o problémovú 
kartu ostáva na hracej ploche dovtedy, kým 
nebude daná situácia zvládnutá. Ak pôjde o 
kartu úlohy, hráč má právo si túto kartu zobrať 
k svojmu charakteru. Každý hráč môže mať len 
len jednu aktívnu úlohu na ktorej pracuje. V 
prípade, že si zoberie kartu novej úlohy, starú 
okamžite zahadzuje bez ohľadu na jej 
pokročilú fázu. Úlohu si zároveň môže zobrať 
len hráč, ktorý si túto kartu potiahol (ak tomu 
nie je určené inak). Tretím typom karty 
udalosti je karta stávajúceho efektu. Efekt sa 
okamžite vyhodnotí a karta sa zahadzuje k 
použitým kartám udalostí. 

 
Hlavnú zápletku hry predstavujú karty problémov. Pri 
ich vynesení sa označia žetónom príslušného hráča, aby 
bolo jasné, počas ktorého ťahu daný problém vznikol. 
Problémy majú vo svojom popise vysvetlenú zápletku, 
následky a úkony potrebné na odstránenie samotnej 
karty a vyhnutiu sa nepríjemným následkom karty.  
 
Príklad: Amazonský dažďový prales v dôsledku 
pravidelného vypaľovania porastu spojeného s 
poľnohospodárskou činnosťou zachvátili plamene. 
Situácia sa vymkla spod kontroly a požiar sa rozšíril do 
vnútrozemia. Brazília žiada ostatné štáty o pomoc.  

Požiadavky: Cestuj do Amazonského pralesu (2 
hráči), zafinancuj náročnú hasičskú operáciu (5€), podaj 
miestnym zložkám pomocnú ruku pri hasení (3 karty 
akcie) 
Následky: Za každé kolo, ktoré Amazonský prales horí, 
pridaj na globálnej stupnici jeden bod. 
 
Hráči musia teda splniť vyššie uvedené požiadavky, aby 
požiar spôsobil čo najmenší nárast teploty. Musia teda 
najprv vycestovať do oblasti až potom vykonať 
pomocou karty akcia činnosť, ktorou prispejú k haseniu 
požiaru. Zároveň ale musia i vyplatiť požadovanú sumu 
zo svojich úspor, ktoré pri práci zarobili. Hráči tak musia 
spolupracovať, kto sa do oblasti vyberie hasiť, kto pošle 
finančnú pomoc a kto sa bude sústrediť na ďalšie 
aktuálne problémy v hernom svete. V prípade, že 
prejde jedno kolo, teda kolo odvtedy čo si ho daný hráč 
potiahol a označil príslušným žetónom svojej farby, 
hodnota na globálnej stupnici stúpne, prales však bude 

horieť i naďalej. Keď sa problém podarí vyriešiť karta sa 
odstráni, avšak získaná teplota na stupnici ostáva. 
 
Okrem riešenia problémov však nesmú hráči zabúdať 
ani na svoje zdokonaľovanie prostredníctvom 
vzdelávania, práce, plnením úloh a pod. Pri prechode 
na novú úroveň si hráč vyberie jeden z ponuky 
vybraných talentov pre aktuálnu úroveň. Pri plnení úloh 
si obohacuje balíček a získava rôzne vylepšenia ako 
pasívne alebo aktívne schopnosti, ktoré hráčom pri 
správnej kombinácii uľahčujú zvládnuť boj proti 
spomínaným problémom. 
 
Skoro každý krok, ktorý hráč odohrá má svoje následky. 
Ide najmä o uhlíkovú stopu. Jeho úkony odohraté 
kartami vzdelávanie, práca, pohyb generujú už vyššie 
spomínanú uhlíkovú stopu na lokálnom ukazovateli. 
Keď sa tento ukazovateľ naplní, navýši globálnu teplotu 
o jeden teplotný bod a zresetuje sa na nulu. Z 
nevyriešených kariet problémov rovnako stúpa teplota 
avšak miesto lokálnej už priamo globálna. Keď hodnota 
na globálnej stupnici dosiahne určite hodnoty, svet sa 
začne meniť. Ako prvé sa začnú topiť ľadovce, neskôr sa 
zvýši hladina oceánov a ostrovy v Tichom oceáne sa 
stanú neobývateľné a pod. Kartička s regiónom Tichého 
oceánu sa odoberie z hry a herná plocha sa zmenšila. 
To znamená pre hráčov neočakávané udalosti a 
problémy a situácie ku ktorým budú musieť pristupovať 
s rozvahou. Každý stratený región totiž vzďaľuje hráčov 
od možného víťazstva a upozorňuje ich na závažnosť 
situácie. 

3.4 Koniec hry 
Hra môže skončiť troma možnými spôsobmi. Keď sa 
ukazovateľ globálneho počítadla teploty naplní, 
planéta Zem podľahla klimatickej kríze a otepľovanie 
dosiahlo extrémne rozmery nezlučiteľné so životom na 
planéte. Ľudský druh ako aj všetky organizmy vyhynuli. 
Hráči hru prehrali. 
Druhým spôsobom je nasledovná situácia. Všetky karty 
udalostí (otázniky) sa minú a na spodku balíčka ostane 
karta jadrová vojna. Následne sa vyhodnotí efekt 
stanovený na začiatku hry zúčastnenými hráčmi. Ak je 
počet zostávajúcich regiónov nižší ako bolo stanovené 
na začiatku, ľudia v dôsledku stiesnených životných 
podmienok a následkoch klimatickej krízy vypustili na 
seba zostávajúci jadrový arzenál. Hráči rovnako skončili 
prehrou. 
Tretím spôsobom je ale víťazstvo, teda víťazstvo s 
určitými stratami. Dôjde k nemu po tom, čo sa minuli 
všetky karty v balíčku, počet regiónov je ale rovnaký 



   
Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika I. 

 359 

alebo vyšší ako bol stanovený na začiatku hry. K odpalu 
jadrových hlavíc nedôjde a ľudia tak ostali žiť v 
stabilizovanom svete i keď poznačení klimatickou 
zmenou. Otepľovanie síce zastavili ale niektoré regióny 
sú aj napriek snahe a víťazstvu neobývateľné. 

4 Príprava učiteľa 
Didaktickú hru Klíma ťa potrebuje je možné hrať i ako 
spoločenskú hru mimo školského prostredia. Avšak 
didaktickou hrou sa stáva len v súvislosti s účasťou 
pedagóga. Učiteľ môže hru hrať spolu so žiakmi ako 
jeden z hráčov. Hra má však lepší prínos v prípade, že 
sa učiteľ zhostí úlohy moderátora. Úlohou moderátora 
je viesť celý herný proces, ťahať karty, vyhodnocovať 
scény a pod. Učiteľ si teda musí v prvom rade 
naštudovať pravidlá hry. Jeho povinnosťou je ale 
predovšetkým správne interpretovať vybrané herné 
momenty a udalosti. Žiaci sa pri hraní stretnú s 
obrovským množstvom informácií, ktoré budú musieť 
spracovať. Herný plán odráža skutočný svet rozdelený 
do oblastí. Herné postavy sú inšpirované národmi, 
rovnako aj ich schopnosti a vlastnosti sú odrazom 
čiastočného pohľadu na vybranú krajinu či už z 
ekonomického, vzdelanostného alebo kultúrneho 
hľadiska. Učiteľ teda musí vedieť vysvetliť, prečo sú 
Japonci zameraní najmä a high tech výskum a prečo 
majú schopnosť svet konzolí. Okrem týchto maličkostí, 
ktoré musí učiteľ vedieť vecne v prípade otázok 
vysvetliť, je jeho úlohou viesť diskusiu na vybrané herné 
problémy. Ešte pred začiatkom hry si môže učiteľ 
prezrieť karty udalostí a pozrieť sa na to, aké problémy 
sa budú v hre objavovať. Pri ich tvorbe sme vychádzali 
z reálnych udalosti ako napríklad občianske vojny, 
zmena legislatívy, prírodné pomery, katastrofy a pod. 
Učiteľ môže pri odhalení problémov viesť so žiakmi 
diskusiu na vybranú tému. Herný čas tak natiahne o 
značný rozsah ale práve pri týchto problémoch a 
následnej diskusii, ktorú bude učiteľ viesť sa môžu žiaci 
dozvedieť ďalšie informácie súvisiace s klimatickou 
krízou. Vďaka aktívnemu pôsobeniu učiteľa a jeho 
výkladu sa hra stáva didaktickou. 
 
Príklad: Žiak si potiahne kartičku: V dôsledku politických 
a národnostných nezhôd vypukla občianska vojna v 
Sudáne. Obyvatelia trpia nedostatkom základných 
životných potrieb. Povstalci na znak vzbury decimujú 
národný park, poslednú hranicu medzi púšťou a 
savanou. (Požiadavky na vyriešenie problému nie sú pre 
príklad dôležité).    

Následky: Sahara sa rozšírila na východ a prispela tak k 
zníženiu množstva dopadnutých zrážok.  
 Pridaj 1 stupeň na globálny ukazovateľ teploty 
Učiteľ môže následne pri tejto karte rozprúdiť diskusiu. 
Môže sa spýtať na to, aký ma vplyv rozširovanie Sahary 
na globálnu teplotu, aký vplyv mal národný park na 
stabilizáciu prostredia alebo i na to, aké národné parky 
sa v Sudáne nachádzajú. Možnosti na diskusiu sú 
obmedzené len schopnosťami a kvalitou pedagóga. 
Preto je adekvátne ak si učiteľ vypracuje i vlastné 
poznámky týkajúce sa tejto hry s informáciami, ktoré 
môže v prípade potreby žiakom poskytnúť. 

5 Predbežné výsledky a diskusia  
Didaktická hra Klíma ťa potrebuje je ešte stále v štádiu 
úprav a ladenia. Ako každú spoločenskú hru i túto je 
potrebné vyvážiť čiastkovými úpravami herného štýlu. 
Hra sa najlepšie otestuje pri konkrétnom hraní. 
Aktuálne máme vymyslených vyše 40 kariet udalostí 
(karty s otáznikom - problémy, úlohy...) 4 charaktery 
(Američan, Slovák, Rus, Japonec). Herný mechanizmus 
je ale vymyslený a preto sme sa pokúsili odohrať s 
dobrovoľníkmi niekoľko hier. Celkovo sme odohrali 6 
hier o veľkosti dvoch hráčov. Jednu hru sme hrali ale aj 
v trojici. Maximálnu prípustnú kapacitu hráčov 
plánujeme stanoviť na 5 hráčov. Počet kariet udalostí 
plánujeme navýšiť približne na 100 kusov. Dĺžka hry sa 
vo všetkých prípadoch, odhliadnutých od vysvetlenia 
pravidiel pohybovala približne na 40 minútach čistého 
herného času (iba 40 spomínaných kariet udalostí). Vo 
všetkých prípadoch teplota dosiahla maximálne 
hodnoty v približne rovnakej dobe ako bola odobraná 
posledná karta z balíčku. Ako hráčom sa nám 
nepodarilo dosiahnuť významných vylepšení v našich 
charakterových skúsenostiach a nikto z nás si 
neodomkol kľúčové schopnosti uľahčujúce priebeh hry 
(to bol jeden z hlavných dôvodov prehry). Napriek 
tomu sa nám v prevažnej miere podarilo zvládať 
problémy, ktoré sme pohotovo riešili. Ako budúci učiteľ 
som sa snažil ku každej karte udalosti podať a 
prezentovať aj isté informácie navyše, aby sa hráči 
prostredníctvom hry niečo dozvedeli. Hodnotenie 
účastníkov hry boli veľmi pozitívne. Páčil sa im najmä 
herný štýl, teda kooperatívny spôsob herného systému. 
Pozitívne vyhodnotili i hlavné herné mechanizmy ako 
nápad s problémami, ktoré treba riešiť, inak sa planéta 
ohrieva, vytváranie a budovanie postavy, ktorá sa 
špecializuje na istú oblasť a môže tak pomôcť tímu pri 
záchrane života ale i reálnu mapu sveta po ktorej sa 
hráči pohybujú. 
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Kvôli sťaženým podmienkam spôsobenými aktuálnou 
pandemickou situáciou sme väčšinu hier odohrali 
prostredníctvom online priestoru. Herný plán sme 
spolu s kartami postáv prerobili do online formátu. Cez 
aplikáciu Microsoft Meet sme uskutočnili skupinový 
hovor, kde sme prostredníctvom zdieľania obrazovky 
značili naše pohyby do online dokumentu. Karty 
udalostí sa v prípade potreby dajú tiež nahrať do online 
priestoru. Hra sa tak môže hrať i vo virtuálnej podobe. 
Doskovú formu považujeme ale za najlepší spôsob pre 
uskutočnenie tejto didaktickej hry. Učiteľ ale môže v 
prípade potreby hru zdieľať i na plátne, dataprojektore 
pred celou triedou. Hru nemusia hrať výlučne 
jednotlivci ale aj skupina žiakov, ktorá bude ovládať 
vybranú postavu. Celú hernú koncepciu ale narúša 
dlžka vyučovacieho procesu. Spomínal som, že i dvom 
hráčom zabrala hra (a to nie celá verzia) približne 40 
minút. Plnú verziu hry od samotného začiatku až po 
koniec (5 hráči) odhadujem na približne 150 minút, čo 
je v rozpore s vyučovacími hodinami, ktoré majú 45 
minút. Hru je preto v tejto verzii ideálne hrať počas 
geografického krúžku, v školskom klube, počas 
špeciálnych príležitostí (deň Zeme, deň detí, zimné 
radovánky) a pod. V prípade, že si ju chce učiteľ 
vyskúšať so žiakmi počas vyučovania predovšetkým na 
jednohodinovke musí zvoliť upravené verzie a 
modifikácie na ktorých ešte pracujem. Ich podstata 
vychádza síce z rovnakých herných pravidiel (postavy, 
ťahy, kooperácia, riešenie problémov), avšak časové 
ohraničenie jednej hry sa bude pohybovať v rozmedzí 
25-30 minút. Do úvahy prichádza nasledovná 
modifikácia: Žiaci dostanú pred seba rozohratú hru 
(teplomer bude už na 40 bodoch), Tichomorie bude 
pod hladinou mora, Austrália bude opustená. Ich 
cieľom bude zastaviť v priebehu siedmych kôl 
otepľovanie. Budú musieť teda odohrať 7 kôl bez toho 
aby prišli o ďalší región. Táto verzia prichádza do 
možnosti len vtedy, ak už žiaci poznajú základné 
pravidlá. 

Záver 
Didaktické hry majú nezastupiteľné miesto vo 
vyučovaní a pomáhajú žiakov nielen zaujať, a naučiť 
veľa nových faktov, ale aj spolupracovať a uvažovať v 
súvislostiach. Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité pri 
vyučovaní komplikovanejších tém, akou téma súčasnej 
zmeny klímy rozhodne je. Naším cieľom bolo 
prostredníctvom tohto príspevku predstaviť návrh 
edukačnej hry, ktorá pomocou spolupráce buduje u 
žiakoch mnohé zručnosti a pomáha im zorientovať sa v 
problematike, ktorá sa bude s veľkou 

pravdepodobnosťou týkať aj ich každodenného 
rozhodovania v budúcnosti. Pri tvorbe hry sme sa 
nechali inšpirovať reálnymi situáciami, ktoré sa 
v poslednej dobe v spoločnosti udiali alebo s vysokou 
pravdepodobnosťou ešte len stanú. Navrhnutá hra je 
veľmi flexibilná a dokáže sa prispôsobiť podmienkam 
v ktorých sa bude môcť využiť. Hra má okrem využitia 
na hodinách geografie možnosť uplatniť sa i na 
hodinách občianskej výchovy, aktivít zameraných na 
ochranu prírody, školských podujatí alebo i vo voľnom 
čase spolu s priateľmi na báze základnej doskovej hry. 
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Zoznam Príloh  
 

 
Príloha č.1 Kartičky udalostí 
Na obrázku vidíme tri typy kartičiek, ktoré si hráči vo 
fáze 2 ťahajú. Podľa typu kariet môže ísť o problém, 
ktorý spôsobuje nárast globálnej teploty, efekt, ktorý 
priamo ovplyvní hrateľnosť všetkých hráčov (v tomto 
prípade Američan zarobí z karty práce väčší finančný 
obnos, zároveň však jeho karta práce vytvára väčšiu 
uhlíkovú stopu) a kartu úlohy, ktorá poskytuje hráčovi 
po splnení určitý typ výhod. 
 

 
Príloha č. 2  Herný plán 
Hrací plán sa skladá z hracej mapy na ktorej vidíme 
jednotlivé regióny zložené z menších oblastí. Po týchto 
oblastiach sa budú hráči pohybovať umiestnením 
figúrky. V prípade, že sa stane niektorý z regiónov 
neobývateľný, odstráni sa z hracej plochy. Teplotný 
ukazovateľ slúži ako počítadlo bodov, na ktoré sa 
zaznamenáva globálna teplota. Keď dosiahne oranžové 
hodnoty, prebehne vyhodnotenie kľúčovej udalosti, 
ktorá je pevne daná pre túto hodnotu. Keď dosiahne 
červeného bodu, určený región na hracej mape sa stáva 
neobývateľným. V sekcii Problémy sveta sa zverejňujú 
informácie o kartičkách problémoch, teda 
požiadavkám na ich splnenie. 
 

 
Príloha č. 3 Karta charakteru 
Na obrázku vidíme kartu jedného z herných postáv. Ide 
o Američana. V hlavnej sekcii (okolo fotografie) vidíme 
jeho základné informácie ako prácu, vzdelanie 
a unikátnu schopnosť aktívnu od začiatku hry. Po 
pravici vidíme koláčový graf s názvom Mikroklíma. Graf 
predstavuje osobný teplomer každého hráča. Svojimi 
kartami napr. prácou získa Rob 3€ a zároveň 2 jednotky 
malého teplomeru (mt). Koláčový graf v tomto prípade 
predstavuje malý teplomer a hráč si graficky 
zaznamená výšku svojej uhlíkovej stopy. Keď sa graf 
naplní, hráč pridá jeden stupeň na globálnej stupnici 
(príloha č. 2) a tento svoj graf si vynuluje. Pri logu mince 
si hráč zaznamenáva aktuálnu finančnú situáciu 
a hodnotu finančných prostriedkov. V kolónke Úlohy si 
hráč zaznamená aktuálne vyzdvihnutú kartu úlohy, 
ktorú si potiahol vo fáze 2. V sekcii Bonusy si hráč 
zaznamenáva aktuálne bonusy spôsobený kartami 
efektu. Na spodnej časti charakterovej karty vidíme 
skúsenostné lišty. Panel, ktorý sa nachádza navrchu 
predstavuje úroveň 1, ktorá je rozdelená na 4 časti 
(skúsenosti). Prostredníctvom karty vzdelanie si hráč 
získava skúsenosti, ktoré zaznamenáva na lište. Keď 
dosiahne 4 body, zvolí si jeden z príslušných talentov 
(Satelit alebo Silicon valley) a pokračuje úroveň 2., teda 
panel zložený z siedmych častí. Efekt jednotlivých 
talentov je popísaný na zadnej strane karty (v prílohe 
ale nie sú). 
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Abstrakt 
Hlavným cieľom článku je navrhnúť metodiku pre 
inovatívnu výučbu zmyslovej sústavy s dôrazom na 
chemoreceptory a mechanoreceptory. Článok ponúka 
súbor aktivít rozvíjajúcich kritické, logické a tvorivé 
myslenie študentov. Metodika je zostavená v súlade 
s ISCED 3A pre gymnáziá a so vzdelávacími 
štandardami. Obsah metodiky sme tvorili podľa 
súčasnosti platnej učebnice Biológie 6 od Ušákovej 
z roku 2015. 
 Metodika je štruktúrovaná podľa stratégie E-U-R 
rozvíjajúcej kompetencie žiaka, medzi ktoré patria 
napríklad komunikačné schopnosti, kritické, logické a 
tvorivé myslenie. Stratégiou sa metodika člení na tri 
základné časti Evokácia – Uvedomenie si významu – 
Reflexia. Týmto spôsobom je metodika prehľadne 
rozdelená, čo uľahčuje samotnú prácu pedagóga. 
 Aktivity navrhnuté v metodike, ktorú vám 
predkladáme majú za cieľ oživiť a zatraktívniť celkový 
priebeh vyučovacej hodiny.   
Kľúčové slová: inovatívne vyučovanie, stratégia E-U-R, 
aktivizujúce metódy, zmyslová sústava – 
chemoreceptory, mechanoreceptory 

Abstract 
The main goal of the article is to design a methodology 
for innovative teaching of the sensory system with 
emphasis on chemoreceptors and mechanoreceptors. 
The article offers a set of activities developing critical, 
logical and creative thinking of students. The 
methodology is compiled in accordance with ISCED 3A 
for grammar schools and educational standards. We 
created the content of the methodology according to 
the currently valid textbook Biology 6 by Ušáková from 
2015. 
The methodology is structured according to the E-U-R 
strategy of developing the student's competencies, 
which include, for example, communication skills, 
critical, logical and creative thinking. The strategy 

divides the methodology into three basic parts: 
Evocation - Awareness of meaning - Reflection. In this 
way, the methodology is clearly divided, which 
facilitates the work of the teacher. 
The suggested activities in the methodology, which we 
present to you, are targeting to revive and smarten up 
the overall process of the lesson. 
Key Words: innovative teaching, E-U-R strategy, 
activating methods, sensory system - chemoreceptors, 
mechanoreceptors. 

Úvod 
Nechápavé tváre, stále len ten istý výklad. Stereotyp 
vzdelávania je stále prítomný aj v 21. storočí napriek 
vzostupu inovatívneho typu vyučovania. Prečo je to 
tak? Profesia pedagóga je časovo neobmedzená. Áno, 
niektorí si myslia, že ich práca končí, keď zavrú dvere 
kabinetu, ale realita je iná. Nikto už nevidí ako do noci 
pracuje, opravuje didaktické testy, aby obe strany 
(študenti aj pedagóg) mali spätnú väzbu.  
 Využívanie aktivizujúcich metód v súčasnosti je viac 
než vítané. Na druhej strane učiteľ musí byť pripravený 
na časovú záťaž, ktorú mu budú spôsobovať zo 
začiatku. Podľa nášho názoru, všetko trvá istý čas 
a postupne dochádza k zautomatizovaniu tejto 
činnosti. Vytváranie aktivizujúcich metód sa stane 
súčasťou učiteľskej profesie.  
 Článok ponúka čitateľovi návrh moderného 
spôsobu výučby biológie človeka  v tematickom celku 
zmyslová sústava s dôrazom na chemoreceptory 
a mechanoreceptory. Túto sústavu radíme 
k náročnejším, pretože obsahuje veľa nových a hlavne 
odborných pojmov. Tie sa žiakom možno nebudú javiť 
na prvý pohľad ľahké, ale prostredníctvom vhodne 
použitých metód dokážeme aj zmyslovú sústavu odučiť 
originálne a hlavne pútavo. 

1 Inovatívne vyučovanie 
Vyučovanie 21. storočia by malo byť modernizované 
v rámci obsahu učiva, ale aj v rámci vyučovacích metód 
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a foriem, ktorými sú žiaci vyučovaní. V priebehu 
histórie na Slovensku skoncipovali rôzne projekty 
určené na modernizáciu školstva. Až po roku 1989 
školstvo dostalo šancu na reformáciu, ale nie vo veľkej 
miere. Známymi sú projekty Duch školy (1991), 
Konštantín (1994), Milénium (2001), ktoré žiaľ nikdy 
neboli zavedené do praxe [1]. Dôvodom zlyhania týchto 
projektov bola časová náročnosť, nepripravenosť 
pedagógov tvoriť niečo nové okrem foriem klasického 
vyučovania, nepripravenosť žiakov reagovať na tieto 
zmeny. 
 Najväčšia zmena pre slovenské vzdelávanie prišla až 
22. mája v roku 2008 s novým školským zákonom. 
Reforma kládla dôraz na pedagógov, ich postoj 
k žiakom, motiváciu pedagogického zboru, rodičov, 
samosprávy a širokej verejnosti na zlepšenie situácie 
v školstve [1]. Postupne sa menil obsah a rozsah 
učebných tém vďaka vzniku Štátneho vzdelávacie 
programu. Od tohto programu sa odvíjali Školské 
vzdelávacie programy, ktoré boli prispôsobené pre 
daný typ školy.  
 Vzdelávanie naberalo stále nový dych, nápady a 
nadhľad. Modernizácia a inovácie vo vzdelávacej 
oblasti sú prítomné dodnes. Čím ďalej, tým sa na 
výchovu žiaka kladú vyššie požiadavky. Pedagógovia sa 
snažia vytvoriť pozitívnu klímu v triede. Vtedy sa 
žiakom lepšie učí, pretože opadne stres a strach 
z učebnej témy. Pedagóg sa snaží upevniť tímového 
ducha a rozvíjať  prostredníctvom aktivizujúcich metód 
a inovatívnych foriem vyučovacia kompetencie žiaka, 
komunikačné schopnosti, logické a kritické myslenie. 
 Podľa Komoru [2] je potrebné rozvíjať na školách 
globálne  a interkultúrne myslenie. Áno, je to ťažké a 
časovo-náročné pre učiteľa priniesť žiakom niečo nové 
do vyučovacieho procesu. Avšak stojí za to vidieť 
zvedavé a dychtivé pohľady žiakov počas vyučovacieho 
procesu.  
 Stupeň modernizácie a inovácie školstva sa 
preukazuje práve v tejto kritickej dobe poznačenej 
pandémiou. Školy sú zatvorené viac ako rok, prevláda 
neistota pedagógov a žiakov, ako to bude pokračovať 
ďalej. Netrvalo dlho a zaznamenali sme rýchly príklon 
k technológiám zabezpečujúcim dištančné vzdelávanie 
na základných, stredných a vysokých školách. Počas 
tohto pandemického obdobia sa prezentuje šikovnosť 
a obratnosť pedagógov zvládať aj takéto nové situácie 
a neupustiť od inovatívnych vyučovacích metód.  

1.1 Aktivizujúce metódy 
Aktivizujúce metódy si prešli dlhou cestou pokým ich 
pedagógovia začali začleňovať do vyučovacieho 

procesu. Medzi prvými ich začal používať Ján Ámos 
Komenský, ktorý poukazoval na dôležitosť názornosti, 
výletov, exkurzií. Tie rozvíjajú kognitívne procesy 
u žiakov efektívnejšie ako klasická forma vyučovania 
s výkladom. 
 Aktivizujúce metódy sú inovatívne tým, že do centra 
pozornosti kladú žiaka. Zvyšujú jeho aktivitu 
a poskytujú mu väčší priestor počas vyučovacej hodiny. 
Učiteľ sa stáva facilitátorom a korigujúcim činiteľom. 
Žiakom neprekladá hotové vedomosti, 
prostredníctvom aktivizujúcich metód ich nabáda 
k riešeniu a získaniu vedomostí na základe už 
nadobudnutých poznatkov.  
 Jankovcová a kol. [3] definujú aktivizujúce metódy 
ako „postupy ,ktoré vedú vyučovanie tak, aby sa 
dosiahli výchovno-vzdelávacie ciele hlavne na základe 
vlastnej činnosti žiakov, pričom sa kladie dôraz na 
myslenie a riešenie problémov.“ 
  Maňák a Švec [3] rozlišujú aktivizujúce metódy do 
piatich skupín: 

 Diskusné metódy, 

 Heuristické metódy (hľadanie riešenia 
problémov), 

 Situačné metódy, 

 Inscenačné metódy (Role play), 

 Didaktické hry. 
Prechádzajúce delenie aktivizujúcich metód sme použili 
aj pri vytváraní metodiky, ktorú vám predkladáme 
v článku.  

2 Materiál a metodika 
Pri tvorení tohto článku sme si zvolili nasledovný 
postup: 

 Predloženie návrhu témy článku školiteľke, 

 Zber relevantných zdroj týkajúcich sa témy 
článku, 

 Vytýčenie si daných kapitol článku, 

 Spracovanie informácií a selekcia literatúry do 
jednotlivých častí článku, 

 Naštudovanie si ISCED-u 3A, 

 Upravenie metodiky zmyslovej sústavy na 
základe výchovno-vzdelávacích cieľov 
uvedených v ISCED 3A, 

 Priebežné konzultácie článku so školiteľkou. 
 Úlohou tohto článku je predložiť čitateľovi 
inovatívnu metodiku biológie človeka v tematickom 
celku zmyslová sústava s dôrazom na chemoreceptory 
a mechanoreceptory. Prečo neuvádzame ďalšie 
receptory? Zmyslovej sústave prislúchajú dve 
vyučovacie hodiny, preto sme rozdelili učebnú tému na 
dve časti.  
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 Obsahom metodiky sú aktivity, ktoré rozvíjajú 
kritické a tvorivé myslenie. Pri zostavovaní metodiky 
sme sa zameriavali na to, aby žiak mal dostatočný 
priestor počas vyučovacej hodiny na vlastnú realizáciu. 
Dbali sme tiež na to, aby navrhnuté aktivity boli 
atraktívne a na prvý pohľad žiakov zaujali hneď od 
motivačnej fázy vyučovacieho procesu.  
 Navrhnutá metodika je založená na stratégii E-U-R, 
ktorá je dôležitá pre rozvoj kritického, logického 
a tvorivého myslenia. Tvorcami tejto stratégie sú 
Meredith a Steele. Tí sú názoru, že kritické myslenie je 
jedným z najdôležitejších zručností demokratickej 
spoločnosti [4]. Uvedená stratégie poskytuje žiakom 
postačujúci priestor na vlastnú realizáciu.  
 Stratégia E-U-R rozdeľuje vyučovaciu hodinu do 
troch základných častí. Prvá časť je Evokácia „E“. Jej 
cieľom je vzbudiť zvedavosť, túžbu po poznaní 
a namotivovať žiakov na druhú časť stratégie. 
Nasledujúcou časťou je Uvedomenie si významu „U“. 
Zámer tejto časti je nadobudnúť poznatky inovatívnym 
spôsobom výučby, prostredníctvom aktivizujúcich 
metód. Tieto prijímané vedomosti majú dlhodobý 
charakter. Žiakom sa podstatne ľahšie vybavujú 
v pamäti, ako poznatky nadobudnuté počas klasickej 
formy vyučovania. Poslednou časťou stratégie je 
Reflexia „R“. Úlohou reflexie je zafixovať alebo upevniť 
informácie prijaté počas vyučovacej hodiny 
aktivizujúcimi metódami. U žiaka dochádza ucelenie 
vedomostí, uvedomenie si toho, čo sa naučil [5].  
 Počas vyučovacej hodiny budú žiaci pracovať 
individuálne, ale aj v skupinách. 

3 Výsledky a diskusia 
Výsledkom našej činnosti je vytvorenie predloženej 
metodiky, ktorá je v súlade s ISCED 3A a vzdelávacími 
štandardmi pre 3. ročník gymnázií. Metodika je 
štruktúrovaná do podoby stratégie E-U-R. Aktivity sú 
zostavené pre rozvoj kritického a logického myslenia 
žiakov biológie.  

3.1 Prvý model – Zmyslová sústava 
(chemoreceptory a mechanoreceptory)  
Evokácia (7 minút) 
Hlavnou úlohou tejto fázy je, aby si učiteľ získal 
pozornosť žiakov pre preberanú tému. Učiteľ nesmie 
zabudnúť oznámiť žiakom hlavný cieľ  a čiastkové ciele. 
V úvode vyučovacej hodiny sa učiteľ so žiakmi pozdraví, 
zapíše absencie a začne vyučovať prostredníctvom 
prvej aktivity fishpool. 
 Aktivita 1: Fishpool. Zámerom tejto aktivity je zistiť, 
čo žiaci vedia o téme ešte pred samotným výkladom. 

Aktivita pozostáva zo štyroch fáz. V prvej fáze žiaci 
napíšu na papier prvú asociáciu, ktorá ich pri názve 
učiva napadla. Druhá fáza pozostáva z toho, že žiaci 
zmiešajú všetky svoje papiere s nápadmi dokopy na 
katedre učiteľa. V tretej fáze si každý žiak „vyloví“ dva 
papieriky a to čo ho pri nich napadne si napíše alebo 
zapamätá. V poslednej štvrtej fáze sú tieto asociácie 
vypovedané nahlas všetkými žiakmi postupne. Aktivite 
prislúcha časové ohraničenie 7 minút [7]. 
Uvedomenie si významu (25 minút) 
Hlavným cieľom tejto fázy je nadobudnúť u žiakov nové 
poznatky o chemoreceptoroch a mechanoreceptoroch. 
Táto časť vyučovacej hodiny bude doplnená 
kontrolnými a problémovými otázkami nasmerovanými  
žiakom. 
 Pre začiatok učiteľ so žiakmi zopakuje vedomosti, 
ktoré by už mali vedieť z predchádzajúceho štúdia. 
 

Otázky pre žiakov 
1. Definujte zmyslový orgán. 
2. Porozmýšľajte a určte fázy reflexného oblúka. 
3. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom signál? 
4. Zdôvodnite vďaka čomu vieme rozlíšiť podnety z 
vonkajšieho prostredia? 
Poznámka pre učiteľa 
Predpokladané odpovede na otázky 
1. Sú to orgány, ktoré prijímajú informácie z 
vonkajšieho ale i vnútorného prostredia. 
Prostredníctvom nich vie človek na ne adekvátne 
reagovať. 
2. Reflexný oblúk je zložený z receptora, dostredivých 
dráh, centrálnej nervovej sústavy, odstredivých dráh a 
efektora. 
3. Signál ináč povedané podnet, ten prijímame z 
vonkajšieho prostredia. 
4. Podnety z vonkajšieho prostredia prijímame 
prostredníctvom receptorov, ktoré sú uložené v koži 
človeka. 

 
Po zodpovedaní otázok žiakmi, učiteľ im rozdá 

prehľadné delenie receptorov. Táto pomôcka bude 
žiakom slúžiť ako „barlička“ pri príprave na písomné 
alebo ústne skúšanie. Žiaci si prejdú členenie 
receptorov spolu s učiteľom. V prípade ak by mali k 
nemu nejaké otázky, učiteľ ich v tejto fáze zodpovie. 

Predpokladaný prehľad receptorov 
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Obr. 1: Delenie receptorov – pomôcka pre žiakov 
Zdroj: [8] 
 
Následne učiteľ pokračuje vo výučbe po predložení 

prehľadu receptorov. Aby učiteľ žiakov zaujal 
a motivoval k aktivite počas vyučovacej hodiny, použije 
aktivitu Ruleta chutí. 

Aktivita 2: Ruleta chutí. Pri tejto aktivite si žiaci 
otestujú svoje chuťové poháriky. Žiaci si mali doniesť 
potraviny, ktoré reprezentujú druhy chutí – sladká, 
slaná, kyslá, horká. Každá dvojica dostane do lavice 
ruletu a šatku na oči. Najprv točí ruletou jeden 
spolusediaci, pričom druhý má zakryté oči šatkou. Po 
roztočení rulety žiak čaká, na akú chuť šípka ukáže. Žiak 
vyberie príslušné jedlo k chuti a dá spolužiakovi. 
Výmena žiakov nastáva vtedy, keď ochutnávajúci 
popíše chuť. Takýmto hravým spôsobom si žiaci 
zopakujú základne chute, ktoré chuťové poháriky 
jazyka dokážu rozoznať. Aktivite navrhujeme 8 minút. 
Po nej učiteľ začne krátky výklad o chutiach, ktoré vie 
človek rozoznať [9]. 
Predpokladaný vzhľad rulety 

 
Obr. 2: Ruleta chutí 
Zdroj: [10] 

 
 Prostredníctvom plagátu učiteľ popíše postavenie 
chutí na jazyku. Vyzve žiakov, aby mu povedali, či 
naozaj jedlá, ktoré im spolusediaci dal cítili na daných 
miestach ako je to demonštrované na plagáte. Po 
výklade učiteľ uloží žiakom problémovú otázku. Dá im 
čas na zamyslenie a postupne bude žiakov vyzývať k 
odpovedi. 
Predpokladaný plagát chutí 

 
Obr. 3: Chute 
Zdroj:  [11] 
  

1. Problémová úloha: V minulosti, keď bol svet 
rozdelený na viacero kráľovstiev a panstiev, mala 
šľachta viacero výhod. Zábavu im sprostredkovali 
dvorní šašovia. Spoločnosť pre kráľovnú spríjemňovali 
dvorné dámy. Jedlá v tých časoch boli vychýrené. No 
ako to aj v rozprávke býva, nie je všetko ružové. 
Väčšinou nepriatelia chceli zvrhnúť alebo zbaviť sa 
kráľa rôznymi spôsobmi. Napríklad neočakávaným 
vpádom na územie, ale taktiež aj prostredníctvom 
maškrtného jazyka. Určte prostredníctvom čoho sa 
dalo predísť otráveniu panovníka. Následne uveďte akú 
chuť mali väčšinou otrávené jedlá. 
Predpokladaná odpoveď: V minulosti sa dalo otráveniu 
predísť prostredníctvom hlavných ochutnávačov jedál. 
Tí museli ochutnať pokrm skôr, ako sa dostal ku kráľovi. 
Otrávené či pokazené jedlá majú charakteristickú horkú 
chuť. Toxíny alebo plesne majú horkú až trpkú chuť. 
Chuťové poháriky v tomto prípade nás varujú, že niečo 
nie je v poriadku a mali by sme jedlo čím skôr vypľuť a 
opláchnuť si ústa vodou.  

 
 Po výklade a demonštrácii chemoreceptora – chuti 
učiteľ pokračuje čuchom. O tomto receptore si žiaci 
napíšu poznámky z učebnice, pričom už vedia základné 
informácie z predošlých ročníkov. Učiteľ po dopísaní 
poznámok žiakov vyzve k odloženiu pier a zošitov. 
Rozdelí ich na dve skupiny. Prvej skupine bude uložená 
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aktivita Sedem statočných. Druhej skupine bude 
uložená aktivita Vyskúšaj svoj hmat. 
 Aktivita 3: Sedem statočných. Žiaci v prvej skupine 
si spomedzi seba vyberú siedmych spolužiakov, ktorí 
prídu pred tabuľu a zaviažu si oči. Vodca skupiny im 
bude dávať k nosovému orgánu veci s rôznym pachom. 
Ako napríklad spotené tričko, trojdňové ponožky, kvet 
podľa ročného obdobia, kakao, škoricu, čierne korenie, 
živicu, kyslé uhorky, kapustu, banán, alkohol, 
cigaretový popol, skazené vajíčko a podobne. Fantázii 
sa medze nekladú, vodca môže využiť rôzne pachy, 
ktoré im učiteľ prichystal. Úlohou žiakov bude 
identifikovať predmet, ktorý vytvára daný pach. Časová 
dotácia pre túto aktivitu je 5 – 6 minút [12]. 
 Aktivita 4: Vyskúšaj svoj hmat. K 
mechanoreceptorom zaraďujeme okrem iných aj hmat. 
Úlohou žiakov druhej skupiny bolo doniesť predmety s 
rôznym povrchom. Žiaci využijú šatky na zakrytie očí. 
Spolusediaci budú dávať pod ruky svojim spolužiakom 
rôzne predmety. Táto aktivita podnecuje žiakov si 
uvedomiť, ako to majú ťažké ľudia so slepotou. Aktivita 
môže trvať po dobu 6 minút [13]. 
 Posledným chemoreceptorom sú receptory bolesti. 
Tie sa delia na povrchovú, hĺbkovú a orgánovú bolesť. 
Povrchovú bolesť môžeme žiakom navodiť pri pichnutí 
sa o ihlu. Predpokladáme, že hĺbkovú bolesť žiaci zažili 
určite po telesnej výchove. Učiteľ im to môže 
demonštrovať na príklade tréningu s vlastnou váhou 
ako sú – drepy, kľuky a podobne. Po čase sa u žiaka 
môže vytvoriť svalová horúčka, ľudovo povedané 
svalovica. Následne orgánovú bolesť môže učiteľ 
ukázať žiakom na príklade bolesti brucha. Ide o tupo 
vyrážajúcu bolesť, podobná tejto bolesti je aj napríklad 
bolesť hlavy a podobne. 
 

2. Problémová úloha: Interpretuj slovné spojenie 
fantómová bolesť. Prečo to tak nazývame? 
Predpokladaná odpoveď: Fantómová bolesť, 
senzorická ilúzia, je to častý jav, ktorý sa objavuje po 
amputácií končatín alebo po odobratí orgánu. Býva 
sprevádzaná zvieravou, hlbokou až tupou bolesťou, 
ktorá sa začína „mravenčením“  na mieste, kde orgán 
alebo končatina bola. Fantómovou bolesťou to 
nazývame z dôvodu, že samotného Fantóma bolo ťažké 
kedy vidieť v literárnych dielach. Hovorilo sa o ňom 
veľa, no málokto ho uvidel na vlastné oči. Respektíve 
bolesť cítime, no nevidíme končatinu, ktorej by tá 
bolesť mala prislúchať. 

Obrázok pripojený k problémovej otázke 

 
Obr. 4: Fantómová bolesť 
Zdroj: [14] 
 
 Posledným zmyslovým orgánom, ktorým sa 
budeme zaoberať na dnešnej vyučovacej hodine je 
orgán sluchový  a statokinetický. Ak je škola vybavená 
modelom ucha učiteľ ho využije pre demonštráciu. 
Názornosťou si žiaci zapamätajú omnoho viac 
informácií, ako iba pri výklade. Pre lepšie uchovanie 
poznatkov z tohto orgánu, učiteľ dá do lavíc obrázkovo-
pojmovú skladačku.  
Predpokladaný model ucha 

 
Obr. 5: Model ucha 
Zdroj: [15] 
 
 Aktivita 5: Skladačka. Úlohou žiakov je zložiť 
skladačku v správnom poradí a priradiť správne časti k 
pojmom, na ktoré ukazuje šípka. Túto aktivitu učiteľ 
uloží žiakom po demonštrácii a popise modelu. Žiaci si 
popritom budú písať poznámky. Pre lepšiu predstavu si 
žiaci môžu správne zloženú skladačku odfotiť mobilom. 
Takto sa im bude lepšie opakovať doma, to čo sa počas 
vyučovacej hodiny naučili. Aktivite prislúcha 8 – 10 
minút [16]. 
Predpokladaný vzhľad kartičiek 
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Obr. 6: Skladačka ucha 
Zdroj: [17] 
 
Reflexia (10 minút) 
Hlavným cieľom v tejto fáze je preverenie 
nadobudnutých vedomostí žiakov, ktoré prijali počas 
vyučovacej hodiny. Učiteľ rozdelí žiakov do 3 skupín. Ku 
každej skupine priradí istý orgán. Úlohou žiakov bude 
zrekapitulovať vedomosti z dnešnej hodiny. Môže to 
poňať formou výkladu, inscenácie alebo aktivity, ktorú 
si pre ďalšie dve skupiny žiaci vymyslia. Týmto 
spôsobom si hravo každý žiak zopakuje to, čo  sa naučil 
v priebehu vyučovacej hodiny. Prvej skupine učiteľ 
pridelí chuť a čuch. Druhá skupina bude demonštrovať 
receptory bolesti a hmat. Posledná skupina bude 
reprodukovať svojim spolužiakom statokinetický orgán 
a sluchový orgán. Učiteľ bude dopĺňať potrebné 
informácie, ak na ne skupina zabudne počas svojho 
výstupu. Žiaci budú môcť počas svojho prejavu využiť 
plagáty, obrázky, ale aj modely. Po ukončení tejto 
aktivity učiteľ zadá žiakom domácu úlohu z učebnice 
Biológia 6 (Ušáková): strana 66, úlohy 1, 2, 3. 

Záver 
Hlavný zámer príspevku bolo vytvoriť moderný vzor 
vyučovania zmyslovej sústavy zameranej na 
chemoreceptory a mechanoreceptory na gymnáziách. 
Ako hlavná predloha aktivizujúcich metód nám slúžila 
publikácia Roberta Čapeka: Moderní didaktika. Od nej 
sme sa odvíjali a vytvárali aktivity k našej metodike. 
Didaktické hry a vyučovacie metódy sme sa snažili 
prispôsobiť kognitívnym a mentálnym schopnostiam 
študentov. Pri aktivitách sme okrem predošlých 
atribútov kládli dôraz na vytvorenie priestoru pre 
študentov, ich kreativitu a tvorivosť. 
 Pri štruktúrovaní metodiky sme vychádzali zo 
stratégie E-U-R. Pre učiteľov je prehľadná 

a zrozumiteľná. Spomínaná stratégia rozvíja kritické 
a logické myslenie, komunikačné schopnosti 
a tímového ducha u študentov. Tieto atribúty spadajú 
pod základné kompetencie študentov.  
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Abstrakt 
Príspevok sa sústreďuje na alternatívne spôsoby 
rozvoja tvorivosti a kritického myslenia v predmete 
biológia, konkrétne v téme Kostrová sústava človeka 
pre 7. ročník základných škôl. Alternatívne spôsoby 
rozvoja tvorivosti a kritického myslenia prezentujeme 
v inovatívnom modeli vyučovacej hodiny, ktorý 
obsahuje rôznorodé úlohy a aktivity, ktoré rešpektujú 
individualitu žiakov. Model ponúkame aj ako spôsob 
zatraktívnenia výučby biológie.  
Prvú časť príspevku sme sústredili na učiteľa ako 
podstatný faktor pre rozvíjanie kritického myslenia 
a tvorivosti u žiakov. Taktiež sme sa zamerali na to, ako 
absentuje kritické myslenie v dnešnej dobe a prečo je 
dôležité vedieť argumentovať a vyberať podstatné 
informácie.  
V praktickej časti uvádzame vypracovaný model 
vyučovacej hodiny, spracovanej podľa stratégie EUR 
s použitím rôznych aktivít rozvíjajúcich tvorivosť a 
kritické myslenie, ktoré sú modifikované pre 
zaktivizovanie žiakov, lepšie pochopenia učiva a 
dlhodobejšie uchovanie si vedomostí. 

Kľúčové slová: tvorivosť, kritické myslenie, kostrová 
sústava, učiteľ 

 

Abstract 
The paper focuses on alternative ways of developing 

creativity and critical thinking in the subject of biology, 
specificaly in the theme of Human Skeletal System for 
7th year of primary school. We present alternative 
ways of developing creativity and critical thinking in the 
inovative model  lesson, which contains diverse tasks 
and activities, which respect individuality of the 
studens, making this biology teaching model more 
attractive.  

First part of the paper, focuses on the teacher as a 
significant factor for developing of critical thinking and 
creativity of the students. We focused on how students 

learning can be influenced by the individual conception 
of pedagogical reality by teachers. We also focused on 
how critical thinking is absent these days and why it is 
important to know how to argue and how to select out 
important information.  

In the practical part we present a developed lesson 
model, developed according to the EUR strategy using 
various activities developing creativity and critical 
thinking, which are modified for the students to be 
active, better understanding of the curriculum, longer-
term preservation of knowledge. 

   Key words: creativity, critical thinking, teacher 

Úvod 
Stále tie isté, neefektívne a nezaujímavé metódy, pri 
ktorých žiaci radšej pozerajú do svojich mobilných 
zariadení. To je problém, s ktorým sa neustále 
stretávame v dnešnej dobe vo vyučovacom procese. 
Žiaci strácajú záujem o akúkoľvek aktivitu, pretože sú 
neustále pohlcovaní novými a novými poznatkami, 
informáciami a vedomosťami, a to nie len na 
vyučovaní, ale aj vo svete okolo nich. Učiteľ nemá čas 
na dodatočné vysvetlenia, alebo ten horší prípad 
nastáva, ak nemá učiteľ o dovysvetľovanie záujem. 
Žiakom nezostáva nič iné len sa učivo nabifľovať 
a informáciám z okolitého sveta veriť bez toho, aby si 
ich overil. Prečo by sa mal on snažiť viac, keď vidí, že sa 
nesnaží učiteľ. Ak však chceme, aby sa v spoločnosti 
pohybovali moderní, inovatívne, tvorivo a kriticky 
mysliaci jedinci, musíme zastaralé myslenie učiteľov 
a ich ,,overené" techniky výchovy a vzdelávania 
nahradiť atraktívnejšou formou školy s množstvom 
aktivít, metód a stratégii s dôrazom na aktívne 
zapojenie sa žiakov do vyučovania.  
        Cieľom príspevku je prezentovať možnosti na 
rozvíjanie kritického myslenia a tvorivosti za pomoci 
vytvorenia modelu vyučovacej hodiny na tému 
Ochorenie a poranenie kostrovej sústavy pre 7. ročník 
základnej školy, ktorá môže slúžiť aj na zatraktívnenie 
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vyučovacieho procesu. Model môže byť taktiež použitý 
ako pomocná ukážka pre učiteľov, ktorí by chceli učiť 
modernejšie, ale nevedia, ako používať rôzne metódy, 
aktivity a pod. Hlavnou úlohou model je vniesť do 
vyučovania moderné a dynamické spracovanie učiva 
s využitím rôznorodých metód, aktivít, ktoré rešpektujú 
individualitu žiakov, čím by mohli opäť nadobudnúť 
záujem získavať nové poznatky, vedomosti 
a schopnosti kriticky myslieť či tvoriť. 

1 Kritické myslenie ako dôležitá súčasť nie len 
dnešného moderného sveta 

Už v dobe, kedy žil Sokrates sa začalo objavovať 
kritické myslenie. Pomocou jeho dôkladne 
prepracovaného systému otázok získaval odpovede, 
ktoré kriticky zhodnotil. Princípom jeho metódy bola 
snaha o odhalenie kľúčových aspektov ťažkých 
problémov, dostať na povrch slabiny všeobecne 
platných názorov, poodhaliť verejnosti nelogické 
tvrdenia, ktoré boli obalené, tak aby pekne zneli. Vedel, 
že nie je možné sa spoliehať len na tzv. zdravý rozum 
tých, ktorí boli vyššie postavení v štáte. Pretože ľudská 
myseľ častokrát skĺzne k uvažovaniu, ktoré je 
iracionálne, subjektívne [1]. S tým má súvis aj ľudská 
intuícia. Ľudia často disponujú silnými intuíciami, 
ktorými si vysvetľujú fungovanie sveta okolo nich. Veria 
v istú esenciu, ktorá tkvie v hĺbke veci a robí ju tým, čím 
je. Pre nich je náročné racionálne zhodnotiť 
a rozanalyzovať si situáciu, preto radšej veria tomu, čo 
tkvie z ich intuície. Príkladom takejto situácie je aj 
transplantácia orgánu od vraha. Preukázalo sa, že prijať 
takýto orgán by bolo pre ľudí nesmierne veľký problém. 
Veria, žeby sa na nich prenieslo to zlé, čo v ňom 
spočívalo [2]. Častokrát si človek a žiaci v škole 
selektujú informácie podľa toho, či im vyhovujú alebo 
nevyhovujú. Ľudia inklinujú k nahliadaniu na svet podľa 
toho, akoby chceli, aby vyzeral, nie podľa toho, akým 
v skutočnosti je. Čiže mozog človeka z veľkého 
množstva pocitov a informácii vyberá len určitý druh, 
na ktorý sa zameriava [1]. Následne, keď to tohto 
procesu vnikne argument niekoho iného, človek 
zostáva zmätený, pretože nevie, ako v komplikovanom 
a záhadnom svete myslieť kriticky [3]. Je nevyhnutné, 
aby sa žiaci učili argumentovať a rozpoznávať takéto 
informácie už na základnej škole. Na to, aby žiak 
rozpoznal informácie z dezinformačných zdrojov, musí 
učiteľ upozorniť na ich znaky. Vo väčšine prípadov sa oň 
jedná ak je použitý silno emocionálne zafarbený text či 
už v nadpise, či samotnom obsahu, taktiež využíva 
rôzne typy písma, obsah si protirečí v jadre alebo 
s nadpisom. Silným znakom je aj anonymita autora, 

pretože si nemôžeme overiť jeho doterajšie pôsobenie 
[2].  

1.1 Učiteľ ako faktor ovplyvnenia žiackej mysle 
Zaťaženie na akademické tradície, i napriek pokroku 

v oblasti výchovy a vzdelávania, je stále výraznou 
súčasťou vzdelávania detí a mládeže, či už v oblasti 
obsahu vyučovania alebo v oblasti vyučovacích metód. 
To ovplyvňuje budúce vedomosti, zručnosti a postoje 
žiakov pre ich uplatnenie sa v praxi [4]. Jedným 
z faktorov spomínaného ovplyvnenia je učiteľ, ktorý 
vníma priebeh výučby, stanovenie cieľov a výber 
metód ako svoju autonómnu činnosť či pedagogickú 
filozofiu [5]. Formovanie individuality učiteľa, čiže aj 
jeho pedagogickej filozofie, je realizované už počas 
štúdia na vysokej škole. Učí sa ovládať znalosti 
pedagogiky, didaktiky, psychológie a utvárať svoju 
morálnu vyspelosť. Základom profesie učiteľa je ale 
láska plynúca z jeho vnútra, k deťom, práci a jeho 
tvorivému prístupu k nim aj sebe. Ak disponuje týmito 
vlastnosťami, žiaci to cítia, veria mu, a to je prvý krok 
k usporiadanému a harmonickému učeniu sa žiakov 
a vyučovaniu učiteľom [6]. 

Formovanie motivácie je zložitý proces, pretože 
každý žiak disponuje inou úrovňou inteligencie. Žiakov 
môžeme rozdeliť na typ lingvistický, logicko-
matematický, priestorový, muzikálny, telesný-
pohybový, prírodný, interpersonálny a intrapersonálny 
[4]. Zároveň by sme tieto typy mohli brať aj ako žiacke 
okruhy záujmu na vyučovacom procese. Môžu byť 
akousi inšpiráciou pre učiteľa na výber podstatných 
informácii pre danú triedu. 

Metódy sú akýmisi podporovateľmi učenia sa 
nových poznatkov na základe zábavy, aktivity. Vedú 
k diferenciácii vyučovacieho procesu a ich zámerom je 
vyzdvihnúť individualitu žiakov. Tým, že učiteľ ponúkne 
žiakom pestré vyučovacie metódy obsahujúce rôzne 
aktivity, všestranne rozvíja žiakov a zároveň zlepšuje 
ich vzťah k predmetu. Ochotnejšie potom príjmu aj nie 
úplne zábavné činnosti, ktoré je nutné využiť [7]. 
Nerozdeľujeme preto metódy na dobré alebo zlé, 
pretože každá metóda, keď sa upraví, vie byť 
efektívnou a aktivizujúcou. Učiteľ by mal upraviť 
metódy tak, aby sa vďaka nim v danom čase čo najviac 
žiakov naučilo čo najviac [6]. 

2 Materiál a metodika 
Pri tvorbe nášho článku sme postupovali podľa 
nasledujúcich krokov: 

1. Zvolili sme si tému článku a prekonzultovali jej 
názov a obsahovú stránku so školiteľkou, 
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2. Vyhľadali a preštudovali sme si dostupnú 
literatúru a ďalšie informačné zdroje, 

3. Vytýčili sme si názvy kapitol článku, 
4. Prepracovali sme informácie do podoby 

potrebnej  do jednotlivých častí článku, 
5. Naštudovali sme si ISCED 2, 
6. Vytvorili modelovú prípravu na tému Kostrová 

sústava človeka pre 7. ročník základných škôl 
na základe ISCED- u 2, 

7. Priebežné sme konzultovali silné a slabé 
stránky článku so školiteľkou, 

 
V prvej časti nášho článku sme kládli dôraz na 

rôznorodo vnímanú pedagogickú realitu učiteľom, čo 
vedie k výraznému ovplyvneniu žiackej mysle. Taktiež 
sme popísali  ako je potrebné rešpektovať individuálnu 
osobnosť žiakov a prispôsobiť tomu aj výber 
inovatívnych metód ako prvku podporujúceho rozvoj 
tvorivého, logického a kritického myslenia žiakov. 
Zamerali sme sa aj na problémy spojené 
s neschopnosťou ľudí a žiakov kriticky myslieť. V druhej 
časti sme sa rozhodli vytvoriť inovatívnu metodiku 
vyučovacej hodiny biológie pre 7. ročník základných 
škôl na tému Ochorenie a poranenie kostrovej sústavy 
človeka s využitím rôznych vyučovacích metód a aktivít, 
zohľadňujúcich individuálne kognitívne schopnosti 
žiaka. Pri tvorbe metodiky sme dbali na aktivizáciu 
žiakov počas celej vyučovacej hodiny, kde museli 
pracovať ako samostatná jednotka alebo v skupine. 

Metodika je spracovaná na základe stratégie E-U-R. 
Na rozdiel od tradičného vyučovania, kedy sa skoro vo 
všetkých organizačných častiach hodiny využíva 
väčšinou výklad, pri metóde E-U-R, sa v každej jej časti 
aplikujú rôzne žiacke aktivity. Prezentuje trojfázový 
systém učenia sa a myslenia. Prvé písmená vyjadrujú 
ich základné činnosti počas vyučovacej hodiny. E 
prezentuje evokáciu, U prezentuje uvedomenie si 
významu a R prezentuje reflexiu [8]. Vďaka rôznorodým 
metódam a stratégiám E-U-R je žiacka myseľ rôznorodo 
rozvíjaná, čím si žiaci dlhodobo zapamätajú potrebné 
nové poznatky. 

3 Výsledky a diskusia 
Za cieľ nášho článku sme si stanovili vytvoriť inovatívny 
model vyučovania na tému Ochorenie a poranenie 
kostrovej sústavy človeka pre 7. ročník základných škôl. 
Pokladáme za dôležité, aby si žiaci uvedomili vážne 
dôsledky nesprávnej starostlivosti o svoj pohybový 
aparát. Preto je potrebné, aby získali vedomosti 
o skolióze, zlomeninách a osteoporóze, ale 
atraktívnejším spôsobom, čím by sme mohli dosiahnuť 

dlhodobejšie uloženie vedomostí v ich pamäti. 
Predkladané aktivity a metódy budú predstavovať 
možnú alternatívu pre pochopenie učiva a na rozvíjanie 
tvorivosti a kritického myslenia. 

3.1 Prvý model vyučovacej hodiny – Ochorenie 
a poranenie kostrovej sústavy 
 
Evokácia (10 min) 
    Na úvod hodiny učiteľ použije brainstorming 
metódu, ktorou si overí už získané vedomosti žiakov 
z predchádzajúcich hodín. Zároveň môžu žiakov 
napadnúť nové myšlienky a súvislosti, ktoré sa neučili 
na hodinách, čím sa rozvíja ich logické myslenie. Žiak 
veľa poznatkov nadobudol pasívnym vnímaním 
z televízie, z rodinného prostredia a pod., vďaka čomu 
dôjde aj k zdokonaleniu asociačných schopností. 

Základ bude tvoriť pracovný list s názvom 
Brainstorming kostra, ktorý učiteľ rozdá každému 
žiakovi. Dá im časový limit asi 5 minút. Počas neho budú 
musieť napísať do bublín obklopujúcich kostru všetko, 
čo ich napadne v spojitosti s opornou sústavou človeka. 
Keď uplynie stanovený čas, žiaci prečítajú svoje 
nápady/myšlienky. Pri ich čítaní si môže každý zapísať 
tie, ktoré ho zaujali do svojho listu. Brainstorming 
kostru si žiaci nechávajú, pretože neskôr im môže slúžiť 
ako pomôcka pri učení. 

Je možné, že žiakov napadnú pri tejto metóde aj 
ochorenia a poranenia kostry, a tým učiteľ nadviaže na 
nové učivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Obr. 1 Brainstorming kostra 
Zdroj: [9] 
Uvedomenie si významu (30 min) 

Učiteľ plynulo prejde na túto časť hodiny 
prostredníctvom otázky týkajúcej sa nového učiva, 
konkrétne sa bude jednať o najfrekventovanejšie 
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poranenie kostí, zlomeninu. Otázky slúžia na vzbudenie 
záujmu o vysvetľované učivo a rozvoj komunikačných 
schopností žiakov. 

 
 
 

 
 
 
Predpokladá sa, že žiaci odpovedia zlomenina. Na 

túto odpoveď sa naviažu ďalšie tri otázky, ktorých 
odpoveď bude slúžiť pre žiakov ako základná definícia 
poranenia. 

 
 
 
 
 
 

Predpokladaná odpoveď žiakov: Zlomenina je 
predelenie kosti na dve časti. Vzniká nejakým pádom. 
Môže byť otvorená a zatvorená.  Následne učiteľ doplní 
žiacke poznatky. 
Učiteľom doplňujúce informácie: 
Fraktúra alebo zlomenina je poškodenie celistvosti 
kosti. Častá príčina, ktorá ju spôsobuje je náhle 
stlačenie, náraz či pád. Podľa toho, ako poškodzuje 
kožu, sa člení na otvorenú (kosť prejde cez kožu) a 
zatvorenú (kosť sa nedostáva cez kožu). V mnohých 
prípadoch sa vyskytuje aj trieštivá zlomenina. Zranenie 
spôsobené zlomením predstavuje bolesti, sprevádzané 
neschopnosťou pohybu. Môže spôsobiť aj prípadné 
deformácie, opuchy, krvácania a pod.  

Učiteľ v ďalšej časti hodiny využije priraďovaciu 
aktivitu, ktorá rozvíja kritické myslenie. Žiaci budú 
musieť spájať už získané vedomosti 
s novonadobudnutými. Podstatu budú tvoriť obrázky 
zlomenín v prezentácií označené písmenami. K nim 
budú musieť žiaci priradiť ich názvy, označené číslami, 
avšak prvú minútu nebudú k dispozícii v prezentácií. 
Keď ubehne 60 sekúnd, učiteľ preklikne v powerpointe 
a odhalí názvy ako pomôcku pri priraďovaní. Bude sa 
jednať o prácu vo dvojiciach, čo vedie k zlepšeniu 
komunikačných schopností a rešpektovaniu 
individuálnych osobností. Tá dvojica, ktorá správne 
splní úlohu ako prvá, dostáva jednotku.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Typy zlomenín k aktivite 
Zdroj: [10] 

 
Po aktivite sa ich pedagóg spýta, ako by postupovali 

pri základnom ošetrení zlomeniny. Následne si všetky 
odpovede zosumarizujú do postupu pozostávajúceho z 
jednotlivých krokov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ak to časové podmienky dovolia, učiteľ pustí video, 

ktoré bude mať za úlohu žiakov uvoľniť od napätia 
a zároveň má didaktickú funkciu. Tá predstavuje hravú 
formu pre žiakov na osvojenie si vedomostí o obnove 
kostného tkaniva po zlomenine.  

Otázka: 
Zamysli sa a uveď čo považujeme za najčastejšie 
poranenie kostí. Svoju úvahu zdôvodni.  

 

Otázky: 
Povedz, čo je to vlastne zlomenina? 
Vysvetli ako vzniká zlomenina?  
Vymenuj aké typy zlomenín poznáš? 

 

Postup pri základnom ošetrení zlomeniny: 
1. Snažiť sa pacienta dostať zo 

spôsobeného šoku tým, že ho upokojíte. 
2. Ak je zlomenina otvorená, priloží sa niečo 

sterilné, najlepšie gáza, čím sa zastaví 
krvácanie. V žiadnom prípade nezatláčať 
kosť dovnútra!  

3. Je dôležité stabilizovať a znehybniť 
končatinu dlahami v prípade zlomeniny 
predkolenia (môžu na to slúžiť konáre, 
stočená deka, prípadne turistické palice). 
Treba ich priložiť z vonkajšej a vnútornej 
strany končatiny a taktiež pod zlomeninu. 
V prípade zlomeniny predlaktia treba 
obviazať mäkkým obväzom a zafixovať 
trojuholníkovou šatkou. 

4. Obviazať dlahy obväzom v hornej časti 
stehna, pri členku, pod a nad kolenom. 

5. Privolať zdravotnú pomoc na čísle 112 
Zdroj: [11] 
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K hlavným ochoreniam pohybového aparátu 

dnešnej mládeže patrí skolióza. Je preto dôležité, aby 
žiaci poznali príznaky tejto choroby a vedeli jej 
predchádzať. K oboznámeniu žiakov s týmto 
ochorením bude pomáhať aktivita s názvom Som tvoj 
doktor. Jej účelom bude aj pomerne včasná diagnostika 
v prípade, ak žiak pociťuje alebo vykazuje známky 
skoliózy, čo ho bude viesť k následnej návšteve 
odborného lekára.  

Aktivita sa bude realizovať vo dvojiciach, ako hra na 
doktora a pacienta. Úlohou lekára bude najprv viesť 
rozhovor s pacientom. Náplňou tejto konverzácie bude 
zistiť, či pacient vykazuje príznaky skoliózy. Tie sa budú 
nachádzať v prezentácii, aby si ich každý žiak mohol 
prečítať. Keď doktor zistí dostatok informácií/príznakov 
od pacienta, prejde na palpačné, čiže hmatové 
vyšetrenie chrbtice.  
Postup takéhoto vyšetrenia napíše učiteľ na tabuľu, aby 
si ho mohli opäť všetci žiaci prečítať. Poprípade, 
dostane každý žiak vytlačený postup na papieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď všetci dokončia svoje vyšetrenia, odprezentujú, 
k čomu sa dopátrali. Ak bude u nejakého žiaka zistené 
podozrenie na skoliózu, učiteľ odporučí návštevu 
u ortopéda, prípadne športy na zlepšenie stavu ako je 
plávanie, gymnastika, jazda na koni alebo hocijaké 
cvičenie na posilnenie svalstva a kostí. Ak zostane čas, 
žiaci si môžu vymeniť svoje role. 

 
  

Obr. 3 Powerpoint - príznaky 
Zdroj: [13] 

Pri zanedbaní výživy kostí v mladom veku môže 
dochádzať k vážnemu ochoreniu v staršom veku, 
osteoporóze. K priblíženiu sa problematike tohoto 
ochorenia zadá učiteľ žiakom experiment, ktorý si 
spravia deň pred hodinou z biológie. Experiment bude 
pozostávať z octu a vajíčka. Úlohou bude nechať 
vajíčko v nezatvorenej sklenej nádobe (najlepšie 
zaváraninový pohár)  naplnenej octom asi 20 hodín. 
Túto nádobku si potom žiaci donesú na hodinu. 
Experiment vzbudí v nich záujem o učivo a podporí ich 
v bádaní a objavovaní nového. Žiaci po vybraní vajíčka 
z octu na hodine zistia, že zostalo mäkké a gumené.  

Podstatou experimentu bola vizualizácia 
osteoporotickej kosti. Učiteľ vysvetlí žiakom, že vajíčko 
predstavuje kosť počas ochorenia. Vtedy dochádza 
k rednutiu, kosť zostáva krehká v dôsledku úbytku 
kostnej hmoty a poruchou stavby kosti.  

Na to, aby si žiaci lepšie vizualizovali vnútornú 
stavbu kosti počas osteoporózy, kedy je napádané 
hlavne kostné tkanivo, využije učiteľ špongiu. Jej otvory 
budú predstavovať zdravé tkanivo, následne učiteľ 
zadá pokyn žiakom, aby tieto otvory začali zväčšovať. 
Keď už budú dostatočne veľké, zastaví ich. Vysvetlí im, 
že takto vyzerá chorobu napadnuté kostné tkanivo. Je 
to spôsobené tým, že tu dochádza k nerovnosti medzi 
novou tvorbou tkaniva a jeho úbytkom, čo vedie 
k vážnym zlomeninám. Ochorenie je zapríčinené 
nedostatkom vápnika, vitamínu D, kolagénu 
a nedostatočnou fyzickou záťažou. Ako doplnok lepšej 
vizualizácie pre žiakov pustí učiteľ na powerpointe slajd 
s obrázkom osteoporotickej kosti. 

Na záver učiteľ upozorní žiakov, aby konzumovali 
dostatok potravín s obsahom vápniku, ako je mlieko, 
syry a pod., venovali sa pohybovým aktivitám, najlepšie 
na slnečnom žiarení, čím svojmu telu doprajú dostatok 
vitamínu D a spomalia odbúravanie vápniku z kostí.  

 
 
 

Poznámka: 
Video pustite od štrnástej minúty a piatej 
sekundy do dvadsiatej prvej minúty a piatej 
sekundy(https://www.youtube.com/watch?v=
wR0fRqRY0Ok&t=625s) 
Zdroj: [12] 

Postup pri palpačnom vyšetrení: 
[1] Pacient sa postaví zo stoličky. 
[2] Prehne sa dopredu tak, aby sa čo 

najviac zaguľatil chrbát, čím vystúpia 
stavce. 

[3] Potom doktor prechádza po chrbtici, 
ktorá, ak nie je postihnutá skoliózou, 
ide v jednej línii(rovno), ak je 
postihnutá týmto ochorením dochádza 
k vybočeniu do pravej strany. 
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Reflexia (5min) 
Učiteľ plynulo ukončí hodinu tým, že žiakom zadá 
úlohu. Jej princíp bude spočívať v tom, že žiaci musia 
napísať tri základné body, ktoré predstavujú podstatu 
ochorenia alebo poranenia prebraného počas 
vyučovacej hodiny. Zápis potom môže fungovať pre 
žiaka ako didaktická pomôcka pri učení sa na písomku. 

Za pomoci úlohy si učiteľ overí pozornosť žiakov 
počas vysvetľovania nového učiva a získané vedomosti. 
Úloha prispieva k rozvoju kritického myslenia, pretože 
žiaci si musia vybrať z pomedzi preberaných poznatkov 
len tie najdôležitejšie.       

Záver 
Mladí učitelia sú významným faktorom k čoraz 

väčšiemu zaraďovaniu inovatívnych metód do 
vyučovacieho procesu. Počas štúdia sú vedení k tomu, 
aby vedeli využívať moderné prvky vyučovania 
a následne ich prezentovať svojim starším kolegom ako 
ukážku či možnosť atraktívnejšieho získavania 
vedomostí žiakmi. Preto bolo našim cieľom vytvoriť 
model vyučovacej hodiny z biológie s použitím 
stratégie E-U-R. Aktivity a metódy obsiahnuté 
v inovatívnej metodike vyučovacej hodiny učia žiakov 
kriticky a logicky zhodnotiť situácie či už v školskom 
alebo v prírodnom prostredí. Pomocou metód a aktivít 
učiteľ cieľavedome pôsobí na žiacke porozumenie 
rôznych súvislostí v biológii, učí ich dôkladne čítať, 
pracovať s chybou, priraďovať rôzne pojmy, slovné 
spojenia a pod. Žiacka myseľ môže byť všestranne 
rozvíjaná a tým pádom nie sú vedomosti len 
mechanicky nadobudnuté, ale aj lepšie pochopené a 
dlhodobo zapamätané.       
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Abstrakt 
Primárnym cieľom príspevku je vypracovanie 
vzdelávacích aktivít – didaktických hier a pracovných 
listov na hodiny biológie. Keďže teoretický výklad učiva 
o rastlinách je pre mnohých žiakov nezáživný a počas 
vyučovacej hodiny klesá aj ich motivácia, rozhodli sme 
sa navrhnúť také didaktické materiály, ktoré by zmenili 
ich pohľady a postoje k výchovno–vzdelávaciemu 
procesu. Pred samotným vytvorením aktivít, bolo 
potrebné zrealizovať botanický výskum, počas ktorého 
sa uskutočnil zber rastlinných druhov vyskytujúcich sa 
na študovanom území pri obciach Andovce, Komoča 
a Zemné. Súčasťou výskumu bolo taktiež aj vytvorenie 
herbára a fotodokumentácie nazbieraných druhov 
rastlín. Na základe získaných materiálov sme vytvorili 
didaktické hry, z ktorých jedna je zameraná na 
skupinovú prácu, kým druhá hra bola zostavená ako 
možná alternatíva pri dištančnom vzdelávaní. Pracovné 
listy sú určené obzvlášť na individuálny rozvoj tvorivého 
myslenia žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ. 

Kľúčové slová: didaktické hry, pracovné listy, 
motivácia, botanický výskum 

Abstract 
The primary goal of the contribution is to design 
educational activities - didactic games and worksheets 
for biology classes. Since the theoretical interpretation 
of the curriculum about the plants is uninteresting for 
many students and their motivation decreases during 
the lessons, we decided to design such didactic 
materials that would change their views and attitudes 
to the educational process. Before the creation of 
activities, it was necessary to carry out botanical 
research, during which the collection of plant species 
occurring in the studied area near the villages of 
Andovce, Komoča and Zemné took place. The part of 
the research was also to create herbarium and photo 
documentation of the collected plant species. Based on 
the obtained materials, we created didactic games, one 

of which is focused on group work, while the other 
game was compiled as a possible alternative in distance 
education. The worksheets are designed especially for 
the individual development of creative thinking of 5th 
and 6th grade elementary school students. 
Key Words: didactic games, worksheets, motivation, 
botanical research 

Úvod 
Aktuálne nielen nás budúcich, ale aj skúsených 
pedagógov s niekoľko ročnou praxou, zahlcujú 
masmédiá informáciami o tom, ako žiakom na školách 
chýba motivácia k učeniu. Pýtate sa, prečo je tomu tak? 
Žiaci sú v dnešnej dobe málo usilovní, chýba im správna 
výchova a doba sa zmenila. Toto sú najčastejšie 
odpovede na otázku. Ak sa však lepšie zamyslíme, 
naozaj tieto dôvody sú jediným problémom neúčasti 
a pasivity na vyučovacej hodine?  

V súčasnej dobe je čoraz viac žiakov základných 
škôl, ktorí sa dištancujú od rozširovania a prehlbovania 
si nadobudnutých poznatkov. Nakoľko sme si vedomí 
nielen tejto skutočnosti, ale aj toho, že motivácia 
a produktivita žiakov počas výchovno–vzdelávacieho 
procesu klesá, rozhodli sme sa v článku venovať návrhu 
niekoľkých vzdelávacích aktivít. Ich úlohou je priblížiť 
žiakom botaniku, z iného pohľadu, ako len 
absorbovaním teoretických informácií metódou 
výkladu. Z vyučovacích metód sme sa zamerali najmä 
na tvorbu didaktických hier a pracovných listov 
s využitím herbára a  fotodokumentácie rastlín 
vytvorených počas botanického výskumu na územiach 
pri obci Andovce, Komoča a Zemné. Didaktické 
materiály sú vypracované v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom ISCED 2A.       

1  Motivácia a aktivita ako súčasť vzdelávania na 
základných školách 
Úlohou pedagóga je predovšetkým sprostredkovať 
učebnú látku žiakom počas výchovno–vzdelávacieho 
procesu. Na dosiahnutie cieľov pritom využíva rôzne 
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vyučovacie metódy, ktoré by mali viesť k motivácii a 
aktivizácii. Dôležité je pripomenúť, že práve motivácia 
a aktivizácia patria aktuálne k hlavným problémom 
vzdelávania. Veľmi ľahko totiž môže nastať situácia, 
kedy nie sú zvolené správne formy, metódy 
a prostriedky aktivizácie a motivovania, čo vedie 
k pasivite a nezáujmu žiakov. Aj keď žiaci absorbujú 
kvantum teoretických poznatkov, otázkou je, aká bude 
kvalita osvojenej učebnej látky a to, aký bude vzťah 
žiakov k učivu, ktoré sa učia [1].  

Pod pojmom aktivita podľa Maňáka (2003) 
chápeme intenzívnu, neprestajnú, uvedomelú alebo 
spontánnu činnosť žiaka, ktorá vedie k osvojeniu si 
poznatkov, informácií, vedomostí a návykov [2]. 
Aktivizácia je proces, ktorý zahŕňa vzbudenie 
a následné usmernenie aktivity žiakov vo výchovno–
vzdelávacom procese. Motivácia je stav, kedy nastáva 
vzbudenie aktivity organizmu, udržanie a jej postupné 
usmernenie. Je súhrnom podnetov, ktoré smerujú 
počas vyučovacej hodiny k žiakovi a podieľajú sa na 
dosiahnutí stanovených výchovno–vzdelávacích cieľov 
[1].    

1.1. Pracovné listy 
Predstavujú hmotnú učebnú pomôcku, ktorých 
základný význam spočíva v rozvoji samostatnej práce 
žiakov a tvorivej činnosti. Zahŕňajú súbor niekoľkých 
úloh zameraných na precvičovanie a prehlbovanie si 
nadobudnutých poznatkov. Pri ich tvorbe je dôležité 
dodržať stanovené zásady. Pedagóg by si mal pred 
samotným uplatnením pracovných listov vo 
vyučovacom procese dôkladne preštudovať učebnú 
látku a zrealizovať didaktickú analýzu učiva. Následne 
prechádza na zhotovenie pracovného listu, ktorý môže 
obsahovať obrázky, grafy, mapy, tajničky a pod. [3]. 

1.2. Didaktické hry 
Podľa Vališovej (2007) možno didaktické hry definovať 
ako súbor činností vedúce k sebarealizácii žiakov, 
pričom sú usmerňovaní určitými pravidlami, ktoré 
musia dodržiavať. Počas realizácie didaktických hier sa 
nekladie dôraz len na vzdelávaciu stránku žiakov, ale aj 
na výchovnú. Rozvíja sa tvorivé myslenie, zvyšuje sa 
motivácia a produktivita žiakov [4]. Zvláštnym typom 
didaktických hier sú súťaže, ktorých relevantnosť 
spočíva v edukácii žiakov k tolerancii, fair play, 
zodpovednosti a vyvinutí maximálneho úsilia. Výhodou 
hier je, že ich pedagóg môže aplikovať v ktorejkoľvek 
fáze vyučovacieho procesu [5]. 

2 Materiál a metodika 
Ako prvé sme zrealizovali botanický výskum na území 
pri obciach Andovce, Komoča a Zemné, následne sme 
vytvorili herbár a fotodokumentáciu nazbieraných 
druhov rastlín. Na zber rastlín sme si vyčlenili 21 lokalít, 
ktoré zahŕňali rôzne biotopy, predovšetkým nížinné 
lužné lesy a brehové porasty vodných kanálov. Výskum 
sme uskutočnili v období vegetácie tzn. v mesiacoch 
marec – august v roku 2020.  Zaznamenané rastlinné 
druhy boli zaradené do čeľadí a vyhodnotené v podobe 
grafov. Použité boli najmä knižné a internetové kľúče 
na určovanie rastlín.  

Následne sme pomocou získaných materiálov 
(herbára a rastlinnej fotodokumentácie) navrhli 
vzdelávacie aktivity – didaktické hry a pracovné listy 
podľa metodiky tvorby pracovných listov a podľa 
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2A. 

Územie botanického výskumu patrí do oblasti 
Podunajskej nížiny, ktorá má pestrú faunu a flóru. 
K diverzite cievnatých rastlín v študovanej oblasti obcí 
Andovce, Komoča a Zemné prispievajú mnohé faktory, 
ako sú vodstvo, klíma, geomorfológia, či pedologické 
činitele. V rámci klimatického hľadiska možno povedať, 
že teploty sú priaznivé a adekvátne na pestovanie 
poľnohospodárskych plodím a rozvoj agrikultúry [6]. 
Hydrológiu skúmaného územia tvoria stojaté (kanály 
a rybníky) i tečúce vody, medzi nimi rieka Váh a Nitra, 
ktoré oblasťou pretekajú a slúžia ako zásobárne pitnej 
a úžitkovej vody [7]. Na území Podunajskej nížiny 
prevládajú rôzny typy pôd, predovšetkým černozeme 
(najúrodnejšie) a čiernice [8]. V rámci živočíšstva 
pri rieke Váh a Nitra sú rozšírené rôzne druhy vtákov 
[9]. Rastlinnú vegetáciu tvoria obzvlášť vŕbovo – 
topoľové a dubovo – brestovo – jaseňové nížinné lužné 
lesy. Rastlinné druhy sú rozšírené prevažne na lúkach 
a v blízkostí vodných biotopov [10].      

3 Výsledky a diskusia 
V súčasnosti je aj pre samotného pedagóga náročné 
angažovať žiakov do spolupráce. Existujú však 
vyučovacie metódy, ktorými môžeme na vyučovaní 
docieliť úspech. V článku predkladáme návrhy 
didaktických hier a pracovných listov ako alternatívy, 
prostredníctvom ktorých možno žiakov aktivizovať 
a motivovať na hodinách biológie. 

Didaktickej časti predchádzal botanický výskum, 
v rámci ktorého sme zaznamenali 117 rastlinných 
druhov patriacich do 46 rastlinných čeľadí. Čeľaď 
astrovité (Asteraceae) a bôbovité (Fabaceae) boli 
najviac zastúpené, a to s rovnakým počtom 11 druhov 
rastlín. Druhou najviac zastúpenou bola čeľaď 
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lipnicovité (Poaceae) s počtom 9 rastlinných druhov, 
nasleduje čeľaď hluchavkovité (Lamiaceae) s počtom 8 
druhov rastlín. Ostatné čeľade boli zastúpené menej 
ako 7 druhmi rastlín. 

Realizáciou botanického výskumu sme získali 
materiál (herbár a fotodokumentáciu) potrebný 
k tvorbe vzdelávacích aktivít. Uvádzame návrhy dvoch 
didaktických hier – jedna hra je určená na realizáciu pri 
prezenčnej výučbe (Obr. 1), (Tabuľka 1), (Tabuľka 2) a 
druhá je určená na dištančnú výučbu (Obr. 2), (Obr. 3) 
a návrhy pracovných listov pre žiakov 5. (Obr. 4) a 6. 
(Obr. 5) ročníka ZŠ. Didaktické hry sú zamerané najmä 
na skupinovú aj individuálnu prácu a pracovné listy sú 
zamerané len na rozvoj individuálnej práce žiakov 
počas výchovno–vzdelávacieho procesu. Didaktické 
materiály boli vytvorené v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom ISCED 2A. 

3.1. Didaktická hra TAJNÁ SPRÁVA  
Práca žiakov: skupinová práca. 
Cieľ aktivity: vytvorenie príjemnej (pozitívnej) klímy 

v triede, posilnenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi 
v triede, rozvíjanie kritického myslenia, naučiť sa 
tímovej práci. 

Učebné pomôcky a didaktická technika: 
dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa, papiere 
potrebné k didaktickej hre, vytvorený herbár. 

Hracie pole: 

 
Obr. 1 Hracie pole k didaktickej hre TAJNÁ SPRÁVA. 
Zdroj: Autor 
 
   Priebeh aktivity (didaktickej hry): Žiaci sa v triede 
rozdelia do dvoch skupín s rovnakým počtom. Vytvoria 
dva rady, pričom stoličky si poukladajú za sebou 

a otočení budú smerom k tabuli. V rámci skupiny sa 
ešte rozdelia rovnomerne na polovicu a posunú si 
stoličky o čosi dozadu, aby nepočuli, čo si spoluhráči 
budú šepkať navzájom do ucha (tzn. bude to vyzerať 
akoby žiaci tvorili štyri skupiny, ale v skutočnosti budú 
iba dve skupiny). Úlohou žiakov bude, aby si indíciu, 
ktorú dostanú od pedagóga, zašepkali ďalej svojmu 
spoluhráčovi do ucha, ktorý sedí pred ním tzn. ak žiaci 
budú napr. 10 v jednej skupine, tak 5 žiakov si posunie 
stoličky dozadu a zvyšných 5 ostane bližšie k tabuli. Ten 
žiak, ktorý sedí najviac vzadu, dostane od učiteľa 
vysušenú rastlinu z herbára, k nej pripojenú 
fotodokumentáciu a niekoľko charakteristík danej 
rastliny. Následne tento žiak pošepká do ucha 
spolužiakovi sediacemu pred ním charakteristiku 
rastliny, môže mu prezradiť, aj o akú rastlinu ide. Takto 
budú žiaci pokračovať, kým sa nedostane rad na 5. 
hráča (posledného hráča, ktorý dostal indíciu). 
Následne piaty žiak predstúpi pred tabuľu a nahlas 
zrekapituluje charakteristiku rastliny, avšak nemôže 
prezradiť, o akú rastlinu ide. Zvyšní piati žiaci zo 
skupiny, ktorí indíciu nedostal a žiaci z druhej skupiny 
budú mať čas 5 min. na určenie rastliny. Pri hádaní je 
dôležité, aby hádači zdvihli ruku a tak odpovedali, inak 
odpoveď nebude uznaná a bod nedostanú. Ak žiaci 
postúpia so svojím hracím panáčikom na žlté políčko, 
môžu sa rozhodnúť, či ďalej pokračujú v ceste alebo sa 
vyberú kratšou cestou – cestou prekvapení. Ak sa 
rozhodnú pre túto možnosť a zvolia si kratšiu cestu, 
čakajú ich otázky označené pod názvom 
,,Prekvapenie‘‘, pričom stále platia rovnaké pravidlá pri 
odpovedi. Vyhráva tá skupina, ktorá ako prvá dorazí do 
cieľa. Skupiny aj žiaci v rámci skupín sa počas hry 
striedajú. Pedagóg dbá na dodržiavanie disciplíny počas 
didaktickej hry.  
 
Tabuľka 1 Poznámky s označením ,,Prekvapenie‘‘ pre 
pedagóga k didaktickej hre TAJNÁ SPRÁVA. 
Zdroj: Autor 
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Tabuľka 2 Poznámky s indíciami pre pedagóga a žiakov 
k didaktickej hre TAJNÁ SPRÁVA. 
Zdroj: Autor 

 

 

 
 

3.2. Didaktická hra Krížom – krážom (návrh 
didaktickej hry pri dištančnom vzdelávaní) 

Práca žiakov: individuálna práca. 
Cieľ aktivity: aktivizácia a zapájanie žiakov do online 

výučby, motivácia žiakov počas online výučby. 
Učebné pomôcky a didaktická technika: 

PowerPoint prezentácia, pero, čistý papier, notebook, 
vytvorená fotodokumentácia, internetová 
komunikačná aplikácia Zoom. 

Priebeh aktivity (didaktickej hry): Pedagóg vytvorí 
PowerPoint prezentáciu, prostredníctvom ktorej 
didaktickú hru zrealizuje. Počas didaktickej hry budú 
mať žiaci zapnuté kamery aj mikrofóny. Úlohou žiakov 
bude doplniť do tabuľky správne rastlinné druhy na 
základe indícií. 
1. úloha: Vytvor správne dvojice obrázkov rastlinných 
druhov s ich charakteristikou. (Žiaci si zapisujú 
odpovede na čistý papier. Žiak, ktorý pozná správnu 
odpoveď sa prihlási o slovo a nahlas povie ,,Viem 
správnu odpoveď‘‘. Následne dostane šancu 
odpovedať. Ak je jeho odpoveď správna, dostáva bod, 
ak nie je, dostáva šancu žiak, ktorý sa o slovo prihlásil 
ako druhý v poradí a získava bod on. Žiaci pokračujú, až 
kým neurčia všetky druhy rastlín).  
2.úloha: Na základe indícií doplň správny rastlinný 
druh do tabuľky. (Žiaci podľa vytvorených dvojíc 
dopĺňajú rastlinné druhy do tabuľky. Opäť sa žiak 
prihlási o slovo a povie ,,Viem správnu odpoveď‘‘, 
nahlas vysloví riešenie. Ak je odpoveď správna, získava 
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bod, ak nie je, dostáva šancu žiak, ktorý sa prihlásil 
o slovo ako druhý. Pedagóg dbá na disciplínu počas 
online hry. Ak žiaci budú vykrikovať, ich odpoveď 
nebude uznaná. Ten žiak, ktorý získa počas didaktickej 
hry najviac bodov bude klasifikovaný známkou 1).  
 
PowerPoint prezentácia: 
1.úloha: Vytvor správne dvojice rastlinných druhov 
s ich charakteristikou (Dvojice správnych odpovedí pre 
pedagóga.) 

 

 

Obr. 2 Dvojice správnych odpovedí pre pedagóga 
k didaktickej hre Krížom – krážom. 
Zdroj: Autor 
 
2.úloha: Na základe indícií doplň správny rastlinný 
druh do tabuľky. (Tabuľka so správnymi riešeniami pre 
pedagóga). 

 
Obr. 3 Tabuľka so správnymi riešeniami pre pedagóga 
k didaktickej hre Krížom – krážom. 
Zdroj: Autor 

3.3. Pracovný list pre 5.ročník ZŠ 

 
Obr. 4 Pracovný list pre žiakov 5. ročníka na ZŠ.  
Zdroj: Autor 
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3.4. Pracovný list pre 6.ročník ZŠ 

 
Obr. 5 Pracovný list pre žiakov 6. ročníka na ZŠ. 
Zdroj: Autor 

Záver 
Cieľom nášho príspevku bolo navrhnúť pre žiakov 
didaktické materiály, ako sú didaktické hry, či pracovné 
listy, ktoré by prispeli k motivácii a zvýšeniu 
efektívnosti pri výučbe biológie. Pri príprave 
didaktických materiálov sme využili výsledky 
botanického výskumu ako je herbár 
a fotodokumentácia rastlín. Prostredníctvom obrázkov 
a vypracovaného herbára ponúkame možnosť ako 
spestriť hodiny biológie. Dúfame, že naše návrhy 
didaktických hier a pracovných listov budú prínosom 
pre pedagógov základných škôl na hodinách biológie. 
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Abstrakt 
Zámerom príspevku je poukázať na možnosť ako 
inovatívne a efektívne vyučovať tému Nervová sústava 
spojením vyučovacích metód EUR a CLIL v predmete 
Biológia. Modelový príklad vyučovacej hodiny Biológie 
je venovaný žiakom gymnázia.  

Našou snahou je správne a logické aplikovanie 
dvoch vyššie uvedených metód – EUR a CLIL do 
vyučovacieho procesu predmetu Biológia, konkrétne 
v tematickom celku Nervová sústava v téme Neurón 
a Reflexný oblúk. Metodika, ktorú predkladáme 
disponuje širokým spektrom aktivít, vďaka ktorým si 
žiaci osvoja učivo a zároveň sa naučia spolupracovať. 
Žiaci sa naučia potrebnú odbornú terminológiu 
v slovenskom i anglickom jazyku, pričom si rozvíjajú 
kritické myslenie spolu s kreativitou. 

Vyučovacia hodina začína časťou evokácia, počas 
ktorej sa žiaci ponoria do témy hodiny prostredníctvom 
aktivity stimulujúcej ich doterajšie vedomosti. 

V druhej fáze – uvedomenie si významu 
predkladáme aktivity s dôrazom sa rozvoj kritického 
myslenia žiakov rozvíjajúce kreativitu a kognitívne 
schopnosti. 

Reflexia – posledná fáza je zameraná predovšetkým 
na spätnú väzbu od žiakov.  

Kľúčové slová: stratégia EUR, metóda CLIL, kritické 
myslenie, nervová sústava človeka. 

Abstract 
This paper aims to show one of the possibilities how to 
teach the theme Nervous system of humans effectively 
and innovatively and combine the EUR and CLIL 
teaching method. The Biology model lesson is made for 
secondary grammar school students.  

The goal is the accurate application of the two 
teaching methods – EUR and CLIL into the science 
teaching in the subject of Biology, dealing with the 
theme Nervous system of humans and the topic 
Neuron and Nervous arc. The model lesson comprises 
a wide variety of activities focusing on strengthening 
background knowledge and collaborative capabilities. 
Furthermore, students develop critical thinking and 

learn target terminology in both Slovak and English 
language. 

The lesson begins with the evocation thanks to 
which students enrich their background knowledge and 
strengthen it. 

The second part of the lesson deals with activities 
that develop students´ critical thinking, creativity, and 
cognitive competences.  

Final reflection represents feedback itself.  
Key words:  EUR strategy, CLIL method, critical 

thinking, nervous system of humans. 

Úvod 
V súčasnosti sa kladie dôraz na to, aby žiaci boli schopní 
plynulo rozprávať aspoň jedným z cudzím jazykov, 
napríklad anglickým. Avšak kameňom úrazu je fakt, že 
žiaci sa zvyčajne učia cudzí jazyk v takom prostredí 
a v takých podmienkach, ktoré ich skôr vedú k 
používaniu každodenného spektra slovnej zásoby. 

Výučba anglického jazyka na slovenských školách 
sa, žiaľ, nezaoberá myšlienkou potreby pridania 
odbornej terminológie do slovnej zásoby žiakov. Táto 
skutočnosť spôsobuje, že žiaci sa vedia dohovoriť 
v zahraničí, no upadá ich nádej uberať sa vedeckou 
cestou aj kvôli jazykovej bariére. Možno aj táto 
skutočnosť je jedným z problémov prečo máme na 
Slovensku nedostatok vedkýň a len málo ľudí vie 
komunikovať v anglickom jazyku na odbornej úrovni, 
napríklad v oblasti biológie. 

Preto je našou snahou aplikovať metódu CLIL do 
vyučovania predmetu Biológia. Metóda CLIL, teda 
obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, ponúka 
žiakom možnosť nie len obohatiť svoje poznatky 
a vedomosti z biológie, ale aj zvýšiť kvalitu a repertoár 
odbornej slovnej zásoby žiakov.  

„Pri výučbe prostredníctvom metódy CLIL – Content 
and Language Integrated Learning – sú cudzojazyčné 
kompetencie nielen výsledkom procesu výučby 
cudzieho jazyka ako vyučovacieho predmetu, ale cudzí 
jazyk sa stáva aj nástrojom vzdelávania a myslenia pri 
odovzdávaní poznatkov z nejazykového predmetu“ [1].  
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Aby bola výučba biológie spolu s anglickým jazykom 
efektívna, začlenili sme do vyučovacích metód 
trojfázový model EUR. 

„Stratégia učenia a myslenia EUR je proces, pri 
ktorom učiteľ pomáha žiakom porozumieť učivu. 
Tvorcami tejto stratégie sú Meredith a Steele 
a pozostáva z krokov: evokácia, uvedomenie si 
významu a reflexia. Model opisuje postupnosť, ktorými 
žiaci prechádzajú pred učením, v jeho priebehu a po 
učení“ [2]. 

1 Mravce v nohách 
Návrh predkladanej modelovej hodiny v predmete 
Biológia na tému Neurón a Reflexný oblúk je 
spracovaný pomocou metódy CLIL a trojfázovej 
stratégie EUR. Metódu CLIL požívame v jej „soft“ verzií, 
a teda len určitá terminológia a použitá videosekvencia 
je prezentovaná po anglicky. Počas hodiny môžu žiaci 
s vyučujúcim komunikovať aj v angličtine. 

Tento model vyučovacej hodiny biológie je 
skonštruovaný z aktivít, ktoré boli starostlivo vybrané 
podľa jednotlivých fáz hodiny – evokácia, uvedomenie 
si významu a reflexia. Aktivity rozvíjajú kritické 
myslenie, kreativitu, kognitívne schopnosti žiakov, 
a taktiež sa budujú spoločenské vzťahy v triede spolu so 
schopnosťou spolupracovať v tíme. 

V poslednej časti modelovej vyučovacej hodiny sa 
zameriame na veľmi dôležitú spätnú väzbu. Žiaci 
zhodnotia vyučovaciu hodinu, čo sa naučili, čo ich 
obohatilo a čo by možno upravili, pridali alebo vylúčili. 
Je dôležité poznať skutočnosti vyúsťujúce z reflexie, 
pretože nám to umožňuje skvalitniť a zefektívniť ďalšie 
modely vyučovacích hodín.  

1.1 Neurón a Reflexný oblúk  
Neurón predstavuje základnú stavebnú a funkčnú  
jednotku nervovej sústavy. Vďaka neurónom sa tvoria 
a prenášajú nervové signály. Preto neuróny hrajú 
dôležitú rolu pri prenose nervových vzruchov a tento 
transport je sprostredkovaný zakončeniami nervových 
buniek, teda synapsiami. Následne nastáva odpoveď 
organizmu - podráždenie receptorov. Tento stav 
nazývame reflex, ktorý sa spracováva v piatich krokoch 
tzv. reflexného oblúka [3]. 

1.2 Evokácia  
Hlavným zámerom evokačnej časti vyučovacej hodiny 
Biológie je osvieženie základných vedomostí žiakov 
z témy Nervová sústava. Žiaci už disponujú určitými 
vedomosťami z témy Nervová sústava 
z predchádzajúcich ročníkov na gymnáziu. Našou 

snahou je docieliť u žiakov, aby preukázali svoje 
doterajšie vedomosti. V ďalšej časti vyučovacej hodiny 
– uvedomenie si významu – sa doterajšie vedomosti 
žiakov rozširujú, prehlbujú a obohacujú. Časové trvanie 
evokácie je v rozsahu 10 minút. 
AKTIVITA 1 

V rámci evokácie použijeme ÚLOHU 1 s názvom 
Kľúče, ktoré predstavujú kľúčové slová z témy Neurón 
a Reflexný oblúk. Vyučujúci napíše na tabuľu štyri 
kľúčové slová, ktoré vystihujú tému hodiny: 

neurón, 
stavba neurónu, 

synapsia, 
reflexný oblúk. 

Tieto štyri pojmy predstavujú pomyselné kľúče 
k odomknutiu podstaty preberanej témy. Žiaci si 
počas časomiery 3 minúty prejdú očami všetky štyri 
slová a pouvažujú ako by ich charakterizovali a čo by 
o nich vedeli povedať a následne vytvoriť otázky (1-3) 
pre spolužiakov. Žiaci sediaci v laviciach môžu utvoriť 
štvorice a vybrať si jedného kapitána, ktorý po 
uplynutí časomiery napíše na tabuľu otázky. Otázky sa 
môžu týkať preverovania vedomostí alebo môžu 
charakterizovať niečo, čo nie je žiakom zrozumiteľné 
a chceli by o danej veci vedieť viac. Po piatich 
minútach si celá trieda prejde otázky prostredníctvom 
riadeného rozhovoru [4].  
Z evokačnej diskusie by malo vyplynúť:  

„Na čele riadiacich systémov organizmu je nervová 
sústava. Má schopnosť prijímať informácie o zmenách 
vonkajšieho a vnútorného prostredia, tieto informácie 
triediť, spracúvať a vytvárať výstupné signály, ktoré 
privádza k výkonným orgánom, čím primerane 
usmerňuje ich činnosť. Tieto schopnosti sú dané 
štruktúrnymi a funkčnými vlastnosťami nervovej 
sústavy. Základnou štruktúrnou a funkčnou jednotkou 
nervovej sústavy je nervová bunka neurón“ [5] 

 
Obr. 1 Neurón 
Zdroj: [6] 
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Neurón, ako sme už uviedli, predstavuje základnú 
funkčnú a anatomickú jednotku nervovej sústavy. 
Okrem neurónov sa v nervovej sústave nachádzajú aj 
podporné bunky zvané neuroglie. Neuroglie 
zabezpečujú vyživovaciu a podpornú funkciu 
neurónom.  

Telo neurónu tvorí väčšiu časť samotnej nervovej 
bunky, v ktorej je uložené bunkové jadro.  

Okolo tela typického tvaru neurónu sa nachádzajú 
pomerne krátke výbežky – dendrity – ktorých funkcia 
spočíva v prijímaní signálov. Teda vedú vzruch do 
bunky – dostredivo, aferentne. Vzruchy vedúce do tela 
sa nazývajú senzitívne vzruchy. 

Z tela neurónu sa tiahne dlhý povrazec – axón, 
neurit – prenášajúci nervové vzruchy z tela, a teda 
vzruchy, ktoré sa vedú neurónom z tela sa označujú ako 
motorické vzruchy. Samotný axón je pokrytý 
myelínovou pošvou, ktorej hrúbka je rozhodujúca pri 
rýchlosti vedenia nervového vzruchu.  Myelínová pošva 
je prerušovaná Ranvierovými zárezmi, ktoré vytvárajú 
internódiá a majú význam pri vedení nervového 
vzruchu [7]. 

Nervové zakončenia – synapsie – predstavujú 
dôležitú časť štruktúry neurónu a môžu sa označovať 
ako spoje. Synapsie tvoria spojenie medzi dvoma 
bunkami, pričom aspoň jedna je nervová bunka. Ak sa 
stretnú synaptické zakončenia neurónov, ich dotyk nie 
je úplný a medzi jednotlivými synapsiami vzniká 
synaptická štrbina. Synapsie majú teda za úlohu 
sprostredkovať prenos nervových vzruchov, ktorý 
prebieha vďaka prenášačom chemickej povahy – 
najčastejšie noradrenalínom a acetylcholínom. 
Prenášače sa nazývajú mediátory alebo aj 
neurotransmitery.  [8]. 

Ak sa podráždi membrána nervovej bunky 
chemickým alebo aj elektrickým podmetom vznikne 
nervový vzruch. Nervový vzruch je vlastne základná 
jednotka nervovej sústavy a takisto aj funkčný prejav 
činnosti nervových buniek. Odpoveďou na nervový 
vzruch je reflex, ktorý predstavuje odpoveď organizmu 
na podráždenie membrány receptora. Reflex je 
sprostredkovaný centrálnou nervovou sústavou.  

Vďaka reflexnému oblúku vie organizmus 
identifikovať a informovať o zmenách vnútorného 
i vonkajšieho prostredia. Reflexný oblúk prebieha 
v piatich krokoch: 

A receptor, 
B dostredivá dráha, 
C centrum (ústredie centrálnej nervovej sústavy), 
D odstredivá dráha, 

E výkonný orgán (efektor) = sval, žľaza, výkonný 
orgán. 

 
 

 
Obr. 2 Reflexný oblúk 
Zdroj: [10] 
 
Každý reflex je skontrolovaný princípom tzv. spätnej 
väzby, a teda informácie z efektoru (výkonný orgán, 
sval, žľaza) sa posielajú na kontrolu do centra, ktoré 
situáciu a informácie zhodnotí a podieľa sa na 
spresňovaní reflexného deja [9]. 

 
Otázka na záver diskusie: Prečo máme niekedy 

pocit, že máme v nohách mravce?  
„Chodidlá sú s mozgom spojené nervami. 

V prípade, že sa posadíme so skríženými nohami, nerv 
sa zlomí, chodidlo sa snaží vyslať signál do mozgu. 
Vodivé dráhy však nie sú voľné a mozog dostane 
nesprávnu informáciu, ktorú vnímame ako mravčenie“ 
[11] . 

1.3 Uvedomenie si významu 
V časti vyučovacej hodiny – uvedomenie si významu – 
predkladáme modelové aktivity a úlohy, vďaka ktorým 
si žiaci prehĺbia svoje poznatky a vedomosti. Aktivity 
stimulujú kritické myslenie, kognitívne schopnosti 
žiakov, kreativitu a vedú žiakov k spolupráci v tíme 
alebo skupinách. Časomiera trvá približne 25 minút.  
 

AKTIVITA 2 
Priradenie jednotlivých pojmov k obrázku. 

ÚLOHA 2 spočíva v priradení anglických termínov 
k jednotlivým častiam nervovej bunky. Obrázok 
nervovej bunky obsahuje len samotnú nervovú bunku 
bez označenia miest, ktoré majú žiaci lokalizovať 
a pomenovať. Anglické termíny sú v tabuľke, ktoré sú 
dostatočne jednoznačné a nepotrebujú slovenský 
preklad. Pred samotným riešením úlohy 2 si žiaci 
spoločne s vyučujúcim prejdú tabuľku s pojmami [4]. 
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Obr. 3 Neurón bez popisu 
Zdroj: [13]  

 
The Structure of a Typical Neuron 

Nucleus 
Dendride 

Axon 
Cell Body 

Node of Ranvier 
Myelin sheath 

Tab. 1 Slovníček 
Zdroj: [4] 

 
Poznámka č.1 
Aktivita 1 ponúka úlohu 1, ktorá preverí vedomosti 

a kritické myslenie žiakov. Nakoľko už žiaci disponujú 
predošlými poznatkami, úloha by mala byť pre žiakov 
motivujúca a stimulujúca. Tabuľka 1 uvádza slovníček 
termínov, ktoré sú pre žiakov dôležité. Žiaci môžu 
konštruovať vety v anglickom jazyku a tak popísať danú 
štruktúru nervovej bunky. Úroveň anglického jazyka na 
gymnáziu sa pohybuje v rozmedzí B1 – B2, čo umožňuje 
žiakom dostatočne opisovať jednotlivé časti neurónu. 
Ak vyučujúci biológie nie je zároveň vyučujúcim 
anglického jazyka, považujeme za esenciálne 
konzultovať určité gramatické štruktúry s vyučujúcim 
anglického jazyka.   

 
AKTIVITA 3 
ACT AND SPEAK [15] je dramatizačná metóda, 

o ktorú sa opiera ÚLOHA 3. Úlohe 3 predchádza 
pozretie si videosekvencie [16], ktorá ilustruje princíp 
reflexného oblúka. Žiaci si pozrú videosekvenciu 
celkom dvakrát, aby dostatočne porozumeli jej 
obsahu (v anglickom jazyku) a následne sa žiaci 
rozdelia do skupín. V krátkom čase si žiaci premyslia 

ako by oni zahrali relevantný podnet, aby svojím 
divadlom opísali reflexný oblúk.  

Act and Speak reflektuje divadlo vo vyučovaní, 
pričom žiadna z postáv (4 až 5 žiakov) nie je výhradne 
hlavná. Žiaci pracujú dôkladne na vytvorení krátkeho 
scenára a navrhujú adekvátne podnety, ktoré 
vyvolajú nervový reflex. Ostatní žiaci hodnotia 
prezentujúcu skupinu, môžu sa pýtať otázky a preveriť 
platnosť obsahu ich vystúpenia.  

 
Poznámka č.2 
Act and Speak ponúka žiakom možnosť pracovať 

v skupine a vyzdvihuje ich kreatívne schopnosti. Žiaci 
musia pracovať s kritickým myslením, aby správne 
a logicky skonštruovali scénku, ktorá dokonale opisuje 
reflexný oblúk. Pantomíma je pri hraní scénky vítaná, 
zvyšuje motiváciu žiakov aktívne sa zapájať do 
vyučovacieho procesu. Prostredníctvom tejto úlohy si 
žiaci upevňujú vedomosti o reflexnom oblúku. Takisto 
im táto aktivita umožňuje prehĺbiť svoje poznatky.  

Žiaci môžu použiť smartfóny, počítače alebo 
tablety v závislosti od miesta výučba a tak doplniť 
informácie, ktoré potrebujú.   

 
AKTIVITA 4 
Cieľom úlohy 4 – Rozlišovanie neutrálnych 

a hodnotiacich názorov je, aby sa žiaci naučili 
spracovávať informácie prameniace z médií a vyjadrili 
k nim názor. Samotné informácie musia žiaci 
zhodnotiť kritickým myslením a následne 
spolužiakom predstaviť ich názor [17]. Žiaci sa rozdelia 
do dvoch tímov (A, B) a budú kriticky zhodnocovať dva 
úryvky z článku.  

 
Úryvok pre skupinu A 

„Vedcom v Štokholme sa podarilo pripraviť 
historicky prvý funkčný umelý neurón, ktorý dokáže 
komunikovať aj s ľudskými bunkami. V budúcnosti to 
môže priniesť liečbu paralýzy či mozgovej mŕtvice“ [18].  

 
Úryvok pre skupinu B 
„Vedci z Karolínskeho inštitútu vo švédskom 

Štokholme na čele s Agnetou Richter-Dahlfors pripravili 
historicky prvý umelý neurón, ktorý je schopný imitovať 
vlastnosti a funkcie ľudských neurónov. Rovnako ako 
ľudský neurón dokáže umelý neurón prekladať 
chemické signály na elektronické impulzy a dokonca 
komunikovať s inými ľudskými bunkami. Ide o naozaj 
výnimočný objav. Doteraz sa neurálna stimulácia dala 
uskutočňovať výlučne elektrickými impulzmi alebo 
lokálnym zavádzaním liečiv. Aj keď sú tieto techniky 
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pomerne účinné, pacienti majú zníženú kvalitu života. 
Ako sa vyjadrila hlavná autorka článku v žurnále 
Biosensors and Bioelectronics, „súčasné formy terapie 
neurologických porúch sú založené na tradičných 
liekoch alebo elektrickej stimulácii. V našom výskume 
prezentujeme nový organický neurón, ktorý má 
schopnosť zasahovať do nefunkčných nervových ciest 
pomocou endogénnych látok“ [18]. 

 
Poznámka č.3 
Prostredníctvom tejto úlohy žiaci zdokonalia svoju 

čitateľskú gramotnosť ako aj kritické myslenie. Žiaci 
pracujú v dvoch tímoch, v ktorých otvorene diskutujú 
o daných úryvkoch. Zhodnocujú platnosť 
a dôveryhodnosť informácií a taktiež môžu žiaci použiť 
svoje smartfóny alebo tablety, aby si určité potrebné 
informácie dohľadali. Žiaci si pripravia argumenty, 
názory a postrehy opisujúce reliabilitu úryvkov 
a následne budú  tieto postrehy prezentovať druhému 
tímu. Nakoniec celá trieda pod vedením vyučujúceho 
diskutuje o zistených informáciách.  

1.4 Reflexia 
Reflexia tvorí záverečnú a dôležitú fázu vyučovacej 
hodiny štruktúrovanej podľa trojfázovej vyučovacej 
stratégie EUR. Prostredníctvom reflexie vyučujúci 
diskutuje so žiakmi, ktorí mu sprostredkovávajú spätnú 
väzbu, vyjadria čo sa im na hodine páčilo, čo by zmenili 
a čo by chceli na vyučovacej hodine pridať do budúcna. 

Časové trvanie reflexie je približne 10 minút. 

2 Výsledky a diskusia 
Úmyslom nášho príspevku je poukázať na inovatívny 
spôsob vyučovania predmetu Biológia pomocou 
vyučovacej metódy CLIL a stratégie EUR. Ako výsledok 
predkladáme model vyučovacej hodiny v predmete 
Biológia v tematickom celku Nervová sústava človeka. 

Záver 
Metóda CLIL a stratégia EUR sú nosnými vyučovacími 
metódami v modelovej vyučovacej hodine Biológie 
v tematickom celku Nervová sústava, v téme Neurón 
a Reflexný oblúk v príspevku, ktorý predkladáme. 
Naším zámerom je čo najlepšie prepojiť 
medzipredmetové vzťahy predmetov Biológia 
a Anglický jazyk.  

Modelovú vyučovaciu hodinu štrukturujeme podľa 
stratégie EUR, ktorá zaručuje žiakom čo najlepšie 
sprostredkovanie vyučovacieho obsahu 
prostredníctvom rôznorodých aktivít. V priebehu 
jednotlivých aktivít je vítaná komunikácia v anglickom 

jazyku. Takisto môžu žiaci používať anglické zdroje 
počas úloh a tak obohacovať svoje jazykové zručnosti. 
Naším cieľom je navodiť príjemnú atmosféru, v ktorej 
sa žiaci cítia slobodne a neobávajú sa komunikovať po 
anglicky. Ide o to, aby žiaci vedeli vysvetliť podstatu 
javu v angličtine. Prípadné chyby nebudú rovnako 
opravované ako na hodine anglického jazyka.  

Evokačná fáza motivuje a stimuluje žiakov 
k hlbšiemu prehlbovaniu vedomostí. 

Uvedomenie si významu je fáza, v ktorej žiaci 
absolvujú aktivity stimulujúce kritické myslenie, 
kreativitu, kognitívne schopnosti žiakov, čitateľskú 
gramotnosť a v neposledom rade sa žiaci učia pracovať 
v skupine a spolupracovať.  

Reflexia ponúka vyučujúcemu a žiakom 
sprostredkovanie spätnej väzby, aby vyučujúci vedel 
ako sa hodina žiakom páčila a mohol metodiku zlepšiť 
do budúcna.   
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Abstrakt 
Súčasná didaktika biológie preferuje zavádzanie 
inovatívnych a tvorivých postupov do vyučovacieho 
procesu. Stratégie a postupy sú nesmierne dôležité pri 
vytváraní štruktúry a obsahu vyučovacej hodiny. Avšak 
kľúčovú úlohu vo vyučovacom procese zohráva učiteľ.  
Ak učiteľ disponuje tvorivým prístupom vo vyučovaní, 
tak dokáže vzbudiť záujem žiakov, rozvíjať ich tvorivosť 
a  usmerňovať ich činnosť. Učiteľ môže tvorivosť 
uplatňovať vo viacerých smeroch, čím potláča 
stereotypné vyučovanie.  Učiteľ môže využívať na 
uplatnenie prvkov tvorivosti vo vyučovaní aktivizujúce 
metódy. Čím väčšie množstvo vyučovacích metód 
učiteľ pozná a ovláda, tým dokáže pripraviť pre žiakov 
efektívnejší vyučovací proces. V našom príspevku sme 
sa snažili využívať prvky tvorivosti pri tvorbe modelovej 
vyučovacej hodiny a pracovného listu. Navrhnutý 
model a pracovný list je zameraný na tematický celok 
Tráviaca sústava a výživa, konkrétne „Výživa a jej 
dôležité zložky“.  

Kľúčové slová: tvorivosť, didaktika, učiteľ, biológia  

Abstract 
The current biology didactics prefers innovating and 
creative methods in teaching. The strategy and 
progress  are very important to create a  structure and 
contents  of  the  lessons. However, the teacher has a  
key role in this process. The only creative teacher is 
able to rouse an interest of students and develop  their 
activity. Using the effective methods helps teacher to 
make the interesting lessons and to suppress the 
stereotype in teaching. In our article we demonstrate  
some  creative elements , which helped us to create an 
example lesson and the working sheet.  The topic of 
suggested lessons is „Digestive system and its  
nourishment“, particularly  „Nourishment and its 
important components“. 
Key Words: creative, didactics, teacher, biology 

Úvod 

Pretrvávajúcim didaktickým problémom vo vyučovaní 
biológie je žiacke memorovanie vedomostí. Žiaci sú na 
hodinách pasívni a očakávajú od učiteľov odovzdávanie 
poznatkov v hotovej podobe. Veľký vplyv na učenie má 
aj súbor vonkajších činiteľov, s ktorými sa žiaci 
dostávajú do styku. Dokonca aj počas vyučovacej 
hodiny nejeden žiak využíva mobilný telefón, ktorý 
dokáže zatieniť učiteľa. Ak sa jednotlivé činnosti 
neustále opakujú v rovnakom poradí, žiak stráca 
akýkoľvek záujem o preberané učivo. Za riešenie 
môžeme považovať aktivizáciu žiakov na vyučovaní. 
Aktivizácia pozostáva zo zavedenia takých vyučovacích 
metód do vyučovacieho procesu, ktoré zvyšujú nielen 
činnosť žiakov ale aj záujem o učivo. Príprava 
zaujímavej vyučovacej hodiny si vyžaduje kreatívny 
prístup učiteľa. Vhodne zvolené metódy a ich efektívne 
striedanie môže pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
a zároveň rozvíjať u žiakov tvorivý potenciál.  

1 Tvorivosť ako dôležitý prvok vyučovania  

Tvorivosť sa stala stredobodom pozornosti už v 20. 
storočí, kedy sa  začalo čoraz viac poukazovať na 
dôležitosť tvorivého vyučovania. Záujem o tvorivé 
vyučovanie neustále stúpa a do pozornosti sa dáva 
predovšetkým orientácia na spôsob, akým sa žiak 
dopracuje k výsledku [1]. 

Pod pojmom tvorivosť rozumieme zručnosť, ktorú si 
žiaci osvojujú učením a môžu ju prostredníctvom 
učebnej činnosti neustále zdokonaľovať. Na to, aby 
žiaci mohli vo vyučovacom procese rozvíjať tvorivosť, 
musia poznať obsah učiva ale aj tvorivý postup, ktorý je 
potrebný k riešeniu učebných úloh (napr. ak učiteľ 
vyžaduje od žiaka tvorbu pojmovej mapy, najprv musí 
žiakom vysvetliť, ako sa pojmové mapy tvoria a pod.). 
Skôr ako sa učiteľ rozhodne pre tvorivé vyučovanie, 
musí vytvoriť podmienky vhodné pre rozvoj tvorivosti 
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žiakov a musí zvoliť vhodné metodické postupy. 
Napriek tomu, že tvorivé vyučovanie podnecuje žiakov 
k vlastnej aktivite, učiteľ predstavuje nenahraditeľnú 
súčasť vyučovania [2]. 

Čoraz častejšie sa očakáva, že učitelia podporia 
tvorivosť svojich študentov. V skutočnosti to môže byť 
jeden z najdôležitejších cieľov s akými sa učitelia 
stretávajú. Kreativita vo vzdelávacom procese je 
považovaná za súbor osobnostných atribútov, ktoré 
vedú k novým nápadom a riešeniam tvorivých úloh. 
Tvorivosť vo vzdelávacom procese má vplyv na 
sebautváranie a formovanie osobnosti žiaka, 
ovplyvňuje rozvoj nielen kognitívnej ale aj 
emocionálnej a esteticko-mravnej stránky žiaka [3].  

1.1 Charakteristika tvorivého učiteľa 
Učiteľa možno charakterizovať ako osobu, ktorá je 
psychicky aj fyzicky zdatná a odolná. Ak chce učiteľ 
vytvoriť na vyučovacej hodine tvorivú atmosféru, tak 
on sám musí disponovať tvorivým potenciálom. Učiteľ 
sa počas svojej práce stretáva s množstvom 
neočakávaných situácií a rôznych prekážok. Tvorivý 
prístup učiteľa sa odzrkadľuje v jeho schopnosti pružne 
reagovať na rôzne situácie [4]. 

Pedagóg môže preukázať schopnosť pedagogickej 
tvorivosti v netradičnom prístupe k vyučovaciemu 
procesu. Prináša nové riešenia didaktických 
problémov, dáva prednosť aktivizujúcim metódam vo 
vyučovaní a uplatňuje aj rôzne moderné koncepcie 
vyučovania. Tvorivé schopnosti sa preukazujú aj 
v improvizácii učiteľa, ktorá vychádza nielen 
z osvojených teoretických postupov, ale aj z vlastnej 
intuície [5]. 
Solárová [6] poukazuje na to, že schopnosť 
pedagogickej tvorivosti závisí od:  

 osobnosti učiteľa- predpokladom osobnosti 
učiteľa je, že má rád svoju prácu a tiež 
študentov, chce svojich žiakov motivovať 
k učeniu, musí byť aktívny a využívať nové 
postupy vo výučbe,  

 vedomostí a skúseností učiteľa- tvorivý učiteľ 
sa snaží hľadať nové, inovatívne postupy, aby 
dosiahol stanovené ciele, mal by sa neustále 
sebazdokonaľovať a vekom rozvíjať učiteľskú 
tvorivosť, 

 potreby tvorivosti.  

2 Metódy rozvíjajúce tvorivosť žiakov  

Ak má byť vyučovania hodina úspešná, mala by mať 
stanovené výchovno-vzdelávacie ciele a vhodne 
zvolený postup činností. Maňák [7] definuje 

aktivizujúce metódy ako postupy, ktoré vo výučbe 
dávajú do popredia vlastnú učebnú prácu žiakov. Dôraz 
kladie predovšetkým na myslenie a riešenie 
problémov. Bližšie sa budeme venovať metódam, ktoré 
sme využili pri tvorbe nášho modelu.   

Problémové vyučovanie je postavené na navodení 
tzv. problémovej situácie. Narozdiel od tradičného 
vyučovania, žiak objavuje nové poznatky riešením 
problémových úloh. Problémová úloha môže byť 
formulovaná ako otázka, zadanie, projekt, praktická 
úloha a pod.  [8]. Nie každá úloha sa môže označovať 
ako problémová. Aby úloha vyvolala problému situáciu, 
musí spĺňať určité požiadavky: 

 má žiakov motivovať, vzbudzovať záujem, 
preto sa využívajú úlohy, týkajúce sa bežného 
života, 

 má obsahovať neznámy prvok, 

 je primeraná veku a intelektuálnym 
schopnostiam žiakov [5]. 

Brainstorming je metóda, ktorá sa realizuje 
písomne a ide o vytvorenie čo najväčšieho a 
najorginálnejšieho množstva nápadov v prostredí 
tvorivej atmosféry. Učiteľ by mal vytvoriť priestor, 
v ktorom sa žiaci navzájom rešpektujú a podporujú 
svoje nápady. Prostredie v triede musí vytvárať 
v žiakoch pocit bezpečia [9]. V našom modeli 
využívame párový brainstorimng, ktorý spočíva 
v tvorbe nápadov vo dvojici. Následne učiteľ získava 
nápady z každej dvojice a zapisuje ich na tabuľu.   

Okrem spomenutých vyučovacích metód sme 
v našom návrhu vyučovacej hodiny využili aj inovatívny 
postup s názvom EUR.  

Rámec E-U-R pozostáva z rozčlenenia vyučovacej 
hodiny do troch hlavných častí: evokácia, uvedomenie 
si významu a reflexia. Evokácia predstavuje vstup do 
vyučovacej hodiny. V úvodnej časti sa učiteľ snaží zistiť 
aktuálne vedomosti žiakov, pretože predpokladom 
trvalých vedomostí je spájanie nových informácií s už 
osvojenými. Do fázy evokácie je vhodné zaradiť aj 
motiváciu žiaka [10]. Uvedomenie si významu je 
dôležité z hľadiska samostatnej aktvity žiakov. Učiteľ 
zadá žiakom úlohy a dostáva sa do pozadia, nanajvýš 
usmerňuje učebnú činnosť žiakov. V tejto časti 
vyučovacej hodiny žiaci môžu pracovať v skupinách 
alebo jednotlivo, môžu riešiť problémové úlohy, 
analyzovať texty, pracovať s odbornou literatúrou 
alebo internetovými zdrojmi. Vo fáze reflexie učiteľ  
zhrnie výsledky činnosti žiakov. Reflexiu môže obohatiť 
o diskusiu, ktorá slúži na výmenu informácií a názorov 
medzi spolužiakmi, čím sa zlepšujú sociálne a 
komunikačné schopnosti žiakov [11]. 
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3 Materiál a metodika práce  
Pri tvorení modelu vyučovacej hodiny sme postupovali 
podľa nasledujúcich krokov. Jedným z najdôležitejších 
krokov  bolo stanovenie hlavného cieľa práce. Na 
základe vyhotoveného rešeršu sme vybrali a 
oboznámili  sa s vhodnou  odbornou literatúrou.  
Pozornosť sme zamerali aj na učebnicu biológie pre 
gymnáziá, konkrétne na tematický celok „Tráviaca 
sústava a výživa“. Učebnica biológie predstavuje jednu 
z najdôležitejších pomôcok pri tvorbe modelov. Po 
preštudovaní odbornej literatúry sme prešli 
k vytváraniu modelov. Vytvorený model a pracovný list 
je vhodný pre študentov gymnázií a je vypracovaný 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3. 
Posledným krokom bola odborná konzultácia so 
školiteľkou. 

4 Výsledky a diskusia  
Výsledkom nášho príspevku je model vyučovacej 
hodiny a pracovný list, ktoré sú zamerané na podporu  
a rozvoj tvorivosti žiakov. Model je postavený na 
základe trojfázoveho modelu učenia E-U-R s využitím 
problémového vyučovania. Vo fáze evokácie zohráva 
dôležitú úlohu motivácia, pretože sa snažíme žiakov 
zaujať a získať si ich pozornosť. Vo fáze uvedomenia si 
významu využívame heuristickú metódu. Fázu reflexie 
sme obohatili o diskusnú metódu, aby sme podporili 
rozvoj sociálnych a komunikačných schopností žiakov. 
Súčasťou modelu vyučovacej hodiny je aj pracovný list, 
v ktorom sa nachádzajú vedomostné úlohy ale aj úlohy 
podporujúce kritické myslenie a tvorivosť.  

4.1 Model vyučovacej hodiny– Z čoho rastú 
svaly?  
Model je zameraný na tému „Výživa a jej zložky“, ktorá 
je v súlade so štátnym  programom stredoškolského 
vzdelávania (ISCED 3) a je vhodná na vyučovanie žiakov  
v treťom a štvrtom ročníku gymnázií v rámci 
tematického celku „Tráviaca sústava a výživa“ [12]. 
Dôležitú úlohu pri vytváraní modelu zohráva šiesta časť 
učebnice biológie pre gymnáziá, ktorá je  venovaná 
biológii človeka. Podľa Ušákovej [13] učebnica 
obsahuje popis jednotlivých orgánov a vysvetľuje ich 
funkcie v ľudskom organizme. V rámci témy tráviacej 
sústavy človeka je učebnica obohatená aj o doplňujúce 
témy týkajúce sa zdravia, ktoré majú význam pre 
všetkých študentov.   
 
E- Evokácia  

Hlavným zámerom prvej úlohy je zistiť vedomosti 
žiakov z predchádzajúceho učiva. Pre žiakov je dôležité 

poznať funkciu a orgány tráviacej sústavy, aby vedeli 
ďalej rozvíjať svoje vedomosti v tematickom celku 
Tráviaca sústava.  

Otázka: Aké sú hlavné funkcie tráviacej sústavy?  

Z dialógu učiteľa so žiakmi má vyplynúť: 

 Tráviaca sústava má tri hlavné funkcie: 
trávenie, vstrebávanie a odstraňovanie 
nestráviteľných a odpadových látok.  

Motivácia  

Na obrázku môžeme vidieť známeho športovca. Je ním 
Peter Sagan- náš najznámejší cyklista. Športovci majú 
rozdielne tréningy, rozdielnu stravu a napokon aj 
rozdielnu stavbu tela. Potrava je hlavným zdrojom 
energie a obsahuje dôležité stavebné látky nevyhnutné 
pre život. Každá činnosť si vyžaduje energiu. Športovci 
vydávajú počas tréningov veľa energie, a preto 
potrebujú energeticky bohatú a vyváženú stravu. Na 
dnešnej hodine budete riešiť úlohy z čoho rastú 
športovcom svaly. Vysvetlíme si, aké zložky musí 
potrava obsahovať, aby bola zdravá.  
 

 
Obr. 1 Peter Sagan       

Zdroj: [14] 
 
U- Uvedomenie si významu  

V hlavnej časti vyučovacej hodiny využijeme 
heuristickú metódu, ktorej hlavnou podstatou bude 
systém problémových úloh. Žiaci budú riešiť čiastkové 
problémové úlohy, ktorých súhrn predstavuje riešenie 
celého problému. Pri vypracovávaní problémovej úlohy 
môžu žiaci využívať pri svojej práci učebnicu, odbornú 
literatúru, prípadne internet. Počas riešenia 
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nasledujúcich problémových úloh žiaci pracujú 
v dvojiciach.   

Problémová úloha č.1:  

Predstavte si, že ste aktívny športovec, ktorý vykonáva 
pravidelnú fyzickú aktivitu. Športovec má vysoké 
energetické nároky na potravu. Z čoho rastú svaly? 
Z dostupných zdrojov zistite, ktoré zložky potravy sú 
dôležité na tvorbu svalov.  

 

Žiaci si budú musieť vyhľadať informácie o cukroch, 
tukoch a bielkovinách. Na základe ich definícií a funkcií, 
ktoré v organizme plnia, žiaci musia vydedukovať 
makroživinu podieľajúcu sa na tvorbe svalov.  

Úlohou žiakov je zistiť, že bielkoviny (proteíny) sú 
stavebnými zložkami živých organizmov. 
Aminokyseliny sú spojené peptidovou väzbou a tvoria 
bielkoviny, ktoré plnia v ľudskom tele rôzne funkcie 
(napr. štruktúrna, transportná, obranná, pohybová, 
regulačná) [15]. Žiaci by mali vedieť, aké funkcie 
bielkoviny plnia. Pri riešení problémových úloh sa žiaci 
dozvedia ako sa bielkoviny dostávajú do svalov. Učiteľ 
vo výklade žiakom vysvetlí ako prebieha metabolizmus 
bielkovín.  

Pri objasňovaní prvej úlohy je dôležité, aby učiteľ 
viedol riadený rozhovor so zameraním na cukry a tuky. 
Aj tieto makroživiny sú významné pre človeka, 
z hľadiska kvality potravy a plnenia dôležitých funkcií 
v ľudskom tele. V riadenom rozhovore učiteľ kladie 
nasledovné otázky:  

 
1. Akú významnú úlohu majú cukry v ľudskom 

tele? 
2. Prečo sú pre človeka dôležité tuky v potrave?  

 
Z riadeného rozhovoru plynie:  

1. Cukry sú jedným z hlavných zdrojov energie pre 
človeka ale aj významnou zásobárňou energie 
vo forme glykogénu. Menšie množstvo 
glykogénu sa tvorí aj vo svaloch, kde slúži ako 
rezerva energie len pre svalovú prácu. 
Významná funkciu plnia ako štruktúrne zložky, 
pretože sú súčasťou nukleových kyselín napr. 
kyselina deoxyribonukleová (2-deoxy-D-
ribóza). V krvi sa udržuje stála koncentrácia 
glukózy. Hladina cukru v krvi sa označuje 
pojmom glykémia a predstavuje približne 1g 
glukózy na 1 liter krvi (3,5-6,7 mmol/l). Glukóza 
je pre organizmus nesmierne dôležitá, pretože 
mozgové tkanivo nemá zásoby sacharidov a jej 

metabolizmus je závislý na zásobovaní glukózy 
z krvi. 

2. Tuky sú najefektívnejšou zásobárňou energie, 
plnia ochrannú funkciu (obaľujú niektoré 
orgány a chránia ich pred poškodením. 
Vytvárajú v ľudskom tele prostredie, ktoré je 
potrebné pre rozpúšťanie niektorých látok ako 
sú napr. vitamíny rozpustné v tukoch. V 1 litri 
krvi sa nachádza 6g tuku, pričom sa toto 
množstvo po konzumácii tukov zvyšuje [16].   

Výklad učiteľa:  

Cholesterol- dospelý človek ho prijíma buď v potrave 
alebo si ho telo samé v pečeni nasyntetizuje. Pre ľudský 
organizmus je nevyhnutný, pretože je východiskovou 
látkou pre vznik žlčových kyselín a 
niektorých hormónov. Napriek tomu, že má 
nenahraditeľnú úlohu v ľudskom tele, je dôležité 
sledovať jeho množstvo v krvi. Cholesterol, ktorý 
prenášajú lipoproteíny nízkej hustoty (tzv. LDL) sa 
ukladá v stenách ciev a vyvoláva ich upchávanie, čím sa 
stáva jedným z rizikových faktorov vzniku srdcových 
ochorení [17].  

Po výklade učiteľa nasleduje problémová úloha č. 2. 
Žiaci pokračujú v riešení úloh vo dvojiciach. 

Problémová úloha č.2:  

Špecifikujte, ktoré bielkoviny plnia štruktúrnu 
a pohybovú funkciu. Vyberte tie bielkoviny, ktoré sú 
súčasťou pohybovej sústavy a popíšte ich funkciu. 

  

Žiaci by mali pri vyhľadávaní správnych odpovedí 
dospieť k nasledujúcim bielkovinám:  

1. AKTÍN a MYOZÍN - Plnia pohybovú funkciu, 
nazývajú sa aj tzv. svalové bielkoviny. Podieľajú sa 
na tvorbe priečne pruhovaného svalu, pri ktorom 
sa striedajú svetlejšie aktínové a tmavšie 
myozínové úseky. 

2. KOLAGÉN- Má štruktúrnu funkciu. Vyskytuje sa 
v častiach tela, ktoré vyžadujú pevnosť ako sú 
v svalovej sústave šľachy. Inak sa vyskytuje aj 
v kostiach, zuboch a chrupavkách. Športovci 
užívajú kolagén ako dôležitý doplnok stravy [16].  

Poznámka:  
Ak by mali žiaci problém nájsť bielkoviny s pohybovou 
funkciou, tak im učiteľ môže priblížiť predstavu 
o kulturistoch. U športovcov, ako sú napr. kulturisti, 
môžeme vidieť ako napínajú svoje svaly. Pri napnutí 
svalov sú pod kožou viditeľné povrchové svaly. To môže 
žiakov naviesť k predchádzajúcemu učivu, do 
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pohybovej sústavy, kde sa popisuje priečne pruhované 
svalstvo.  

Žiakom zadáme prácu vo dvojici, tzv. párový 
brainstorming. Ich úlohou bude napísať zoznam, 
v ktorom bude čo najviac zdravých potravín, ktoré 
poznajú. Učiteľ vyvolá každú dvojicu a tá navrhne jednu 
potravinu. Učiteľ zapisuje návrhy žiakov na tabuľu, čím 
ich zároveň aj kontroluje. Spísaný zoznam budú žiaci 
využívať pri vypracovávaní problémovej úlohy č. 3 
a nasledujúceho cvičenia.  

Zoznam zdravých potravín: 

AVOKÁDO, MLIEKO, VAJCIA, TVAROH, MED, CHLIEB, 
RYBY, ARAŠIDY, MASO,  OVSENÉ VLOČKY, RYŽA, 
ZEMIAKY, STRUKOVINY, MAK, BANÁNY, JOGURT, 
SÓJA, VLAŠKÉ ORECHY, SYR. 

Tab. 1 Návrh zoznamu zdravých potravín  

Zdroj: [19] 

 

Učiteľ zadáva žiakom problémovú úlohu: 

Problémová úloha č.3: 

Navrhnite, ako by mal vyzerať zdravý tanier pre 
športovca, ak má byť zastúpenie cukrov, tukov 
a bielkovín v pomere 50%: 30% : 20%.  Následne 
vyberte zo zoznamu aspoň 15 potravín a zaraďte ich do 
skupiny, podľa toho aký zdroj makroživín predstavujú- 
bielkoviny, cukry, tuky.  
 

MAKROŽIVINY 

BIELKOVINY CUKRY TUKY 

   

   

   

   

   

   

   

   
Tab. 2 Zaraď potraviny, podľa zdroja ktorý predstavujú.  
Zdroj: [19] 
 
R- Reflexia  

Na záver vyučovacej hodiny učiteľ frontálne skontroluje 
cvičenie. V prípade, že majú žiaci vo vypracovaní chyby, 
pomôže im s riešením.  

Následne učiteľ využíva diskusnú metódu. Cieľom 
diskusie je zvýrazniť dôležitosť správneho stravovania 
z hľadiska ľudského zdravia, prípadné doplnenie 

informácií z výkladu učiteľa. Učiteľ sa pýta žiakov 
nasledujúce otázky:   

1. Vysvetlite, prečo je dôležité jesť vyváženú 
stravu?  

2. Ktoré jedlo počas dňa je pre človeka 
najdôležitejšie?  

Nakoniec učiteľ zovšeobecní závery zo spoločnej 
diskusie a zadá žiakom domácu úlohu. 

Zadanie domácej úlohy:  

Vyhľadajte informácie o umelých sladidlách. Sú pre ľudí 
škodlivé? Aký majú vplyv na ľudské zdravie? 

4.2 Pracovný list  

Za vhodnú učebnú pomôcku v edukačnom procese sa 

považuje aj pracovný list. Učiteľ môže využiť pracovný 

list vo všetkých fázach vyučovacieho procesu.  Do 

pracovného listu je vhodné vkladať rôzne typy úloh 

a zadania, v ktorých majú žiaci možnosť prejaviť svoju 

vlastnú tvorivosť a formovať svoje myšlienky. 

Navrhnutý pracovný list je vhodný na koniec 

vyučovacej hodiny, aby si žiaci zopakovali osvojené 

poznatky.  

 

1. Vyrieš tajničku: Ako sa nazývajú 
aminokyseliny, ktoré si človek nevie 
syntetizovať?  

A. Sliznica hrubého čreva produkuje mucín, ktorý po 
zmiešaní s vodou vytvára............... . 
B. Strukovina, ktorá obsahuje najviac nenahraditeľných 
aminokyselín.  
C. Enzým, ktorý je hlavnou súčasťou žalúdočnej šťavy.  
D. Hormón produkovaný podžalúdkovou žľazou sa 
nazýva ................ . 
E.  Hlavný zdroj energie pre človeka sú ............. . 
F. Laktóza patrí medzi zložené sacharidy nazývané 
............. . 
G. Základná úroveň metabolizmu sa nazýva ............ .  
H. Medzi štiepne produkty tukov patria mastné kyseliny 
a ...................... .  
I. Baktérie rozkladajúce nestrávené zvyšky potravy 
v hrubom čreve sa nazývajú ................. . 
J. Latinský názov pečene.  
 
 

A.             

B.             

C.             
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D.             

E.             

F.             

G.             

H.             

I.             

J.               

Tajnička 1 
Zdroj: [18] 

2. Označ, ktorý z uvedených orgánov je miesto 
trávenia bielkovín:  

a) žalúdok 
b) dvanástnik 
c) pečeň 
d) lačník 

 

3. Posúď pravdivosť nasledujúcich tvrdení 
o tukoch: 

I. podieľajú sa na stavbe všetkých buniek  
II. tvoria prostredie vhodné na rozpúšťanie 

významných biologických látok  
III. ukladanie tukov riadi glykogén 
IV. mastné kyseliny sa nachádzajú voľne 

v prírode 

a)  Správne sú výroky II. a IV. 
b) Správny je iba výrok III.  
c) Správne sú výroky I. a II. 
d) Správny je iba výrok I.  

4. Úloha: Prečítaj si lekársky záznam a posúď 
zdravotný stav pacienta. Na základe informácií 
o pacientovi navrhni jeho liečbu.    

 

Lekársky záznam 

Meno pacienta: Dušan  
 

Dátum narodenia: 15.4. 1971 

Zdravotný problém:  
Pacient trpí nadváhou, pociťuje bolesť kĺbov, 
dýchavičnosť. Nameraná hodnota krvného tlaku- 
140/90 mmHg. 

Diagnostika:  
- výpočet BMI (body mass index- index telesnej 
hmotnosti) 

- vzorec pre výpočet BMI nezohľadňuje podiel 
svalstva a tuku, preto je dôležité aj fyziologické 
vyšetrenie  

Liečba a odporúčanie lekára:  

Tab. 3 Úloha- lekársky záznam.  
Zdroj: [19] 
 

5. Vláknina je komplexný sacharid a predstavuje 
dôležitú zložku potravy. Aj keď nie je zdrojom 
energie a dokonca ju organizmus nevie využiť. 
Denná odporúčaná dávka sa líši v závislosti od 
veku a pohlavia. Ženy nad 18 rokov by mali 
denne prijať 21-25g a muži až 38g vlákniny. 
Deti do 18 rokov by mali zjesť za deň okolo 15g 
vlákniny. Jej zdrojmi sú hlavne zelenina, 
ovocie, zemiaky, obilniny, ovsené vločky, chia 
semiačka a pod. [15]. 

 
 

Obr.2 Podiel vlákniny v niektorých druhoch potravín  
Zdroj: [20] 

 
Otázka: Prehodnotli by ste po tejto informácii svoje 
stravovanie?  
Úloha: Uveď aspoň 3 dôvody, prečo by sme mali 
vlákninu zaradiť do svojho jedálnička:  
........................................................................................
........................................................................................
..................................................................................... 
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Záver 

Cieľom nášho príspevku bolo vytvoriť model 
vyučovacej hodiny a pracovný list na tému „Výživa a jej 
zložky“, ktorá je súčasťou tematického celku „Tráviaca 
sústava a výživa“, podľa ISCED 3. Model aj pracovný list 
sú zamerané na rozvíjanie tvorivosti a kritického 
myslenia žiakov. Výhodou pracovného listu je jeho 
použiteľnosť aj samostatne, bez modelu vyučovacej 
hodiny. Môže slúžiť učiteľom ako pomôcka pri 
opakovaní tematického celku Tráviaca sústava na 
gymnáziách. Pri tvorbe modelu s názvom: „Z čoho rastú 
svaly“ sme využili rámec EUR, ktorý umožňuje učiteľovi, 
aby si zvolil ľubovoľné metódy a aj dostatočný časový 
limit pre jednotlivé fázy. Vďaka tomu učiteľ dokáže 
pripraviť vyučovaciu hodinu, ktorá je pre žiakov 
zaujímavá, a zároveň  môžu rozvíjať svoju tvorivosť 
a kritické myslenie. V modeli sme uplatnili problémové 
vyučovanie, konkrétne heuristickú metódu.    

V pracovnom liste sme zvolili úlohy, ktorými 
upevňujeme nadobudnuté vedomosti, ale aj úlohy, 
ktoré rozvíjajú kritické myslenie a tvorivosť žiakov, 
najmä v úlohách č. 3, 4 a 5.  

Ak je vyučovanie správne realizované, tak môže byť 
pre žiakov stimulujúce, kreatívne a zábavné. V našom 
článku sme predstavili dve formy realizácie vyučovania. 
Veríme, že svojim obsahom môžu byť prínosom pre 
pedagogickú prax a pomôžu učiteľom v oživení 
vyučovania biológie.  
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Abstrakt 
Cieľom práce bolo vytvorenie modelovej hodiny, 

ktorá už ako samotný názov hovorí je zameraná na 
Srdce ako najdôležitejšiu súčasť ľudského tela. 
Súčasťou modelovej hodiny bolo vytvorenie 
didaktického testu, ktorý pozostával z 10 cvičení. 
Každá z úloh v teste je iná svojou štruktúrou a typom.  
Modelová hodina spolu so svojimi prílohami bola 
vytvorená pre maturitný ročník gymnázia a je 
súčasťou tematického celku Obehová sústava. 
Metodiku sme sa snažili vytvoriť tak, aby mohli žiaci 
na hodine prostredníctvom aktivít rozvíjať tvorivé 
a kritické myslenie, ale aj názornosť prostredníctvom 
obrázkového materiálu. Z daného dôvodu sme 
poskytli aj náhľad na jednotlivé vyučovacie stratégie 
a metódy. 

Kľúčové slová: srdce, didaktický test, tvorivé 
a kritické myslenie 

 
Abstract 
The main objective of the work was to create the 

model lesson. As the name suggests, the whole lesson 
is dedicated to the ‘heart’, as it is the most important 
part of the human body. One of the components of 
the model lesson was the creation of the didactic test, 
which consisted of 10 tasks. In addition, each of the 
selected tasks in the test was different in its structure 
and type. The model lesson together with its 
appendices was created for the students on 
gymnasium in the graduate year of study. Particular 
model lesson is the part of the thematic unit called 
“circulatory system”. The lesson methodology was 
created in the way that students are able to develop 
their creative and critical thinking, but also clarity 
through pictorial material. For this reason, we also 
provided the insight into individual teaching strategies 
and methods.  

Key words: heart, didactic test, creative and critical 
thinking  

                                                             
1 Preložené z: „Učitel je profesionál na vzdělávání 

a metody jsou jeho nástroje, nářadí, kterým vykonává svou 
hlavní práci.“ (Čapek, 2015, s. 34) 

Úvod 

Aby žiaci mohli rozvíjať svoje tvorivé a kritické 

myslenie a názornosť, je v prvom rade dôležité, aby 

ich k tomu viedli učitelia. Učiteľ sa stáva tým, ktorý 

musí žiakov najskôr zaujať, motivovať, a následne 

rozvíjať už spomínané druhy myslenia a názornosť.  

Samotný názov hovorí o téme nami navrhnutej 

modelovej hodiny, metodiky. V práci sa nachádza len 

jedna metodika, ktorej ústrednou témou je srdce. Aby 

sme získali spätnú väzbu, či dostatočne rozvíjame 

tvorivosť a kritické myslenie, je súčasťou metodiky aj 

didaktický test. Okrem metodiky a didaktického testu 

sa v príspevku nachádza aj heslovitý opis niektorých 

vyučovacích stratégií a metód, ktoré v nej boli využité.  

Pri písaní práce sme vychádzali zo štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 3A. Navrhnuté 

metodiky sú pripravené na overenie v praxi. 

1 Vyučovacie metódy  
Rozhodli sme  sa charakterizovať pojem vyučovacie 
metódy vzhľadom na to, že sú neodmysliteľnou 
súčasťou modelovej hodiny, metodiky. Preto 
uvedieme náhľad niekoľkých autorov a ich chápanie 
pojmu vyučovacia metóda. V závere kapitoly 
uvádzame našu charakteristiku pojmu, ktorá je 
zhrnutím citácií.  
Čapek (2015) charakterizuje metódy nasledovne: 
„Učiteľ je profesionál na vzdelávanie a metódy sú jeho 
nástroje, náradie, ktorým vykonáva svoju hlavnú 
prácu.“1 [1] 

mailto:asandanusova@ukf.sk
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Turek (2014) uvádza, že: „V teórii i praxi vyučovacieho 
procesu zohráva problematika metód kľúčovú úlohu, 
pretože od jej riešenia závisí orientácia vyučovacieho 
procesu, činnosť učiteľa aj žiakov, a teda aj úspech pri 
dosahovaní cieľov.“ [2] 
Z pohľadu Maňáka a Šveca (2003) „... vyučovacia 
metóda predstavuje vyučovacími cieľmi prepojený 
súbor vyučovacích aktivít učiteľa a učebných činností 
žiakov.“2 [3] 
Po uvedení predchádzajúcich pohľadov na slovné 
spojenie vyučovacia metóda ju môžeme chápať, ako 
spôsob, ktorým učiteľ dosahuje svoje stanovené 
výchovno – vzdelávacie ciele.  

2 Tvorivé a kritické myslenie 
Pri zostavení metodiky sme dbali na to, aby 

rozvíjala tvorivé a kritické myslenie žiakov, a preto 
sme sa rozhodli charakterizovať aj vyššie uvedené 
pojmy spoločne v jednej kapitole. Uvedieme pohľady 
autorov na tvorivé a kritické myslenie.  
Čavojová a Tabačková (2014) hovoria o tom, že 
tvorivý potenciál sa nachádza v každom z nás, a je len 
na nás či a ako ho využijeme. Taktiež uvádzajú, že pre 
náš život je dôležité tvorivosť rozvíjať [4].  
Bruteničová a Valachová (2011) výstižne uviedli 
chápanie pojmu tvorivosť ako „... psychickú alebo 
fyzickú činnosť, ktorej cieľom je niečo vymyslieť, nájsť 
nové a vhodné riešenie, vytvoriť, objaviť.“ [5] 
Z hľadiska kritického myslenia uvádzame taktiež len 
v stručnosti dva pohľady na jeho chápanie.  
Petlák (2012) uvádza, že pokiaľ chceme, aby žiaci 
kriticky mysleli, musíme: im nechať dostatočný 
priestor (časový, na vyjadrenie názoru), s citom vedieť 
prijímať ich názory, aktivizovať žiakov, zabezpečiť 
vzájomný rešpekt medzi žiakmi, prejaviť dôveru voči 
žiakovi, oceniť nápady [6]. 
Dvorský (2009) odvolávajúc sa na Kloostera definuje 
kritické myslenie v nasledujúcich bodoch: 
-nezávislé myslenie, 

-získanie nových informácií nie ako cieľ, ale ako 
východisko, 
-zostavenie otázok/-problémov, ktoré sú súčasťou 
kriticky zmýšľajúceho jedinca, 

-vytvorenie argumentov, 
-skupinová práca – delíme sa so svojimi 
poznatkami s inými ľuďmi [7]. 

Môžeme teda povedať, že tvorivé a kritické myslenie 
by malo byť súčasťou života každého človeka. Je 

                                                             
2 Preložené z: „... výuková metoda představuje 

výukovými cíli propojený soubor vyučovacích aktivit učitele 
a učebních činností žáků.“ (Maňák a Švec, 2003, s.30) 

potrebné pre rozumnú a konštruktívnu argumentáciu, 
pre tvorbu nových nápadov/ námetov.  

3 Demonštrácia 
Demonštráciu sme využili ako jednu z metód na 

rozvoj tvorivého a kritického myslenia, ale 
predovšetkým na rozvoj názornosti. Žiakom sme 
pripravili obrázky srdca a obehu krvi, a ich úlohou 
bude správne definovať pojmy. 

Pri demonštrácii učiteľ demonštruje (predvádza) 
rôzne modely, filmy, videá, alebo v našom prípade 
obrázok pre lepšiu predstavivosť žiakov [8]. 

4 Metóda Áno/-Nie 
Nasledujúcu metódu sme zvolili preto, aby sme si 

overili nakoľko sa žiaci sústredili na výklad. Pripravili 
sme pre žiakov desať tvrdení, a ich úlohou bude 
k jednotlivým tvrdeniam vyjadriť svoj názor.  

Učiteľ im pripraví kartičky, na ktorých bude na 
jednej strane napísané “áno“ a z druhej strany “nie“. 
Otázky sú skonštruované tak, aby sa žiaci museli 
zamýšľať nad ich správnosťou a svoje tvrdenie 
odôvodniť. Tým rozvíjame u žiakov vyššie kognitívne 
procesy. 

5 Didaktický test 
Súčasťou našej práce je aj didaktický test. Ten sme 

sa snažili zostaviť tak, aby poskytoval pestrú škálu 
učebných úloh, vrátane problémovej úlohy. Pri 
zostavovaní didaktického  testu sme sa inšpirovali 
Lehotskou (2006), ktorá hovorí nasledovné: „Skúsený 
pedagóg sa usiluje o to, aby žiak premýšľal, 
porovnával fakty a javy na základe vedomostí, 
s ktorými disponuje a aby vyvodzoval závery 
samostatne“ [9]. 

Lapitka (1996) hovorí o didaktickom teste ako 
o nástroji, pri ktorom žiaci odpovedajú na stanovené 
otázky, pričom očakávame iba jednu konkrétna 
odpoveď [10]. 

6 Materiál a metodika 
Pri vypracovaní príspevku sme si zozbierali 

relevantnú literatúru. Využili sme knižné, internetové 
zdroje a taktiež sme čerpali z pedagogických 
časopisov.  

Hlavným cieľom bolo zostavenie metodiky 
s názvom: Srdce ako najdôležitejšia súčasť ľudského 
tela.  Súčasťou metodiky je aj didaktický test, ktorý 
pozostáva z desiatich rozmanitých úloh.  
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7 Výsledky a diskusia 
Výsledkom nášho príspevku je vytvorená metodika 

a didaktický test, ktorý overí vedomosti žiakov.  
Metodika pozostáva z troch častí (evokácia, 

uvedomenie si, reflexia).  
Snažili sme sa ju zostaviť tak, aby aktivita učiteľa 

bola vyvážená, alebo v lepšom prípade aby 
prevažovala aktivita žiakov.  

V evokácii, sa budeme snažiť žiakov aktivizovať 
a motivovať prostredníctvom krátkeho videa a otázok 
k nemu. Následne v ďalšej časti budeme viesť výklad 
doplnený o demonštráciu (obrázky) a aktivitu 
s názvom áno/-nie. V poslednej časti, reflexii sme si 
pre žiakov pripravili inovatívnu vyučovaciu stratégiu, 
konkrétne tajničku.  

Modelová hodina je navrhnutá tak, aby rozvíjala 
tvorivé a kritické myslenie žiakov. Rovnako tak sa 
budeme snažiť rozvíjať aj názornosť žiakov za pomoci 
obrázkových materiálov. 

7.1 Srdce ako najdôležitejšia súčasť ľudského 
tela 

Evokácia 
Na začiatku hodiny učiteľ bude mať funkciu 

motivátora. Prostredníctvom problémovej otázky sa 
bude snažiť žiakov vtiahnuť do problematiky. 
Očakávame, že problémová otázka môže byť pre 
žiakov zaujímavá, a teda v nich vzbudí záujem o učivo.  

 

Predpokladaná odpoveď: 
Dokáže biť aj mimo ľudského tela, pretože má svoj 

vlastný elektrický impulz. Dokáže biť však len dovtedy, 
kým neminie zásobu kyslíka [11].  

 
Učiteľ bude pokračovať v motivácii žiakov tým, že 

im pustí krátke video, v ktorom je zachytené bitie 
srdca v ľudskom tele.  

Video: 
(https://www.youtube.com/watch?v=n8P3n6GKBSY
&feature=emb_logo, trvanie= 47s [12]) 

 
Uvedomenie si významu 
Počas ďalšej časti, uvedomenia si významu, prejde 

učiteľ k samotnému výkladu učiva.  
Výkladu bude venovať približne 20 minút. Dôležité 

časti učiva zachytí na tabuľu, aby sa žiaci dokázali 
v téme orientovať, zvyšné informácie si dopíšu sami 

žiaci z učiteľovho výkladu. V ďalšej časti učiteľ pristúpi 
k demonštrácii. Žiakom rozdá pripravené materiály, 
na základe ktorých si preverí či ho žiaci počúvali.  

Učebná osnova samotného výkladu, podľa ktorej 
sa bude preberať problematika srdca je nasledovná: 

 

 

Obr. 1 Stavba srdca  
Zdroj: [13] 

Po výklade prejde učiteľ k demonštrácii 
prostredníctvom pripravených cvičení. Cvičenia sú 
zostavené tak, aby žiaci pracovali samostatne a snažili 
sa využiť ich tvorivé a kritické myslenie. Ich súčasťou 
sú aj odpovede, ktoré by mal k dispozícii učiteľ.  

 
Prvé cvičenie 
V prvom cvičení si žiaci budú musieť v pamäti 

vybaviť stavbu srdca. Na demonštráciu použijeme 
obrázok, ktorý sme mali aj pri výklade. Úlohou žiakov 
bude nájsť a popísať jednotlivé časti srdca. Ako 
pomôcka bude žiakom slúžiť tabuľka s jednotlivými 
názvami častí srdca.  

 
 
 
 
 
 
 

Problémová úloha: 
Dokáže biť srdce aj mimo ľudského tela? 
Ak áno, prečo? 

Učebná osnova výkladu: 
-základné informácie o srdci 

(umiestnenie, hmotnosť) 
-anatómia srdca 
-morfológia srdca 
-malý (pľúcny) krvný obeh 
-veľký (telový) krvný obeh 
-činnosť srdca 

Prehľad pojmov: 
-horná dutá žila, pravá predsieň, pľúcna 

tepna, polmesiačikovitá pľúcna chlopňa, 
ľavá predsieň, trojcípa chlopňa, dolná dutá 
žila, pravá komora, dvojcípa chlopňa, ľavá 
komora 

https://www.youtube.com/watch?v=n8P3n6GKBSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n8P3n6GKBSY&feature=emb_logo
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Druhé cvičenie 
Na obrázku je zachytený krvný obeh. Úlohou žiakov 

bude opraviť jednotlivé pojmy tak, aby boli správne, 
na základe malého a veľkého krvného obehu.  

 

 

 

Správna odpoveď: 
-z PK ide pľúcnicou odkysličená krv cez pľúca, odkiaľ 
ide okysličená krv pľúcnymi žilami do ĽP 
-z ĽK ide srdcovnicou okysličená krv cez telo, odtiaľ ide 
hornou a dolnou dutou žilou odkysličená krv do PP 
 
Tretie cvičenie 
Nasledujúce cvičenie je zamerané na pravdivosť 
tvrdení. Využili sme pri ňom metódu rozhodnutia 
áno/-nie. Pripravili sme si desať tvrdení a úlohou 
žiakov bude napísať, či dané tvrdenie je pravdivé 
(áno), alebo naopak, či je to nepravdivé (nie).  
 
1.Stena srdca je tvorená svalovinou nazývanou 
endokard. (nie, myokard) 
2.Osrdcovník, alebo perikard, je odborný názov pre 
väzivový vak srdca.  (áno) 
3.Cez pravú stranu srdca prechádza odkysličená krv 
a cez ľavú okysličená. (áno) 

4.Ľavá predsieň je od komory oddelená trojcípou 
chlopňou. (nie, dvojcípou chlopňou) 
5.Cípovité chlopne vznikli z epikardu. (nie, endokardu) 
6.Srdce pracuje v dvoch intervaloch, sťah (systola), 
ochabnutie (diastola). (áno) 
7.Medzi prejavy činnosti srdca patria: ozvy, tep, 
zmeny elektrických prúdov. (áno) 
8.Skratka pre elektrokardiogram je ETG. (nie, EKG) 
9.Meranie tlaku sa uskutočňuje prostredníctvom 
tonometra. (áno) 
10.Krvný tlak sa vekom nemení. (nie, mení) 

 
Reflexia 
Učiteľ si už počas predchádzajúcej fázy overil, 

nakoľko sa žiaci sústredili na jeho výklad, 
prostredníctvom použitých cvičení. Samotná reflexia 
bude pozostávať z jedného krátkeho cvičenia, 
konkrétne z tajničky.  

Na záver vyučovacej hodiny dá učiteľ priestor aj 
diskusii, na prebratú tému, kedy budú mať žiaci ešte 
poslednú možnosť spýtať sa učiteľa na informácie, 
ktorým nepochopili.  

 
1.Aká ozva vzniká, keď sa uzavrú polmesiačikovité 

chlopne?  
2.Ktorá tepna v ľudskom tele je najmohutnejšia 

a krv je ňou odvádzaná z komory do celého tela?  
3.Aký je slovenský názov perikardu?  
4.Ako inak by sme mohli pomenovať diastolu?  
5.Na ktorom mieste sa najčastejšie meria tep? 

(zapíš druhé slovo názvu)  
 
  
Tajnička 1 

Zdroj: [16] 
 
Didaktický test 
Pri didaktickom teste ponúkame náhľad aj na 

správne riešenia, a preto sme do práce zahrnuli  verziu 
testu pre učiteľa. Jeho súčasťou sú aj body 
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Obr. 2 Stavba srdca, upravený obrázok  
Zdroj: [14] 

Obr. 3 Cvičenie – Krvný obeh srdca 
Zdroj:  [15] 
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nachádzajúce sa pri každom cvičení a taktiež aj 
navrhnutá stupnica bodov, teda návrh na hodnotenie.  

1.Prečo dokáže srdce biť nejaký čas aj mimo 
ľudského tela? (1b) 

Odpoveď: Srdce má vlastný elektrický impulz, ten 
prenáša podráždenie po celom srdci, čo sa nazýva 
prevodný systém srdcový, neprenášajú ho bunky 
nervové, ale kardiomyocyty – bunky srdcovej 
svaloviny. Srdce dokáže biť aj po odobratí z tela, avšak 
len dovtedy, kým má zásobu kyslíka.  

2.K nasledujúcej odpovedi vytvorte otázku, ktorá 
bude sformulovaná tak, aby na ňu sedela daná 
odpoveď. (1b) 

Trojcípa chlopňa. 
Odpoveď: Čo oddeľuje pravú predsieň od pravej 

komory?  
 
3.Vyznačte na obrázku pojmy uvedené v tabuľke. 

(5b) 

pravá predsieň, polmesiačikovitá 
pľúcna chlopňa, ľavá komora, trojcípa 
chlopňa, dvojcípa chlopňa 

 

 
Odpoveď: 
-pravá predsieň- vľavo, druhá šípka 
-polmesiačikovitá pľúcna chlopňa – vľavo, tretia 

šípka 
-trojcípa chlopňa – vľavo, štvrtá šípka 
-dvojcípa chlopňa – vpravo, tretia šípka 
-ľavá komora – vpravo, štvrtá šípka 
 
4.Doplňte do vety. (1b) 
Odborný názov pre väzivový vak srdca je 

____________, inak nazývaný aj pericardium. 
Odpoveď: Odborný názov pre väzivový vak srdca je 

osrdcovník, inak nazývaný aj pericardium. 
 
5.Vyberte, v ktorých možnostiach je nesprávny 

latinský názov. (2b) 
a, srdcová svalovina – myokard  
b, vnútorná vrstva srdca – pericardium  
c, vonkajšia vrstva srdca – epikard  
d, srdcová svalovina – pericardium 
Odpoveď: b, d.  
 

6.Opravte chybné výrazy v texte. (3b) 
 

Správne 
odpovede 

Srdce má dva obehy. Malý 
(telový) krvný obeh a veľký 
(telový) krvný obeh. Smer 
malého krvného behu je 
nasledovný: pravá komora, 
pľúcnicou (nachádza sa tu 
polmesiačikovitá chlopňa, 
ktorá zabraňuje spätnému 
toku krvi) ide okysličená krv do 
pľúc, okysličená krv ide ďalej 
pľúcnymi žilami do ľavej 
predsiene. Smer veľkého 
krvného obehu ide: otvorí sa 
dvojcípa chlopňa a malý krvný 
obeh pokračuje ľavou 
komorou cez srdcovnicu 
(nachádza sa tam 
polmesiačikovitá chlopňa) do 
tela, hornou a dolnou dutou 
žilou do pravej komory. .  

 
pľúcny 

 

 

 
odkysličená 

 
 
 
 
 

predsiene 

 
7.Prostredníctvom internetu vyhľadajte dve 

zaujímavosti o ľudskom srdci. (2b) 
Odpoveď: K zaujímavostiam o ľudskom srdci patria 

napríklad: prostredníctvom smiechu dochádza k 
zvýšeniu prietoku krvi v tele a k uvoľneniu ciev; hudba 
dokáže ovplyvniť tep srdca natoľko, že sa jej 
prispôsobí [11]. 

 
8.Aké slovo je ukryté pod skratkou EKG? (1b) 
Odpoveď: elektrokardiogram.  
 
9.Doplňte do vety. (2b) 
Medzi pravou komorou a pravou predsieňou je 

____________ chlopňa a medzi ľavou komorou 
a ľavou predsieňou je ____________ chlopňa.  

Odpoveď: Medzi pravou komorou a pravou 
predsieňou je trojcípa chlopňa a medzi ľavou 
komorou a ľavou predsieňou je dvojcípa chlopňa.  

 
 
10.Správne spojte nasledovné možnosti. (2b) 
1,systola a, vytlačenie krvi do komôr 

2,diastola b, srdce sa plní krvou pritekajúcou 
zo žíl 

Odpoveď: 1a, 2b. 
 

Návrh na hodnotenie: 
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 20 – 18 - výborný 

 17 – 15 - chválitebný 

 14 – 10 - dobrý 

 9 – 6 -dostatočný 

 5 – 0 – nedostatočný 

Záver 
Hlavným cieľom príspevku bolo vytvorenie jednej 
metodiky zameranej na srdce a taktiež didaktický test, 
ktorým by sme preverili vedomosti žiakov. Pri 
zostavovaní metodiky sme sa snažili ponechať 
dostatočný priestor aj žiakom. Pripravili sme to tak, 
aby učiteľ podal výklad a následne sme vytvorili 
cvičenia, pomocou ktorých sa môže rozvíjať tvorivé 
a kritické myslenie žiakov maturitného ročníka. 
Zároveň, prostredníctvom obrázkového materiálu 
môžu žiaci okrem iného rozvíjať aj názornosť. Okrem 
výkladu a demonštrácie sú súčasťou metodiky aj 
aktivity ako- metóda áno/-nie, tajnička.  
Didaktický test, ktorý je súčasťou metodiky obsahuje 
desať úloh. Úlohy 3, 5, 6 rozvíjajú kritické myslenie; 
úlohy 1, 2, 7 rozvíjajú tvorivosť. Pri zostavovaní cvičení 
sme sa snažili využiť rôzne typy úloh, aby sa mohli 
zapojiť všetci žiaci. Taktiež sme sa snažili, aby cvičenia 
žiakov nedemotivovali, a aby si každý zo žiakov našiel 
cvičenie, ktoré bude vedieť.  
Metodika je pripravená na overenie v pedagogickej 
praxi a môže slúžiť ako metodický materiál pre 
študentov učiteľstva biológie, začínajúcich, ale aj 
skúsených učiteľov v pedagogickej praxi. 
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Modelová ukážka didaktickej interpretácie učiva Vodné 
cicavce pre základnú školu 

Model Demonstration of the Didactic Interpretation of the Water 
Mammals for Elementary School 

Viktória Balážová 
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Abstrakt 
Cieľom článku bolo navrhnúť dva modely pre 
vyučovanie na tému Vodné cicavce. Navrhnuté 
metodiky sú určené žiakom 5. ročníka základných škôl. 
Prvá z nich je realizovateľná pri prezenčnom vzdelávaní 
a druhá pri dištančnom vzdelávaní.  

Metodiky sú zamerané na efektívne postupy 
sprístupnenia informácií žiakom o vybraných druhoch 
cicavcov, o ich výskyte, potrave a morfologických 
charakteristikách. Modely sú doplnené o cvičenia a hry, 
ktoré aktivizujú žiakov a prostredníctvom ktorých si 
žiaci efektívnejšie osvoja a upevnia učivo. Žiaci počas 
hodiny pracujú frontálne, individuálne a v prípade 
prezenčného vyučovania aj skupinovo. Vyučovacie 
metódy sú obmieňané z toho dôvodu, aby práca žiakov 
nebola stereotypná.  

 
Kľúčové slová: vodné cicavce, prezenčná 

a dištančná forma výučby, vyučovacie metódy.  

Abstract 
The aim of this paper was to design two models for 
teaching on aquatic mammals. The proposed 
methodologies are intended for students of the 5th year 
of primary school. The first of them is realizable in full-
time education and the second in distance education. 
The methodologies are focused on effective 
procedures for making information available to 
students and deal with selected mammalian species, 
their occurrence, food and morphological 
characteristics. The models are complemented by 
exercises and games that activate students and 
through which students learn and consolidate the 
curriculum more effectively. During the lesson, 
students work frontally, individually and, in the case of 
full-time teaching, also in groups. Teaching methods 
are varied so that the work of students is not 
stereotypical.  

  
Key Words: aquatic mammals, full-time and distance 
forms of teaching, teaching methods.  

Úvod 
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina 
[1].  

Úspech vyučovania závisí od výberu vyučovacích 
metód. Správne zvolené metódy vplývajú nielen na 
vyučovací proces, ale aj na vedomosti žiakov. Na 
kvalitné osvojenie vedomostí vplýva voľba klasických aj 
e-learningových metód. Dištančné vzdelávanie je 
vhodným priestorom pre realizáciu e-learningových 
metód.  

Ešte pred samotným výberom metód je potrebné si 
uvedomiť, ktorý ročník a akú tému vyučujeme. Téma 
hodiny musí byť v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom.  

Model je zameraný na tému Vodné cicavce, pričom 
je vypracovaný pre prezenčnú, ale aj dištančnú formu 
vyučovania. Najskôr je popísaná metodika pre 
prezenčné vyučovanie pomocou stratégie myslenia 
a učenia EUR, a potom prostredníctvom rovnakej 
stratégie aj metodika pre dištančné vzdelávanie.  

Úlohou navrhnutých modelov je umožniť nielen 
získanie vedomostí, ale aj aktivizovať žiakov cez 
cvičenia a úlohy.  

1 Vyučovacia hodina 
Hlavnou formou vyučovania  na základných, ale aj 
stredných školách je vyučovacia hodina [1]. Je to 
relatívne uzavretá jednotka, ktorá má viacero častí, 
ktoré tvoria štruktúru vyučovacej hodiny [2]. V našich 
školách je zaužívané frontálne vyučovanie [3].  

Charakteristickým znakom je, že žiaci sú rozdelení 
do tried, čiže do relatívne stálych skupín. Obsah 
a rozsah učiva v jednotlivých triedach určujú učebné 
osnovy a učebné plány. Ďalším znakom je, že vedúcu 
úlohu na hodine má učiteľ, ktorý usmerňuje výchovu 
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a vzdelávanie. U nás je časové trvanie hodiny 45 minút 
[4].  

Štruktúra vyučovacej hodiny:  

 organizačná časť, 

 kontrola domácej úlohy,  

 opakovanie učiva (môže byť spojené 
s hodnotením žiaka),  

 výklad nového učiva, 

 opakovanie a upevňovanie učiva,  

 zadanie domácej úlohy,  

 zhodnotenie práce,  

 záver hodiny [2]. 
Hodina, ktorá má takúto štruktúru sa označuje ako 

hodina základného typu. Iné označenia sú: klasická, 
zmiešaná alebo kombinovaná. Je to najčastejší typ 
vyučovacej hodiny. Učitelia často zabúdajú hodinu 
zhodnotiť. Ide o časovo nenáročnú časť s motivačným 
významom [2]. Vyššie uvedená štruktúra je len 
návodom, nie pravidlom, ako by mal učiteľ postupovať. 
Je pomôckou hlavne pre začínajúcich učiteľov. Nie je 
správne, ak učiteľ takýmto spôsobom postupuje každú 
hodinu. Stereotyp môže žiakov demotivovať a znižovať 
ich záujem o predmet [3].  

Úlohou učiteľa je na hodinu sa dôkladne pripraviť. 
Musí si premyslieť štruktúru hodiny, prácu žiakov 
a zaradenie pomôcok. Podľa situácie upúšťa od 
prípravy a priebeh hodiny prispôsobuje aktuálnym 
podmienkam [5].  

Efektivita vyučovacej hodiny sa neposudzuje len na 
základe využitia času, ale aj z hľadiska aktivity 
a tvorivosti žiakov a z hľadiska úrovne osvojených 
vedomostí [2].  

1.1 Vyučovacie metódy 
Pojem metóda pochádza z gréckeho slova methodos, 
ktoré označuje cestu alebo spôsob. Metóda je zámerné 
usporiadanie učiva, ale aj činností učiteľa a žiaka, 
zamerané na dosiahnutie cieľov [6]. Vyučovacia 
metóda je cesta, ktorou sa žiaci v škole uberajú 
a ostatné činitele im túto cestu uľahčujú [7]. Metódy 
zohrávajú vo vyučovacom procese dôležitú úlohu [4].  
Vyučovacia metóda nepôsobí len na rozumovú stránku 
žiaka, ale aj na jeho osobnosť [2].   

Stratégiu myslenia a učenie EUR vytvorili Meredith 
a Steele v roku 1997. Označenie EUR je akronym, 
pozostávajúci z prvých písmen E ako evokácia, U ako 
uvedomenie si významu a R ako reflexia. Pri tomto 
procese žiaci dokážu porozumieť učivu na základe 
výkladu učiteľa [4]. 

Model obsahuje okrem klasických metód aj metódy 
e-learningové, ktoré využívajú na vyučovaní 

informačné technológie, internet a výpočtovú techniku 
[8]. 

2 Metodika práce 
Cieľom článku je predložiť návrh metodiky na tému 
Vodné cicavce pre žiakov 5. ročníka základných škôl. 
Metodiku je možné realizovať nielen pri prezenčnej, ale 
aj dištančnej forme výučby. Vzniká tu možnosť 
uvedomiť si rozdiel, pri vyučovaní toho istého učiva, 
nielen v motivácií, ale aj pri fixácii učiva. Pri prezenčnej 
a dištančnej forme výučby sa často nedajú aplikovať 
zhodné aktivity v dôsledku špecifík jednotlivých foriem.   

Navrhnutá metodika vychádza zo Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy 
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.  

Priebeh vyučovania je založený na stratégii učenia 
a myslenia EUR. E je evokácia, čiže ide o motiváciu 
žiakov. V tejto časti by mal byť aktívny najmä žiak. 
Písmeno U označuje uvedomenie si významu. Je to 
hlavná časť vyučovania, ktorá žiakom ponúka nové 
informácie. R je reflexia, ktorá slúži na upevnenie 
poznatkov získaných na hodine. Každá časť obsahuje aj 
približné časové trvanie.  

Dôraz bol kladený na to, aby žiaci pracovali rôznymi 
spôsobmi a aby bola obmieňaná frontálna práca 
s individuálnou a aj skupinovou v prípade prezenčného 
vyučovania. Z vyučovacích metód boli pre dynamickosť 
vyučovania použité nasledovné metódy: motivačná 
výzva, motivačný rozhovor, brainstorming, metóda 
demonštrácie a pozorovania, metóda riešenia úloh.  

Základné informácie o cicavcoch sú čerpané 
predovšetkým z učebnice Biológie pre 5. ročník 
základnej školy [9], a dopĺňané aj z inej odbornej 
literatúry.  

3 Výsledky práce 
Výsledkom práce je vytvorená metodika určená pre 5. 
ročník základných škôl, ktorá je v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom ISCED 2. Metodika je na tému 
Vodné cicavce, ktorá je zaradená do tematického celku 
Život vo vode a na brehu a nesie názov Môže byť voda 
domovom? V metodike sú navrhnuté efektívne 
postupy sprístupnenia informácii žiakom o vybraných 
druhoch vodných cicavcov, o ich výskyte a potrave, 
morfologických charakteristikách a adaptáciách na 
vodné prostredie. Je rozdelená do troch častí podľa 
stratégie EUR. Aktivity a činnosti v práci sú zamerané 
na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti žiakov. 
V úvode každej hodiny je dôležité oboznámiť žiakov 
s tým, čo bude cieľom vyučovacej hodiny.  
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Vodné cicavce 
Evokácia (cca 7 minút) 
Úlohou tejto časti je vzbudiť u žiakov záujem 
o preberané učivo a rozvinúť ich tvorivé myslenie.  

Ako motiváciu sme využili brainstorming, čiže tvorbu 
nápadov. Podstatou tejto aktivity je, že učiteľ do stredu 
tabule napíše slovné spojenie vodné cicavce. Žiaci 
postupne prichádzajú k tabuli a okolo hlavného pojmu 
zapisujú slová, ktoré im napadnú v súvislosti s týmto 
pojmom. Úlohou je pojmy nehodnotiť hneď, ale až na 
konci, keď žiaci vyčerpajú všetky svoje nápady. Učiteľ 
by nemal žiadny z pojmov označiť ako zlý alebo 
nevhodný, aby neodradil žiakov pri tvorbe nápadov 
v budúcnosti.  

V prípade dištančného vzdelávania je náročné, i keď 
nie nemožné, realizovať brainstorming, a práve preto 
sme sa rozhodli v takom prípade využiť v evokácií video 
(https://www.youtube.com/watch?v=9o6XetnNt2E), 
ktoré je zamerané na výskyt bobra na Slovensku. Po 
pozretí videa učiteľ nadviaže so žiakmi rozhovor na 
danú tému a plynule prejde k vysvetľovaniu nového 
učiva. V prípade dištančného vzdelávania sa dĺžka 
evokácie odhaduje na približne 5 minút.  
Uvedomenie si významu (cca 25 minút) 
Táto časť je hlavnou časťou vyučovania a slúži na 
osvojenie a pochopenie nových vedomostí o vodných 
cicavcoch. Informácie sú zamerané na morfologickú 
stavbu, výskyt, potravu a špecifické znaky cicavcov. 
Hodina je venovaná vydre riečnej, bobrovi európskemu 
a ondatre pižmovej. Učiteľ prostredníctvom výkladu 
sprostredkúva žiakom nové učivo. Počas výkladu 
zaraďuje otázky, na ktoré žiaci odpovedajú, ale aj rôzne 
činnosti, vďaka ktorým udržiava aktivitu žiakov počas 
celej hodiny. Medzi využité činnosti počas výkladu patrí 
napríklad zakreslenie bobrieho hradu do zošita alebo 
tvorba básne o vydre riečnej.  

Výklad je doplnený prezentáciou s obrázkami. 
 

Vydra riečna (Lutra lutra):  

 
 

 

Bobor európsky (Castor fiber):  

 
 
 

Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus): 

 
 
 

Keďže dištančné vzdelávanie umožňuje učiteľovi 
zdieľanie obrazovky a možnosť využiť prezentáciu 
s obrázkami, nie je potrebné robiť zásadné zmeny pri 
tomto vyučovaní. Je možné využiť celé uvedomenie si 
významu tak v prípade prezenčného, ako aj v prípade 
dištančného vzdelávania. Na otázky môžu žiaci 
učiteľovi odpovedať či už zo školských lavíc alebo doma 
od počítača. Rovnako to platí aj pri tvorbe básne či 
zakreslení hradu. To znamená, že aj časové trvanie tejto 
časti sa nemení a zostáva rovnaké.  
Reflexia (cca 13 minút) 
V reflexii sa overia vedomosti prostredníctvom otázok, 
ktoré žiaci budú riešiť v skupinách. Vzhľadom na to, že 
ide o pomerne ešte dosť hravý, piaty ročník, využije sa 
aktivita s odkrývaním jednotlivých častí obrázka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Obr. 2 Vydra riečna     
Zdroj: [10] 

Obr. 3 Bobor európsky  
Zdroj: [10] 

Obr. 4 Ondatra pižmová  
Zdroj: [10] 

https://www.youtube.com/watch?v=9o6XetnNt2E
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Otázky:  

1. Napíšte všetky spoločné znaky vodných cicavcov. 
(Predpokladaná odpoveď: sú prispôsobené životu vo 
vode, vyskytujú sa v riekach a jazerách, majú hustú srsť 
a silný chvost, na zadných nohách majú plávacie blany.) 
2. Načo slúži trom spomenutým vodným cicavcom 
chvost? (Predpokladaná odpoveď: slúži ako veslo 
a kormidlo.) 
3. Čím sa živí bobor, vydra a ondatra – stačí uviesť tri 
zdroje potravy. (Predpokladaná odpoveď: Bobor – 
kôra, korene, tráva, listy, vetvy, vodné rastliny,... Vydra 
– ryby, hlodavce, obojživelníky, vodné vtáky, kôrovce, 
mäkkýše,... Ondatra – korene, tráva, trstina, pálky, 
lekná,...) 
4. Ktorý z týchto troch cicavcov má hlodavé zuby? 
(Predpokladaná odpoveď: bobor.) 
5. Ktoré vodné cicavce sú zákonom chránené? 
(Predpokladaná odpoveď: vydra riečna a bobor 
európsky.) 

 
Hra odkrývanie obrázkov je zameraná na pozornosť 

a rýchlu reakciu žiakov. Podstatou hry je, že obrázky 
vodných cicavcov sú rozdelené na 12 častí. Celý 
obrázok je zakrytý a po kliknutí na vybranú časť sa pole 
odokryje. Učiteľ vyberá obdĺžniky, ktoré chce žiakom 
ukázať, keď žiak spozná zviera, prihlási sa a rozlúšti 
obrázok.  

 
Ukážka hry:  

 

V prípade dištančného vzdelávania, reflexia by 

prebiehala iným spôsobom. Jej časové trvanie by sa 

predĺžilo na približne 15 minút. Žiaci by si upevnili 

nadobudnuté vedomosti z hodiny prostredníctvom 

otázok.  

Otázky sa nachádzajú v prezentácii pod 12 

políčkami. Prvý stĺpec bude označený ako 100 bodov, 

druhý ako 200 bodov, tretí 300 bodov a posledný, 

štvrtý, 400 bodov. Čím viac bodov nesie otázka, tým je 

náročnejšia.  

Ukážka hry:  

 

Učiteľ bude postupne vyvolávať žiakov. Žiak, ktorý 

dostane slovo, si vyberie, či chce otázku za 100, 200, 

300 alebo 400 bodov. Okrem počtu bodov, ktoré chce 

získať za otázku si môže vybrať aj riadok, z ktorého chce 

otázku dostať.  

 

Ukážka hry:  

 

Cvičenie sa lepšie realizuje s menším počtom žiakov. 

Pri väčšom počte môžeme využiť napríklad to, že žiak, 

ktorý odpovie nesprávne alebo odpoveď nepozná, 

vypadne. Túto otázku potom môže zodpovedať iný žiak. 

Žiakom sa môžu sčítavať body a najlepší žiak môže byť 

odmenený známkou alebo slovným hodnotením.  

Záver 
Jedným z najdôležitejších prostriedkov na aktivizáciu 
žiakov, nielen na hodinách biológie, sú vyučovacie 
metódy. Prostredníctvom nich učiteľ žiakov vzdeláva, 
ale aj vychováva. Ich vedomosti sa stávajú vďaka 
samostatnej a skupinovej práci kvalitnejšie a trvalejšie.  

Obr. 7 Odkrývanie obrázka.  
Zdroj: [11] 

Obr. 5 Obrázky označené počtom bodov.      
Zdroj: [12] 

Obr. 6 Otázky, ktoré sa ukrývajú pod jednotlivými bodmi.  
Zdroj: [12] 
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V článku sme predstavili dve metodiky určené pre 5. 
ročník základných škôl. Navrhnuté metodiky 
vychádzajú z metód, prostredníctvom ktorých sa žiaci 
na vyučovaní aktivizujú. V prvej metodike, určenej pre 
prezenčné vyučovanie, sú využité klasické metódy 
a možno ju uplatniť pri tradičnom vyučovaní. Druhá 
metodika, určená pre dištančné vzdelávanie, obsahuje 
hlavne metódy e-learningové.  

Voľba prezenčnej a dištančnej formy výučby toho 
istého učiva bola zvolená vzhľadom k aktuálnej situácii 
v školách v školskom roku 2020/2021.  

Metodiky môžu byť použité na hodinách biológie pri 
výklade učiva na tému cicavce. Jednotlivé cvičenia 
z nich možno využiť aj samostatne. Žiaci ich môžu 
vypracovávať na hodinách opakovania, ako domácu 
úlohu alebo si prostredníctvom nich môžu precvičiť 
vedomosti v školských kluboch detí.  
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Abstrakt 
Cieľom práce je vytvoriť podporné vzdelávacie 

materiály na vyučovaciu hodinu z predmetu Biológia. 
Modelová hodina je zameraná na Kožnú sústavu 
človeka a určená pre žiakov maturitného ročníka. 

Obsahuje rôzne typy učebných úloh, ktoré sú 
súčasťou pracovných listov. Metodika obsahuje rôzne 
aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, čitateľskej 
gramotnosti žiakov a na rozvíjanie ich kritického 
myslenia. Metódou vyučovacej hodiny je trojfázový 
model EUR. V evokácií sa snažíme zisť, čo žiaci o danej 
téme už vedia a snažíme sa ich motivovať 
k samostatnému mysleniu na základne demonštrácie 
obrázka a kladenia otázok zameraných na tento 
obrázok. V časti uvedomenia si významu sme použili 
metódy výkladu, rozhovoru a metódu jigsaw pre 
skupinovú prácu. V poslednej fáze hodiny sa 
zameriavame na praktickú úlohu, a vypracovanie 
pracovného listu.  

Kľúčové slová: koža, pokožka, zamša, podkožné 
väzivo 

Abstract 
The aim of the work is to create supporting 

educational materials for the lesson on the Biology 
subject. The model lesson is focused on the human skin 
system and is intended for graduation class.  

It contains various types of learning tasks that are 
part of the worksheets. The methodology contains 
various activities aimed at the development of 
creativity, reading comprehension and critical thinking. 
The lesson method is a three-phase EUR model. In 
evocation, we try to find out what students already 
know about the topic and try to motivate them to think 
independently on the basis of demonstrating the 
picture and asking questions focused on this picture. In 
the awareness phase, we used the methods of 
interpretation, discussion and the jigsaw method for 

group work. In the last phase of the lesson, we focus on 
the practical task, and work on worksheet.  

Key Words: skin, epidermis, dermis, hypodermis 
Úvod 
V priebehu modernizácie vo výchovno-vzdelávacom 

procese vzniklo množstvo nových metód, ktoré sa 
snažia o zefektívnenie vyučovania a dosiahnutie cieľov 
kreatívnejšou cestou. Je potrebné rozvíjať osobnostný 
profil žiaka, jeho kritické myslenie, tvorivosť 
a čitateľskú gramotnosť. Je potrebné používať rôzne 
metódy, aby sme tento cieľ dosiahli.  

 Výklad je dopĺňaný aj inými metódami ako je 
rozhovor, diskusia a rôzne aktivity, ktoré žiaka zaujmú 
a aktivizujú v procese vyučovania. Keďže je dokázané, 
že žiaci si viac zapamätajú z toho o čom diskutujú a čo 
si samy vyskúšajú, no najviac z toho, čo sa snažia naučiť 
iných. Práve preto sme v našej modelovej hodine 
použili aj typ kooperatívneho učenia jigsaw. 

1 Vyučovacie metódy  
Pojem metóda je odvodený z gréckeho slova 
„methodos“ označujúceho cestu alebo spôsob ako 
dosiahnuť určitý cieľ. 

Zelina (1996) uvádza, že : „Metóda je všeobecnosť 
cesty, určitý predpis a popis činností, ako od vstupu 
prísť k výstupu, ako uskutočniť organizáciu činností, 
aby došlo k pozitívnym cieľom“ [1]. 

Z pohľadu Tureka (2014): „ V teórii i praxi zohráva 
problematika metód kľúčovú úlohu, pretože od jej 
riešenia závisí orientácia vyučovacieho procesu, 
činnosť učiteľa i žiakov, a teda aj úspech pri dosahovaní 
cieľov“ [2]. 

Podľa Petláka (2004): „Vyučovacie metódy dávajú 
odpoveď na to, ako treba postupovať vo výchovno-
vzdelávacom procese, aby boli dosiahnuté stanovené 
výchovno-vzdelávacie ciele“[3]. 

Čapek (2015) charakterizuje pojem metóda 
nasledovne:  „Učiteľ je profesionál na vzdelávanie 

mailto:asandanusova@ukf.sk
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a metódy sú jeho nástroje, náradie, ktorými vykonáva 
svoju hlavnú prácu“3 [4]. 

2 Použité metódy 
Vyučovacia hodina má štruktúru trojfázového 

modelu EUR. Názov tejto metódy pozostáva zo 
začiatočných písmen základných činnosti v stratégií 
učenia a myslenia: E – evokácia, U- uvedomenie si 
významu, R- reflexia. 

2.1 Evokácia  
Cieľom tejto časti je preveriť doterajšie vedomosti 

žiaka o danej téme, motivovať ho a aktivizovať formou 
rozhovoru s demonštráciou. 

Rozhovor s demonštráciou 
Demonštrácia podľa Petláka (2004): 

„...sprostredkúva žiakom poznanie skutočnosti, 
obohacuje ich predstavy, prehlbuje skúsenosti, rozvíja 
pozorovacie schopnosti atď. Vo vyučovacom procese je 
spojená s inými metódami“ [5]. 

V našom príspevku sme demonštráciu spojili 
s metódou rozhovoru, ktorý Turek (2014) 
charakterizuje nasledovne: „Rozhovor je metóda, pri 
ktorej učiteľ kladie žiakom viacero úloh, väčšinou 
otázok a žiaci tieto úlohy riešia – odpovedajú na otázky, 
pričom tieto odpovede nebývajú časovo náročné“ [6].  

V našom príspevku je táto metóda použitá v aktivite 
1.  

2.2 Uvedomenie si významu 
V tejto časti sme použili metódu výkladu, 

vysvetľovania a metódu skladačkového typu jigsaw I.   
Výklad  
Výklad je monologická metóda, kde hlavným 

zdrojom poznatkov je slovo učiteľa. Táto metóda sa 
zvyčajne používa pre frontálne vyučovanie. Výkladom 
sa rozumie aj vysvetľovanie, rozprávanie a prednáška. 
Nedostatkom výkladu je, že žiaci sú pasívni a často ich 
to unavuje a tak sa prestanú sústrediť na učiteľovo 
rozprávanie, práve preto je vhodné túto metódu 
doplňovať aj inými metódami a kladením otázok. 

Čapek (2015) takto charakterizuje výklad: „Základný 
rys výkladu spočíva v tom, že učiteľ rozpráva a žiaci 
počúvajú“4 [7]. 

 
Riadená diskusia 

                                                             
3 Preložené z: „Učitel je profesionál na vzdělávaní 

a metody jsou jeho nástroje, nářadí, kterým vykonává svou 
hlavní práci.“ 

4 Preložené z: „Základní rys výkladu spočíva v tom, že 
učitel mluví a žáci poslouchají.“ 

5 Preložené z: „Učitel by měl umět moderovat, shrnuje 
řečené, snaží se vyzdvihnout zajímavé momenty a nahazuje 
udičku k dalším reakcím.“ 

V diskusii ide o výmenu názorov medzi žiakom 
a učiteľom a medzi žiakmi navzájom. Čapek (2015) 
charakterizuje úlohu učiteľa v riadenej diskusii: „Učiteľ 
by mal vedieť moderovať, sumarizovať čo bolo 
povedané, snažiť sa vyzdvihnúť zaujímavé momenty 
a nabádať k ďalším reakciám“5 [8]. 

Vysvetľovanie 
Vysvetľovanie je monologická metóda, ktorú Petlák 

(2004) popisuje nasledovne: „Pri vysvetľovaní vedie 
učiteľ žiaka od myšlienky k myšlienke, po stupňoch na 
seba nadväzujúcich. Opiera sa pri tom o logiku 
vyučovacieho procesu a uplatňuje rôzne logické 
postupy“ [9]. 

Jigsaw 
Jigsaw je typ skladačkového učenia, ktorého 

základom je kooperatívne učenie. Čapek (2015) 
popisuje túto metódu nasledovne: „.. učivo sa rozdelí 
na 6 približne rovnakých častí. Každý člen tímu sleduje 
svoju časť. Potom sa členovia skupín, ktorí študovali 
rovnakú časť, stretnú v expertných skupinách, aby 
prediskutovali svoje časti učiva. Po určitej dobe sa 
vrátia do pôvodných skupín a učia ostatných členov 
svoju časť“6 [10]. Túto metódu môžeme sledovať 
v aktivite 3. 

2.3 Reflexia 
Reflexia je poslednou časťou a môže zahŕňať rôzne 

kreatívne úlohy. K tejto časti taktiež prikladáme 
pracovný list zameraný na precvičenie si vedomostí 
z hodiny, na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti. 

 
3 Typy úloh 
Pri tvorbe metodiky sme sa zamerali na to, aby 

rozvíjala čitateľskú gramotnosť, tvorivosť a kritické 
myslenie žiakov.   

V aktivite 2 sme použili metódu brainwritingu. 
Brainwriting je dobrým spôsobom, ako naštartovať 
proces vytvárania nápadov, pretože pomáha každému 
účastníkovi aby bol aktívnejší a prispieval do tohto 
procesu7 [11]. V tejto aktivite sme použili aj metódu 
pojmovej mapy, pomocou ktorej rozvíjame tvorivosť 
žiakov. V aktivite 4 sme použili metódu experimentu na 
rozvíjanie kritického myslenia žiakov, kedy majú 
porovnávať veci navzájom. 

6 Preložené z: „..učivo se rozdělí na 6 přiměřeně stejných 
dílu. Každý člen týmu sleduje svůj díl. Potom se členové 
skupin, kteří studovali stejný díl, setkají v expertních 
skupinách, aby prodiskutovali své díly učiva. Po určité době se 
vrátí do původních skupin a učí ostatní členy skupiny svůj díl.“ 

7 Preložené z: „Brainwiting can be a good way to start an 
idea generation process as it helps to make each participant 
more active and contibuting in the process.“ 
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Pracovný list je zameraný na rozvíjanie čitateľskej 
gramotnosti, tvorivosti a kritického myslenia.  

Čitateľská gramotnosť je schopnosť žiakov spracovať 
text a vybrať z neho to podstatné. Je to schopnosť 
porozumieť rôznym druhom textu, identifikovať, 
selektovať a hodnotiť informácie v texte vo vzťahu 
k riešenému problému [12],[13]. 

Kritické myslenie vymedzil Astleitner (2002) ako 
účelné, sebaregulačné posudzovanie, ktorého 
výsledkami sú interpretácia, analýza, hodnotenie 
a vysvetlenie koncepčných, preukazných, 
metodologických alebo kontextových úvah, na ktorých 
sa zakladá posudzovanie [14]. 

Tvorivosť je schopnosť vytvárať nové nápady, 
myšlienky a riešenia. Turek definuje tvorivosť 
nasledovne: „Tvorivosť je činnosť, ktorej výsledkom je 
niečo kvalitatívne nové, odlišujúce sa od ostatného 
neopakovateľnosťou, originálnosťou a spoločensko-
historickou jedinečnosťou“ [15]. Stratégiou tvorivosti je 
napríklad cinquain, ktorú sme použili v úlohe 6. Táto 
metóda učí žiakov zručnosti zhrnúť informácie 
a zachytiť myšlienky a pocity do niekoľkých slov, pričom 
výslednou formou je „báseň“, ktorá opisuje tému [16]. 

4 Materiál a metodika 
Pri vypracovaní príspevku sme si zozbierali 

literatúru. Pracovali sme hlavne s knižnými zdrojmi ale 
využili sme aj internetové zdroje.   

Cieľom bolo zostavenie metodiky a tvorba 
podporných vzdelávacích materiálov na vyučovaciu 
hodinu Kožnej sústavy. Súčasťou tohto príspevku je aj 
pracovný list, v ktorom sú rôzne úlohy na rozvoj 
kognitívnych funkcií žiakov.    

V neposlednom rade sme príspevok odkonzultovali 
s našou školiteľkou.  

5 Výsledky a diskusia 
Naším zámerom bolo pripraviť modelovú hodinu 

s použitím rôznych vyučovacích metód a aktivít na 
tému Kožná sústava v maturitnom ročníku biológie. 
Výsledkom našej práce je metodika a pracovný list na 
overenie vedomosti žiakov. Budeme sa snažiť rozvíjať 
názornosť žiakov za pomoci obrázkových materiálov 

5.1 Pokrývka ľudského tela 
Na začiatku hodiny sa učiteľ snaží motivovať žiakov 

demonštračným rozhovorom: 
Aktivita 1:  

 
Obr. 1 Sfarbenie kože 
Zdroj: [17]  
1. Na obrázku (obrázok 1) vidíte ľudí s odlišnou 

farbou kože. Čo ovplyvňuje farbu ich kože?  
(Očakávaná odpoveď: pigment). 

2. Diskutujte, aký význam zohráva tento 
pigment v koži. (Očakávaná odpoveď: Je to 
látka, ktorá sfarbuje kožu, vlasy, dúhovku 
a zabezpečuje ochranu pred slnečným žiarením 
tým, že zachytáva UV žiarenie a bráni mu 
preniknúť k orgánom pod kožou). 

3. Ako už určite viete, koža sa skladá z 3 častí. 
V ktorej z týchto častí sa nachádza pigment? 
(Očakávaná odpoveď: v pokožke). 

5.2 uvedomenie si významu 
Výklad:  
Žiakom povieme základné informácie o koži. 
Riadená diskusia: (V zátvorke za otázkami nasledujú 

očakávané odpovede). 
Otázka 1: Aké funkcie má koža? (Ochrannú, 

termoregulačnú, imunitnú, exkrečnú, resorpčnú 
zásobnú a zmyslovú). 

Otázka 2:  Vysvetlite, čo znamená, že koža je 
schopná resorbovať látky. (Koža je takmer 
nepriepustná pre vodu a v nej rozpustné látky. Avšak 
dokáže resorbovať, teda prepúšťať látky rozpustné 
v tukoch).  

Vysvetľovanie:  
Touto metódou žiakom opíšeme stavbu kože 

a popíšeme jednotlivé vrstvy. 
 

 
Obr. 2 Stavba kože 
Zdroj: [18] 
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Riadená diskusia: (V zátvorke za otázkami nasledujú 
očakávané odpovede). 

Kožné deriváty 
Otázka: Čo patrí medzi kožné deriváty? (Nechty, 

vlasy, chlpy). 
Ochorenia kože  
Otázka: Aké ochorenia kože poznáte?   
(Kožné ochorenia môžeme rozdeliť na bakteriálne, 

vírusové, anomálie pigmentácie a ochorenia ktoré nie 
sú vyvolané ani vírusmi ani baktériami). 

Aktivita 2: Skúste nájsť čo najviac kožných ochorení 
a zaraďte kam patria. 

Možné riešenie: 
 

 
Schéma 1 Pojmová mapa kožných ochorení 
Zdroj: [19] 
Aktivita 3: žiaci sa rozdelia do 4 skupín, každá 

skupina dostane jeden typ ochorenia (vírusové, 
bakteriálne, anomálie pigmentácie, iné) a s využitím 
odbornej literatúry, internetu a iných dostupných 
zdrojov nájdu ich charakteristiku. Následne sa vytvoria 
nové skupiny, v ktorých bude člen z každej z 
predchádzajúcich skupiniek a vymenia si získane 
poznatky.  

Poznámka k aktivite: táto úloha slúži na rozvíjanie 
čitateľskej gramotnosti, kedy má žiak pracovať 
s nájdeným textom a vyberať z textu dôležité 
informácie. Zároveň slúži na rozvíjanie kooperatívnej 
práce a komunikačných schopnosti žiakov, kedy majú 
žiaci spolupracovať na vypracovaní zadania a následne 
ho naučiť svojich spolužiakov. Použili sme metódu 
jigsaw, typ skladačkového učenia, ktorého základom je 
kooperatívne učenie. Princípom tejto metódy je 
rozdelenie žiakov do skupín a rozdelenie učiva do 
toľkých častí ako je členov s každej skupine. Každý člen 
skupiny dostane inú časť učiva, ktorú si má 
preštudovať. Následne sa skupiny preskupia a vytvoria 
tak, aby v jednej skupine boli iba členovia, ktorí 
študovali tú istú časť učiva. Po prediskutovaní svojich 

častí učiva sa členovia vrátia do pôvodných skupín 
a učia ostatných členov svoju časť. 

Možné riešenie: 

VÍRUSOVÉ 

Ovčie kiahne 

Objavuje sa najmä u 
deti predškolského veku, 
je to bežne vyrážkové 
ochorenie sprevádzané 
svrbením.  

Rubeola 

Choroba sprevádzaná 
začervenanými 
vyrážkami na pokožke 
celého tela, pričom v 
dnešnej dobe už vďaka 
pravidelnému očkovaniu 
patrí skôr medzi 
vzácnejšie ochorenia. 

Opar 

Skupina infekčných 
chorôb kože a slizníc. 
Vyskytuje sa najčastejšie 
na perách, ale môže sa 
vytvoriť aj na nose, brade 
alebo oku. 

Bradavice 

Tuhé, vyčnievajúce 
útvary na koži, 
najčastejšie na ruke, 
nohe, prste, krku. 

Osýpky 

Osýpky patria medzi 
najzávažnejšie vírusové 
ochorenia detského 
veku. Ich závažnosť 
spočíva najmä v častých 
komplikáciách, ako sú 
zápaly pľúc, priedušiek, 
uší a centrálneho 
nervového systému. 
Objavuje sa aj kožná 
vyrážka. 

BAKTERIÁLNE 

Šarlach 

Ochorenie 
prejavujúce sa na 
pokožke typickou 
vyrážkou, ale má aj 
príznaky ako angína. 

Lepra 

Napáda periférne 
nervy a najmä kožu a 
sliznicu na tele. Tvoria sa 
bledé, niekedy aj červené 
škvrny veľkosti 1-10 cm. 
V mieste týchto lézií koža 
stráca citlivosť.   

https://sk.wikipedia.org/wiki/Infek%C4%8Dn%C3%A1_choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Infek%C4%8Dn%C3%A1_choroba


Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika II. 

 410 

Erysipel 

Akútne infekčné 
ochorenie kože a 
podkožia, sprevádzané 
príznakmi, ako je 
horúčka, slabosť či 
zimnica. Ľudovo sa tejto 
chorobe hovorí aj ruža a 
to podľa začervenania 
postihnutého miesta, 
ktoré je tiež bolestivé. 

Impetigo 

Vytvára pľuzgiere 
alebo vredy na tvári, 
krku, rukách. Ľudové 
pomenovanie je „sladké 
chrasty“. Postihuje 
zvyčajne deti v 
predškolskom a školskom 
veku. 

Kožný absces 

Dutina ohraničená 
membránou a vyplnená 
hnisom. Ide o 
lokalizovanú formu 
zápalu, ktorá sa môže 
nachádzať kdekoľvek v 
tele. 

ANOMÁLIE PIGMENTÁCIE 

Albinizmus 

Úplne chýbanie 
kožného pigmentu, ide o 
genetickú poruchu 
tvorby melanínu, čo je 
zapríčinené nedostatkom 
enzýmu tyrokinázy.  

Vitiligo 
Lokálna porucha 

tvorby melanínu, ide o 
svetlé škvrny na pokožke. 

Hyperpigmentácia 
Dochádza k lokálnemu 

alebo celkovému 
stmavnutiu pokožky.  

INÉ OCHORENIA 

Svrab 
Ochorenie v podobe 

pupienkov, škvŕn a 
sprevádza ho svrbenie. 

Psoriáza 

Chronické ochorenie 
kože, kedy sa na pokožke 
vytvárajú červené 
hrboľaté škvrny pokryté 
bielymi šupinkami, 
ochorenie je 
nevyliečiteľné, dajú sa 
len tlmiť jeho príznaky. 

Rakovina kože 

Ak je pokožka 
vystavená nadmernému 
UV žiareniu, môžu sa 
zvýšiť mutácie 
v bunkách, čím sa zvyšuje 
riziko vzniku rakoviny 
kože. 

Akné 

Objavuje sa v období 
puberty, vtedy nastáva 
prudké zvýšenie tvorby 
pohlavných hormónov a 
to má za následok 
zvýšenú tvorbu kožného 
mazu. Zrohovatené 
bunky upchávajú vývody 
mazových žliaz a 
dochádza k infekcii 
baktériami. 

Ekzém 

Zápalové ochorenie 
kože vyvolané vonkajšími 
alebo vnútornými 
vplyvmi, prejavuje sa 
začervenaním pokožky a 
kožnou vyrážkou. 

Tabuľka 1 Ochorenia kože 
Zdroj: [20] 

5.3 Reflexia  

Aktivita 4: Spravte si odtlačok prsta, porovnajte ho s 
odtlačkami na obrázku a prečítajte si charakteristiku 
osôb s takýmto typom odtlačku. 

 

 

  Víry          krivky      
  slučky 
 
Obr. 3 Typy odtlačkov 
Zdroj: [21] 
 
Víry: 
Ľudia s týmito odtlačkami sú ako „osamelý vlk“, radi si 
robia veci po svojom. Niektorí by mohli o nich povedať, 
že sú chladní alebo sebeckí, ale sú iba veľmi nezávislí. 
Títo ľudia sú prirodzene talentovaní a vtipní a majú 
bystrú myseľ. Dokážu urobiť takmer všetko čo ich 
napadne. Často cítia nespokojnosť so sebou a s 
ostatnými v okolí, pretože chcú pre seba a ostatných 
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len to najlepšie. Sú to veľmi lojálni priatelia, ktorým 
môžete zveriť svoj život. 
Krivky: 
Ľudia s týmito odtlačkami bývajú veľmi energetickí a 
sebavedomí. Sú veľmi tvrdohlaví a ak sa raz rozhodnú 
pre niečo, je veľmi ťažké ich názor zmeniť. Sú veľmi 
pragmatickí, odvážni a spoľahliví. Narodili sa so silnými 
vodcovskými vlastnosťami a sú veľmi lojálni.  
Slučky: 
Tieto odtlačky sú najbežnejšie pre Európanov. Sú to 
ľudia s pokojnou a vyváženou osobnosťou. Sú citliví a 
snažia pomôcť iným. Zvyčajne sú pravdovravní s 
otvorení a hovoria veci na rovinu. Neradi robia únavnú 
prácu, radšej vytvárajú niečo nové. Majú silnú 
predstavivosť a radi snívajú. Majú veľa priateľov a radi 
sa učia novým veciam. 

Pracovný list 
Červenou sme zvýraznili správne odpovede pre 

učiteľa. 
1. Na začiatočné písmena slova napíš, pojmy 

alebo celé vety, ktoré dané slovo 
charakterizujú. 

K Kožné deriváty 

 

C 
Citlivá na 
tepelné zmeny 
prostredia 

O 
Orgán 
ľudského tela 

U 
Uskladňujú sa 
v nej vitamíny 

Ž Žľazy mazové T 
Termoregulačná 
funkcia 

A 
Apokrinné 
potné žľazy 

I 
Imunitná 
funkcia 

 S 
Slnečné žiarenie 
je zachytávané 
pokožkou 

 

2. Usporiadaj vety tak, aby vznikol zmysluplný 
text. (očísluj ich) 

    6   
       2 
Ďalšou funkciou je termoregulácia. Hlavnou funkciou je 
ochrana pred vonkajšími vplyvmi. Sú  
4 
v nej uložené receptory, vďaka ktorým dostávame   
 
 
       
    1  

informácie o okolitom svete. Koža je najväčším 
orgánom nášho tela a plní množstvo funkcií. 
  5     
       7 
 Vnímame teplo, chlad, bolesť či tlak. V koži sa 
nachádza množstvo potných žliaz, ktoré v horúcom 
počasí produkujú pot, čím sa ochladzuje naše telo.  
 3 
Okrem ochrannej funkcie je koža našim najväčším 
zmyslovým orgánom. 

3. Vysvetlite, ako by ste ošetrili popáleninu 
kože: 

Postihnuté miesto ochladiť pod vlažnou tečúcou vodou 
aspoň 15-20 minút. Miesto znehybníme a prikryjeme 
potravinárskou fóliou, sterilným nepriľnavým 
obväzom, alebo mikroténovým vreckom. Všetky 
obväzy by mali byť ovinuté voľne, aby sa neznižoval 
prietok krvi. Nepoužívať žiadne krémy ani masti. 

4.  Nájdi kritérium podľa ktorého sa odlišuje  
koža starých ľudí a malých detí od kože 
dospelých ľudí: 

Starí ľudia: v starobe sa pružnosť kože zmenšuje a koža 
sa skladá do vrások, koža je tenšia, obsahuje menej 
vody a stráca pružnosť. 
Malé deti: pokožka má menšiu vrstvu zrohovatených 
buniek preto je zraniteľnejšia a obsahuje viacej vody. 

5. Popíš obrázok a písmená na červenej 
pomlčke doplň pod obrázok v správnom 
poradí. Vzniknutý pojem charakterizuj. 
 

 
Zdroj: [22] 

Albinizmus – ochorenie, ktorým trpia ľudia, ktorým 
chýba gén pre tvorbu melanínu. Albíni majú veľmi 
svetlú pokožku a biele alebo svetlé blond vlasy. 
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6. Vytvorte 5-veršovú báseň „cinquain“ na tému 
Pokožka.   

Pokožka 
Najvrchnejšia zrohovatená 

Zachytáva slnečné žiarenie 
Pigment melanín sfarbuje kožu 

Koža 
 
 

7. Na základe textu urči o aké ochorenie ide. 
Pán Novák príde k lekárovi a sťažuje sa na drobné 
pľuzgieriky na zápästí, v podpazuší, v lakťovej 
jamke a na silné svrbenie v týchto miestach. Lekár 
si všimne aj začervenané škvrny v týchto miestach. 
Ochorenie: svrab 

8. Vysvetli prečo sa mení farba vlasov detí 
a v starobe dochádza k šediveniu. 

Pigment pribúda vekom, preto majú malé deti 
svetlejšie vlasy ako v dospelosti. Šedivosť je 
podmienená zníženou tvorbou melanínu a genetickými 
a hormonálnymi vplyvmi a tvorbou vzduchových vakuol 
v bunkách kôry vlasov a v medzibunkových priestoroch. 

 
9. Prečítaj si text a odpovedz na otázky: 

Odtlačky prstov sú téma, o ktorej sa najčastejšie 
počuje v kriminalistike. Daktyloskopia bola vyvinutá 
práve pre potreby kriminalistiky, pre účel odhaľovania 
trestných činov. Páchateľ v nepozornosti či v afekte 
môže spraviť akékoľvek chyby. A práve s nimi počíta a 
využíva ich daktyloskopia. Odtlačky prstov zanecháva 
skutočne každý človek. Človek s rovnakými odtlačkami 
prstov na jednom prste je možná realita pri počte 6 
miliárd ľudí na planéte. Pravdepodobnosť rovnakých 
odtlačkov na celej ruke je však nulová. Daktyloskopia je 
azda najpresnejšou a najdôveryhodnejšou metódou 
identifikovania osôb. Podoba odtlačkov sa po celý život 
nemení. Jediné čo sa mení je len zväčšenie plochy, 
ranky, praskanie, maximálne narušenia vekom. 
Papilárie nie je možné odstrániť zošúchaním, či 
spálením kože. 

a/ Vysvetli kde, načo a prečo sa používajú odtlačky 
prstov.  

b/ Zdôvodni prečo sa odtlačky prstov nezmenia ani 
spálením kože. 

a/ V kriminalistike na odhalenie zločinov, 
identifikáciu mŕtvol, v genetike na potvrdenie 
otcovstva.  

Prečo? odtlačky prstov sú skutočne neopakovateľné 
a pre každého človeka jedinečné. 

b/  Papilárne línie zachovávajú svoj tvar keďže 
informácia o ich tvare je uchovaná v zamši, nie v 
pokožke. Aj keby sa podarilo poškodiť pokožku, zamša 
je neustále identifikovateľná a rozpoznateľná.  

10. Odhaľ čo do logického radu nepatrí a 
vysvetli prečo 

a) apokrinné žľazy – pigment – mazové žľazy – potné 
žľazy – Ruffninho telieska  

pigment sa nachádza v pokožke kým ostatné sú 
v zamši 

b) albinizmus – vitiligo – psoriáza – 
hyperpigmentácia 

všetky pojmy okrem psoriázy sú anomálie 
pigmentácie  

11. Nájdi a oprav chyby v texte.  
V koži sú receptory na vnímanie dotyku, tlaku, 

chladu, tepla a bolesti. Dráždením týchto receptorov 
vznikajú aj kombinované pocity. Dotykové receptory sú 
voľné nervové zakončenia uložené v zamši, ktoré sa 
dráždia deformáciou kože v mieste, kde sú uložené. 
Vater-Paciniho telieska vnímajú bolesť. Pre tepelné 
pocity máme receptory na vnímanie chladu - Ruffiniho 
telieska (uložené blízko k povrchu, a na vnímanie tepla 
– Krauseho telieska - v hlbokých vrstvách kože. Veľký 
význam pri ochrane organizmu a pri signalizácii 
poškodzujúcich vplyvov má pociťovanie tlaku, preto aj 
adaptácia tohto vnemu je prakticky nulová.  Informácie 
z kožných receptorov, fotoreceptorov a z receptorov na 
vnímanie bolesti sú vedené do všetkých orgánov a 
postupne sa dostávajú nervovými dráhami až do kôry 
temenného laloka, kde si pocity uvedomujeme. 
Najcitlivejšie na chlad a teplo sú končeky prstov. 

 

Nesprávny pojem Správny pojem 

Voľné nervové 
zakončenia 

Merkelove a 
Meissnerové telieska 

Bolesť Tlak a ťah 

Ruffiniho  Krauseho  

Krauseho Ruffiniho 

Tlaku Bolesť  

Fotoreceptorov Termoreceptorov 

Všetkých orgánov Miechy 

Teplo Tlak / dotyk 

Chlad Tlak / dotyk 

 

Záver 
Cieľom bolo vytvoriť návrh modelovej hodiny na 
biológiu v téme Kožná sústava v tematickom celku 
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Orgánové sústavy človeka. Aplikujeme model EUR, 
ktorý sme dopĺňali rôznymi metódami a aktivitami 
zameranými na rozvoj kognitívnych funkcii a 
osobnostný profil žiakov. Pri zostavení metodiky sme sa 
snažili použiť také metódy, ktoré by aktivizovali žiakov 
a rozvíjali ich tvorivé a kritické myslenie ale aj čitateľskú 
gramotnosť a spoluprácu.  
Pripravili sme pracovný list ktorý podáva spätnú väzbu 
ako učiteľovi tak aj žiakom. Učiteľa informuje o 
zvládnutí cieľov a žiakov o vedomostiach, ktoré počas 
hodiny nadobudli.  
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Abstrakt 
Cieľom nášho príspevku je vytvoriť podporné 
vzdelávacie materiály  na vyučovaciu hodinu 
v predmete Biológia, v tematickom celku Oporná 
a pohybová sústava človeka. Modelová hodina, ktorú 
predstavujeme je určená pre žiakov štvrtého ročníka 
gymnázia, ktorí v maturitnom ročníku navštevujú 
predmet Seminár z biológie. 

Naším úmyslom je snaha o tvorbu a overovanie 
podporných vzdelávacích materiálov na vyučovanie 
spomínaného tematického celku a vytvoriť rôzne druhy 
tvorivých materiálov pre skupinovú prácu, pracovných 
listov a didaktických hier a pod.  Predložená metodika 
vyučovacej hodiny obsahuje rôznorodé vyučovacie 
metódy a aktivity, rozvíjajúce tvorivosť, kreativitu, 
kritické myslenie, kompetenciu riešenia problémových 
úloh ale i čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. 

Návrh modelu vyučovacej hodiny má štruktúru 
trojfázovej stratégie EUR, kde využívame rôzne 
vyučovacie metódy, ako napríklad metóda INSERT, 
Brainwriting, metódu s využitím IKT a riadenú diskusiu. 

 
Kľúčové slová: kritické myslenie, vyučovacie 

metódy, stratégia EUR, čitateľská a prírodovedná 
gramotnosť,  oporná a pohybová sústava. 

Abstract 
The aim of the Paper is to present a topic for a lesson 
in the subject Biology, in the thematic unit Support and 
locomotor system of man. Our model lesson which we 
present is designated for students of 4th grade of 
Secondary Grammar School, who are preparing for 
school leaving exams as well as attending classes of the 
lesson Biology seminar.    

Our intention is to try to create and verify 
supporting educational materials for teaching the 
mentioned thematic unit and to create various types of 
creative materials for group work, worksheets and 
didactic games, etc. The presented lesson methodology 
contains various teaching methods and activities, 
developing creativity, creativity, critical thinking, the 

competence of solving problem tasks as well as reading 
and science literacy. 

The suggestion for teaching is based on 3-stages of 
EUR Method, where various teaching methods are 
used, such as the INSERT method, Brainwriting, the 
method using ICT and guided discussion. 
 
Key Words: Critical thinking, Teaching Methods, EUR 
Strategy, Reading and Science Literacy, Support and 
Movement System of Humans. 

Úvod 
Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 
priniesla na školy množstvo nových tvorivých metód 
a foriem, ktoré robia samotný vyučovací proces 
kreatívnejší a atraktívnejší. Zdôrazňuje sa najmä 
modernizácia metód a organizačných foriem, 
modernizácia cieľov a obsahu vzdelávania [1]. 
Vyučovacia hodina je efektívna vtedy, keď rozvíja 
vzdelanostný a výchovný profil žiaka [2]. Cieľom učiteľa 
by malo byť, aby žiaci aktívne pracovali na hodinách 
a aby žiak získal trvalé vedomosti. V našom prípade ide 
o zavádzanie rôznych vyučovacích metód  do 
biologickej témy Oporná a pohybová sústava človeka.  

Ide hlavne o prehĺbenie a rozšírenie učiva, 
predovšetkým rozšírenie odborných vedomosti a ich 
následné lepšie aplikovanie v praxi.  

Predložené modelové aktivity slúžia nielen na 
podporenie predstavivosti  ale aj ponúkajú komplexné 
riešenie uvádzanej problematiky. Podnecujú u žiakov 
široké spektrum možnosti získavania zručnosti v oblasti 
IKT, čitateľskej gramotnosti a praktického nácviku 
danej témy. 

 „E-U-R je jednou z foriem plánovania výučby, ktorá 
je postavená na konštruktivistickom prístupe k učeniu, 
podporuje kritické myslenie a myslenie v súvislosti 
učiaceho sa. Učiteľ v takomto procese vyučovania 
pôsobí najmä ako facilitátor, pomáha študentovi pri 
nadobúdaní vedomostí a vedie ho správnym smerom, 
pričom ťažisko samotných aktivít v rámci výučby je 
postavené práve na študentovi.“ [3]. 
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1 Opora a pohyb v ľudskom tele 
Návrh modelovej hodiny biológie človeka na tému 
Oporná a pohybová sústava je aplikáciou rôznych 
použitých vyučovacích metód za pomoci trojfázovej 
stratégie EUR. 

V úvode nadviažeme so žiakmi diskusiu, za pomoci 
ktorej si prehĺbia a upevnia doterajšie nadobudnuté 
vedomosti o kostre a svaloch. 

Metódy a aktivity, ktoré sme použili v časti 
uvedomenie si významu rozvíjajú kreativitu, kritické 
myslenie a kognitívne schopnosti.  

Poslednú časť tvorí vypracovanie pracovného listu a 
záverečná diskusia.  

Uvádzame návrh modelu vyučovacej hodiny. 

1.1 Oporná a pohybová sústava človeka 
Základom opornej a pohybovej sústavy človeka sú 
kostra a svaly. Ich vzájomné prepojenie a súhra činností 
sú predpokladom vzpriameného držania tela 
a pohybovej aktivity. Kostra je pasívny pohybový 
aparát, ktorú tvoria prevažne kosti, ale i chrupavka 
a väzivo. Je pevnou a pohyblivou oporou tela a zároveň 
má i ochranné funkcie. Okrem podporenej funkcie slúži 
kostné tkanivo ako zásobáreň mineralizovaných látok, 
ktoré sú podľa potreby vydávané do krvného obehu. 
Kosti, chrupka a väzivo sú tzv. pravé spojivové tkanivá. 
Svalová sústava je funkčne spojená s kostrou a tvorí 
aktívny pohybový aparát. Základnou funkciou 
svalového tkaniva je schopnosť zmršťovať a skracovať 
svalové kontrakcie [4]. 

1.2 Evokácia – diskusia 
Hlavnou úlohou je vyvolať u žiakov záujem o preberané 
učivo, prehlbovať a rozširovať poznatky a informácie 
o dvoch veľmi dôležitých sústavách ľudského tela, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou pre správne 
fungovanie organizmu. Riadenou diskusiou by sme 
chceli dosiahnuť oživenie vedomostí a ich následné 
upevnenie u žiakov.  

Otázky: 

1.) Diskutujte, aké typy spojivového tkaniva 
poznáte? 

2.) Čo si myslíte akú funkciu má okostica? 

3.) Analyzujte rozdiel medzi kostnou dreňou 
u detí a dospelých. 

4.) Rast kostí do značnej miery ovplyvňuje 
i správna výživa v detskom veku. 
Zamyslite sa aká kombinácia potravín je 
pre rast a vývoj kostí najpriaznivejšia. 

5.) Uveďte aký význam má zakrivenie 
chrbtice? 

Z diskusie by malo vyplynúť: 
Súbor kostí ľudského tela tvorí kostru (skelet), 

ktorého výška určuje telesnú výšku človeka. Ľudské telo 
má približne 206 kostí. Tvoria oporu, alebo sú krytom 
pre ostatné orgány a zabezpečuje polohu a pohyb tela. 
Oporná sústava predstavuje súbor všetkých kostí, 
kostných spojov a väzov. Kosti sa svojim tvarom 
navzájom líšia. Ich charakteristický tvar vznikol vplyvom 
funkcie, ktorú má na rôznych miestach kostry. Na 
začiatok si priblížime tri typy spojivového tkaniva [5]. 

Väzivo (tela fibrosa) je zväčša mäkké tkanivo 
s veľkým obsahom vody. Tvoria ho viaceré typy 
väzivových buniek: fibrocyty (tzv. pravé bunky), 
granulocyty, histocyty, tukové bunky a medzibunková 
hmota, ktorá obsahuje kolagénové, retikulárne 
a elastické vlákna. Druhým typom spojivového tkaniva 
je chrupka (cartilago) - pevné a pružné tkanivo odolné 
voči tlaku. Tvoria ju bunky chondrocyty 
a medzibunková hmota, ktorá obsahuje aj vláknitú 
zložku. Podľa stavby a množstva základnej hmoty 
a charakteru vláken rozdeľujeme chrupku na 3 
základné typy: a) hyalínna chrupka, ktorá obsahuje 
tenké kolagénové vlákna. V zárodku tvorí väčšinou 
základ kostry. V dospelosti chrupky, nosovú 
priehradku. b) elastická chrupka, ktorá sa vyznačuje 
prevahou elastických vláken nad kolagénovými. Tvorí 
podklad ušnice a hrtanovej príchlopky. c) väzivová 
chrupka, ktorá má v medzibunkovej hmote hustú sieť 
kolagénových vláken. Tvorí medzistavcové platničky 
a lonovú sponu. Tretím tkanivom, ktoré tvorí základ 
kosti je kostné tkanivo. Patrí medzi oporné spojivá, 
špecializované na podpornú a ochrannú funkciu. Skladá 
sa z osteocytov a mineralizovanej medzibunkovej 
hmoty. Táto hmota kosti obsahuje 20 % vody, 50 – 55 
% anorganických látok. Fosforečnan a uhličitan 
vápenatý sa usádzajú v mineralizovanej medzibunkovej 
hmote a dodávajú jej tvrdosť a pevnosť. S pribúdajúcim 
vekom pribúda anorganických látok, v dôsledku čoho 
sa kosti stávajú krehké a ľahšie sa lámu. Organických 
látok, ktoré dávajú kosti pružnosť, je 25 – 30 % a jej 
základnou látkou je oseín [6].  
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Obr. 3 Stavba kosti  
Zdroj: [8] 

 

Kĺbové plochy kostí pokrýva hladká vrstva sklovitej 
(hyalínnej) chrupky. Ostatný povrch kostí pokrýva 
tenká väzivová blana – okostica (periost). Podľa pomeru 
dĺžky, šírky a výšky delíme kosti na dlhé (napr. stehnová 
kosť), ploché ( napr. lopatka) a krátke (napr. stavce) [7]. 

Vnútornú stavbu kosti tvoria nasledovné časti, 
ktoré vidíme na obrázku 1:  

- Husté kostné tkanivo (kompaktná kosť – 
substantia compacta), tvorí povrchovú 
časť kosti, ale predovšetkým strednú časť 
dlhých kostí – diafýzu  

- Špongiózne kostné tkanivo (špongiózna 
kosť – substantia spongiosa) tvorí vnútro 
plochých a krátkych kostí a vnútro 
rozšírených koncov dlhých kostí – epifýz  

- Kostná dreň (medula ossium) 

- Okostica (periosteum) 

- Kĺbová plôška (facies articularis) [9]  

 

V diskusii so žiakmi pokračujeme ďalej 
otázkami o svalovej sústave: 

6.) Analyzujte typy svalového tkaniva. 

7.) Môže svalová bunka počas intenzívneho 
cvičenia využívať ako zdroj energie tuk? 
Zdôvodnite toto tvrdenie. 

8.)  Vysvetlite princíp svalových kontrakcií. 

9.)  Popíš ako reaguje sval na podnet. 

Predstavte si, že stojíte na kraji útesu a 
pošmykne sa , no iba o vlások sa vám 
podarí udržať rovnováhu a nespadnúť. 
Začne vám biť rýchlejšie srdce, pocítite 
nával energie sčasti vďaka 
nahromadeniu krvi do rozšírených ciev 
vo svaloch a zvýšeniu hladiny glukózy 
v krvi. Prečo vyžaduje táto reakcia (,,uteč 
alebo bojuj“) na danú situáciu aj 
nervovú a endokrinnú sústavu? 

Diskusia pokračuje: 

Svalová sústava, ako sme už spomínali, je funkčne 
spojená s kostrou. Objemovo je najmohutnejšou 
sústavou organizmu. Funkciu svalovej kontrakcie majú 
vláknité myofibrily uložené v cytoplazme svalových 
buniek. Sval (musculus) je funkčnou jednotkou 
aktívneho pohybového aparátu. V tele človeka je 
približne 600 svalov. Hmotnosť svalov dosahuje 
u mužov priemerne 36 % hmotnosti tela, u žien 32 %. 
Svalové tkanivo sa vyznačuje dráždivosťou, 
kontraktilitou a pružnosťou. Podľa mikroskopickej 
stavby svalového tkaniva sú v organizme tri druhy 
svalov: hladké (napr. v stenách čriev), kostrové (priečne 
pruhované) a srdcový sval (myokard) [10]. 

V ďalšej časti sa budeme venovať priečne 
pruhovaným svalom, ktoré spolu s kostrou umožňujú 
pohyb človeka a tvoria s ňou jeden funkčný celok –  
pohybový aparát, ktorý sa skladá z dvoch zložiek: 
pasívnej (tvorenej kostrou) a aktívnej (tvorenej priečne 
pruhovaným svalstvom). Nazývajú sa tiež kostrovými 
svalmi a umožňujú vykonávanie voľných 
i zautomatizovaných pohybov celého tela aj jeho 
jednotlivých častí. 

 

 
Obr. 4 Stavba svalu  
Zdroj: [11] 
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Základnou jednotkou priečne pruhovaného svalu je 
mnohojadrové svalové vlákno. Na povrchu je obal 
(sarcolemma). Spojené sú riedkym väzivom do 
makroskopicky viditeľných snopčekov (Obrázok 2). 
V snopčeku je 10 až 100 svalových vlákien. Potom sa 
snopčeky spájajú do snopcov, povrch svalu kryje 
väzivový obal. Vlastnými kontraktilnými štruktúrami sú 
myofibrily, nachádzajú sa vo vnútri svalového vlákna. 
Priečne pruhovanie kostrového svalu je spôsobené 
tým, že myofibrily sa skladajú zo svetlejších a tmavších 
myozínových úsekov, pravidelne sa striedajúcich. 
Kostrové svaly sú pevné a pružné, čím sa sval chráni 
pred pretrhnutím. Základnou fyziologickou vlastnosťou 
svalu je dráždivosť, ktorá umožňuje reagovať na 
podnety. Reakciou svalu je sťah (kontrakcia) alebo 
zmena napätia (tunusu). Každý sval je i v pokoji v stave 
určitého napätia, ktorý sa nazýva svalový tonus [12]. 

Morfologicky na svale rozlišujeme hlavu, bruško 
a chvost. Z tohto hľadiska môžu byť svaly dvojhlavé 
(dvojhlavý sval ramena), trojhlavé (trojhlavý sval 
ramena), štvorhlavé (štvorhlavý sval stehna) alebo 
môžu byť rozdelené na dve a viac brušiek (priamy sval 
brucha) [13]. 

1.3 Uvedomenie si významu  
Modelové aktivity: 

AKTIVITA 1 – aktivita založená na určovanie kostí 
ľudského tela pomocou internetovej stránky 
https://www.zygotebody.com/. Stránka zobrazí celú 
kostru človeka. Po kliknutí na konkrétnu kosť sa 
zobrazí aj jej latinský názov. Na základe dôležitej 
evokačnej diskusie žiaci ďalej prehlbujú svoje 
vedomosti, rozvíjajú si efektívne spôsoby učenia sa 
a v neposlednom rade aj zručnosti pri práci s IKT [14]. 

Úloha: Úlohou žiakov bude zapísať do rôznych 
tabuliek (Obrázok 3) jednotlivé typy kostí so 
slovenským aj latinským názvom. Každý žiak bude 
ohodnotený.  

Poznámka k úlohe: 
Táto úloha slúži ako motivácia. Pri tejto aktivite je 

potrebné internetové pripojenie a počítač. Úlohou 
žiakov je pozorne si všímať jednotlivé typy kostí a ich 
názov zapísať do jednoduchých tabuliek a preložiť 
latinský názov. Ak nebudú vedieť slovenský ekvivalent, 
v tom prípade majú k dispozícií obrázky, na ktoré sa 
pozrú a dedukciou prídu na slovenský ekvivalent. 
Obrázky im poslúžia ako pomôcka. Aktivita má rozsah 
10 -12 minút.  

 

 
Obr. 5 Tabuľka s kostrou lebky  
Zdroj: [15] 

 

AKTIVITA 2 – aktivita sa opiera o skupinovú prácu 
a je založená na praktickom nácviku prvej pomoci pri 
zlomeninách a vykĺbení kostí. Aktivita umožňuje 
žiakom precvičiť si postup prvej pomoci. V našom 
prípade ide o rozoznanie a určenie postupu pri 
otvorenej a zatvorenej zlomenine. Žiaci si prehlbujú 
svoje komunikačné a kooperatívne schopnosti. 
Praktická aktivita žiakom lepšie upevní poznatky 
o podaní prvej pomoci.  

Úloha: Aktivita s názvom „Nácvik prvej pomoci pri 
zlomeninách a vykĺbení kostí“. Žiaci sa rozdelia do 
dvoch skupín. Úlohou prvej skupiny je zapísať postup pri 
zatvorenej zlomenine (Obrázok 4) a následne prakticky 
precvičiť daný postup. Úlohou druhej skupiny je taktiež 
zapísať postup ale pri otvorenej zlomenine (Obrázok 5) 
a potom ho aj prakticky precvičiť. Postup žiaci 
demonštrujú pred očami svojich spolužiakov.  

Poznámka k úlohe: 

Táto aktivita si vyžaduje pomôcky, a to: rôzne druhy 
obväzov, dlahy, trojrohú šatku, elastické ovínadlá. 
V rámci tejto úlohy žiaci pracujú s modelom človeka 
alebo môžeme určiť dvoch dobrovoľníkov.  

Osobitnou obligátnou formou vyučovania učiva 
venovaného ochrane života a zdravia sú účelové 
cvičenia. Keďže žiaci tieto cvičenia už absolvovali, budú 
vedieť správne určiť postup prvej pomoci pri 
zlomeninách. Takto integrujú svoje vedomosti 
a zručnosti, upevňujú ich a zároveň sú prostriedkom 
pre ich overenie. Taktiež rozširujú svoje komunikačné 
schopnosti pri odprezentovaní daného postupu. 
Aktivita má trvanie 10-15 minút. 

https://www.zygotebody.com/
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Obr. 6 Zatvorená zlomenina  
Zdroj: [16]  

 

 
Obr. 7 Otvorená zlomenina  
Zdroj: [17] 

 

AKTIVITA 3 – Metóda INSERT je kreatívna aktivita 
rozvíjajúca čitateľskú gramotnosť. Naučí žiakov triediť 
informácie, ďalej rozhodovať, ktoré pojmy sú dôležité 
a ktoré nie, robiť nielen analýzu nových poznatkov ale 
aj syntézu s nadobudnutými vedomosťami 
a integrovať ich. Ide o žiacke učenie kriticky čítať text 
a porozumieť mu.  

Úloha: INSERT je ďalšou úlohou. Tejto aktivite, na 
rozvoj kritického myslenia na tému svalové kontrakcie 
predchádza prečítanie si textu: 

Podľa zmien na svale rozlišujeme dva druhy 
svalových kontrakcií: Izotonickú kontrakciu, pri ktorej sa 
sval zmršťuje a skracuje, mení teda svoju dĺžku, ale 
vnútorné napätie ostáva rovnaké. Pri izometrickej 
kontrakcii sval dĺžku nemení, ale mení sa len vnútorné 
napätie svalu. Podľa stvrdnutia svalového bruška 
pozorujeme, že sval je v činnosti. Veľkosť kontrakcie 
závisí od veľkosti a frekvencie podnetu, od teploty a 
únavy. Pri telesných a rehabilitačných cvičeniach s 
telesne postihnutými deťmi je práve preto potrebné 
zabezpečiť priemernú teplotu miestnosti, aby boli svaly 
prehriate a dobre prekrvené. Dlhodobé skrátenie svalu 
a neschopnosť ochabnutia sa nazýva kontraktúra. 
Spôsobuje trvalo chorobné držanie končatín, napr. pri 
poškodení prvej časti pyramídovej dráhy pri detskej 
mozgovej obrne. Niekedy sa kontraktúra objavuje pri 
veľkej únave, napr. kontraktúra lýtkového  svalstva pri 
dlhodobom pochode. Pri odpočinku mizne. 

Okrem krátkodobých kontrakcií je každý sval i v 
pokoji v stave určitého zmrštenia (slabá izometrická 
kontrakcia). Tento pokojový trvalý stav sa nazýva 
pokojové napätie svalu alebo svalový tonus, a 
predstavuje základný nervovosvalový reflexný dej. 
Pokojové napätie zabezpečuje držanie tela a jeho častí. 
U niektorých svalov ustupuje pohybová funkcia takmer 
do úzadia a jej základnou činnosťou je svalový tonus, 
ktorý napomáha udržovať vzpriamený postoj a spojenie 
kostí v kĺboch. Svalový tonus nevyvoláva únavu svalu a 
nie je energeticky náročný. Pre jeho udržovanie má 
veľký význam senzitívna inervácia z okolitých kĺbov. 
Pokojový tonus mizne len po strate inervácie alebo po 
smrti. Počas života nie je pokojové napätie rovnaké. 
Znižuje sa v spánku, v bezvedomí a v narkóze. Spasticita 
je zvýšený svalový tonus, ktorý vzniká z rôznych príčin 
napr. pri poškodení pyramídových a extrapyramídových 
dráh. Rozvinutá spasticita na končatinách sa klinicky 
zistí tak, že pasívne napínaný sval kladie stále väčší 
odpor [18]. 

Poznámka k úlohe 
Táto úloha, ktorej použitie zabezpečí, že žiak číta 

aktívne a celý text s plnou pozornosťou, vedie 
k precíznej práci s textom, pomáha identifikovať slová 
alebo myšlienky, ktorým žiak nerozumie. 

Žiaci čítajú samostatne a potichu text. Ceruzkou 
vyznačujú do textu k jednotlivým myšlienkam 
dohodnuté značky: známe informácie označujú 

,,fajkov“ ✓. Nové informácie znamienkom +. Ak 
s čítaným nesúhlasia, danú vetu označia - . Čomu 
nerozumejú a chcú sa dozvedieť viac označia  ? . Ak ich 
informácia zaujala a prekvapila označja ju ! . Ak Po 
prečítaní a označení textu, žiaci napíšu zoznam 
informácii podľa jednotlivých značiek do svojich 
zošitov. Po ukončení práce diskutujeme so žiakmi 
o tom, čo napísali. Pýtame sa, čo nové sa dozvedeli, 
čomu nerozumeli. Nezrozumiteľný obsah môžu najprv 
vysvetliť žiaci, ktorí textu porozumeli, a až potom 
zhrnie základné pojmy pedagóg. Aktivita rozvíja 
čitateľskú gramotnosť. Časový interval pre túto aktivitu 
je 8-10 minút.  

 

AKTIVITA 4 – Metóda brainwritingu úzko 
spolupracuje s internetovou stránkou 
https://www.zygotebody.com/, ktorá zobrazí svaly 
človeka. Po kliknutí na daný sval sa zobrazí aj jeho 
latinský názov. Táto metóda slúži na generovanie 
nápadov a hľadanie odpovedí na základné otázky. 
Takisto internetová stránka poslúži na správny 
preklad latinských názvov svalov a pre ich lepšiu 
predstavivosť.  

https://www.zygotebody.com/
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Úloha 1: Na základe internetovej stránky 
a príslušných pojmov preložte správne slovenské názvy 
jednotlivých svalov do slatinského jazyka. Svoje 
odpovede zaznač do tabuľky podľa zadania. 

Pojmy: biceps, žuvací sval, lichobežníkový sval, 
lýtkový sval, kývač hlavy, lakťový sval, priamy sval 
brucha, štvorhlavý sval stehna, mimický sval, očný 
kruhový sval ,najširší sval chrbta, deltový sval, veľký 
prsný sval, triceps, najväčší sedací sval, trojhlavý sval 
lýtka 

 
Tabuľka 2 Zaradenie svalov človeka  
Zdroje: [19] 

  

Úloha 2: Žiaci pracujú samostatne. Ich úlohou je 
vytvoriť minimálne 3 kartičky, na ktoré napíšu otázku. 
Otázky týkajúcej sa svalovej sústavy človeka sa 
následne pozbierajú a zamiešajú. Potom nastane 
diskusia v triede, kde žiaci správne odpovedajú na dané 
otázky (môžu to byť otázky typu urč/vysvetli pravdivosť 
daného tvrdenia). Kto zodpovie na najviac kariet 
vyhráva. Príklady kartičiek: 

 

 

 

 

 

 

Poznámka k úlohe 

 Brainwriting zabezpečuje všetkým zúčastneným 
rovnaký priestor, slúži na generovanie nápadov 
a hľadanie odpovede na položenú otázku. Aktivita 
prehlbuje nielen vedomosti žiakov, ale aj kreatívne 
myslenie žiakov, ktoré podnecujú nápady na tvorenie 
otázok, a tak môžu objaviť nové informácie o svalovej 
sústave. 

 Úloha 1 prehlbuje u žiakov znalosti o danej 
problematike a rozvíja ich predstavivosť. Žiakom sú 
poskytnuté obrázky 6, 7 s latinskými názvami svalov. 
Ich úlohou je správne preložiť tento názov do 

slovenského jazyka. Ak nebudú vedieť slovenský 
ekvivalent majú k dispozícií obrázky, na ktoré sa pozrú 
a dedukciou prídu na správny preklad. Obrázky im 
pomôžu ako šablóna na ich správne určenie. 

Úloha 2 je zameraná na rozvoj komunikačných 
schopností žiakov a upevnenie ich vedomostí. Žiaci si 
samostatne zostavia otázky k téme ,,Pohybová sústava 
človeka“. Aktivita umožňuje efektívne zapojiť všetkých 
žiakov a vo výsledku tak často ponúka viac nápadov 
a možností. S nápadmi prichádzajú aj hanbliví alebo 
menej komunikatívni žiaci. Pri odpovedi je dôležitá 
správnosť obsahu. Táto aktivita má trvanie 15 minút. 

1.4 Reflexia 
Reflexia je posledná časť trojfázovej stratégie EUR, kde 
sa zameriame na vypracovanie pracovného listu na 
tému ,,Oporná a pohybová sústava človeka“.  
V pracovnom liste nájdeme úlohy zamerané na kritické 
myslenie žiakov, kompetenciu riešenia problémových 
úloh, materiály na rozvíjanie tvorivosti a kreativity 
žiakov a čitateľskú gramotnosť.  

Táto posledná fáza je priestorom pre spätnú väzbu 
od žiakov pre učiteľa. Takisto v tejto časti môžeme 
pridať doplňujúce otázky žiakov, v prípade, že počas 
hodiny neporozumeli alebo by sa chceli dozvedieť viac 
o danej problematike, či ešte raz vysvetliť učivo o 
opornej a svalovej sústave človeka, ktoré sú veľmi 
významné pre organizmus ako celok. 
 
Pracovný list 
Červenou sme zvýraznili správne odpovede pre učiteľa. 
 

1. Rozhodnite, ktoré znaky sú typické pre mužskú 
alebo ženskú panvu, a zapíšte do príslušného stĺpca 
tabuľky. K obrázku napíšte, ktorá panva je mužská 
a ktorá ženská. 

 

Ženská panva Mužská panva 

Menej vyčnieva – 
aditus pelvis priečne 
oválny 

Viac vyčnieva – exitus 
pelvis má tvar srdca 

Výška 4,5 cm Výška 5 cm 

Zvierajú tupý uhol – 
arcus pubicus 

Ostrejší uhol – angulus 
pubicus 

Široká a plytká, 
vykrojená 
v pravidelnom oblúku 

V hornej časti je zárez 
hlbší 

Kratšia a pohyblivá Dlhšia a menej 
pohyblivá 

Ktorý sval je 

najsilnejší v ľudskom 

tele ? 

Je pravda, že 

k tomu aby sme 

urobili jeden krok 

potrebujeme 200 

svalov? 
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Obr. 8 Rozdiel medzi mužskou a ženskou panvou 
Zdroj: [20] 

2. Doplň do textu správny pojem. 
Z vývinového a funkčného hľadiska rozlišujeme 2 
základné kĺbové spojenie kostí. Nekĺbové spojenie – 
pevné, pomocou niektorého zo spojivových tkanív 
(väzivo, chrupka, kosť). Kĺbové spojenie – pohyblivé 
spojenie dvoch alebo viacerých kostí. Najväčší rozsah 
pohybu umožňuje guľovitý ramenný kĺb. 
 
3. Popíš stavbu stavca. 
 

 
Obr. 9 Stavba stavca  
Zdroj: [21] 
  
3. Zamyslite sa, čo môže spôsobiť zlé držanie tela? Ako 
to ovplyvní naše zdravie? 
Nesprávne držanie tela je väčšinou spôsobené svalovou 
nerovnováhou. Príčinou môže byť slabá výživa, 
nedostatok vitamínov a minerálov, nedostatok pohybu, 
nadváha, zlé miesto na spanie. Patrí sem predsunutá 
hlava a plecia, odstávanie lopatiek, nesprávne 
postavenie panvy, nesprávne postavenie dolných 
končatín, guľatý chrbát (kyfóza), zväčšené prehnutie 
v driekovej chrbtici (lordóza), plochý chrbát, vybočenie 

chrbtice do strany – skoliotické držanie tela až skolióza, 
uvoľnená brušná stena, ploché nohy. Môže sa objaviť aj 
bolesť chrbta alebo končatín a obmedzenie pohybu. 
 
4. Usporiadajte pojmy tak, aby vznikol zmysluplný rad. 
A) Hladká svalovina – vôľou neovládateľné –
jednojadrové bunky 
B)    Priečne pruhovaná – mnohojadrové bunky – vôľou 
ovládateľné 
C) Srdcová svalovina – vôľou neovládané – 
mnohojadrové  
 
5. Ako by ste postupovali pri natiahnutí alebo 
natrhnutí svalu? Prečo  sa používa na tlmenie bolesti 
chladové spreje a ľadovanie?  
Postup: 
Akronym KLOP: K = kľud, postihnuté miesto držať v 
kľude, dovoliť len nevyhnutné pohyby. L = ľad, studený 
obklad, ponorenie do studenej vody na 20 minút 3 - 4 
krát denne v prvý a druhý deň. O = obväz pomocou 
elastickej bandáže na zníženie opuchu a krvácania do 
svalu na 1 - 2 dni s prestávkou na noc. P = polohovanie, 
zvýšenie postihnutej končatiny. 
Pretože ľad pôsobí najefektívnejšie a najrýchlejšie na 
tlmenie bolesti. 

2 Výsledky a diskusia 
Úmyslom nášho príspevku je vytvoriť podklady pre 
zavedenie rôznych kreatívnych vyučovacích metód 
a aktivit do vyučovania biológie, na tému ,,Oporná 
a pohybová sústava“. Zároveň prikladáme pracovný 
list, zameraný na rozvoj výchovno- vzdelávacieho 
profilu žiaka. 

Výsledkom príspevku, ktorý predkladáme je model 
vyučovacej hodiny Biológia v predmete Seminár 
z biológie pre žiakov štvrtého ročníka gymnázia. 

Záver 
Cieľom, ktorý sme si stanovili bolo predstaviť návrh 
modelu vyučovacej hodiny z predmetu Biológia k téme 
,,Oporná a pohybová sústava“, v tematickom celku 
„Orgánové sústavy človeka“. V uvedenom modeli 
aplikujeme hlavnú metódu EUR, ktorá je dopĺnená 
rôznymi kreatívnymi vyučovacími metódami 
a aktivitami.  

Trojfázovým modelom sa snažíme zosystematizovať 
vyučovaciu hodinu v zmysle, aby žiaci čo 
najefektívnejšie pochopili problematiku.  

Evokačnou diskusiou zisťujeme aktuálne vedomosti 
žiakov na danú tému, ale aj prehlbujeme ich doterajšie 
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znalosti a podnecujeme ku kompetencií riešenia 
problémových úloh. 

Vo fáze ,,Uvedomenie“ pracujeme s aktivitami, 
ktoré podmieňujú kooperatívu a komunikačné 
schopnosti a kritické myslenie žiakov. Takisto naše 
aktivity stimulujú čitateľskú gramotnosť, ponúkajú 
osvojenie si IKT zručností. Rozvíjame kreativitu žiakov 
a ich kognitívne schopnosti. 

Reflexia ponúka žiakom možnosť vyplniť pracovný 
list, tematicky zameraný na kostru a svaly v ľudskom 
tele. Taktiež podnecuje žiakov ku komunikácií 
s vyučujúcim v prípade nejasností alebo potreby 
prehĺbenia si vedomostí. V neposlednom rade podáva 
spätnú väzbu učiteľovi od žiakov.  
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Abstrakt 
Cieľom nášho príspevku je vypracovanie koncepcie 
medzipredmetového prepojenia biológie a histórie na 
príklade problematiky bakteriálnych infekcií 
(tuberkulóza, syfilis a lepra), postihujúcich osteologické 
štruktúry historických populácií. Predkladaný koncept 
je možný uplatniť vo výchovno-vzdelávacom procese 
pre študentov tretieho ročníka gymnázií, ktorí 
preberajú opornú sústavu človeka a už majú 
poznatkovú základňu z mikrobiológie a histórie, 
poznajú baktérie a spôsob ich šírenia, alebo pre 
študentov prvého ročníka gymnázií, ktorí sa 
oboznamujú s mikroorganizmami a zároveň by 
v predstihu získali vedomosti o opornej sústave človeka 
a jej patogenéze. 

Predložená koncepcia môže zefektívniť 
vysvetľovanie učiva o baktériách ale aj samotnú fixáciu 
učiva. Použitím medzipredmetových vzťahov študenti 
pochopia súvislosti ako pôvod týchto bakteriálnych 
ochorení, spôsob ich šírenia, manifestácie na ľudskej 
kostre a prejavu aj vzhľadom na ostatné časti tela. 
 
Kľúčové slová: ľudské kostrové pozostatky, bakteriálne 
ochorenia, lepra, syfilis, tuberkulóza, história 

Abstract 
The aim of our paper is to develop concept of 
interdisciplinary approach between biology and history 
on the example of bacterial infections (tuberculosis, 
syphilis and leprosy), affecting osteological structures 
of historical populations. Presented concept can be 
applied in educational process of third grade high 
school students who study human sceletal system and 
already have a knowledge base of microbiology and 
history, they know about bacterias, how they spread, 
or for first grade students who get acquainted with 

bacterias so they will learn something about the human 
skeleton and its pathogenesis in advance.  

The presented concept can streamline explanation 
of the curriculum about bacterias, also the fixation. 
Using interdisciplinary approach, students will 
understand context as the origin of these bacterial 
diseases, the way how they spread, their 
manifestations on human skeleton and other body 
parts. 
 
Key Words: human skeletal remains, bacterial diseases, 
leprosy, syphilis, tuberculosis, history 

Úvod 
Názornosť, na ktorú apeloval už Ján Amos Komenský, 
učitelia v dnešnej dobe využívajú veľmi málo, čo môže 
byť buď z nedostatku vhodných vyučovacích pomôcok 
alebo z nedostatku času. Medzipredmetové vzťahy sú 
taktiež využívané nedostatočne, aj keď učitelia dobre 
vedia, že prepojenie dvoch a viacerých predmetov 
dopomáha ku komplexnejšej predstave o danej 
problematike a študenti sa tak učia omnoho rýchlejšie 
a jednoduchšie.  

Cieľom našej práce je návrh konceptu, 
prostredníctvom ktorého, by sa dalo dané učivo, 
bakteriálne ochorenia, vyučovať omnoho 
zaujímavejšou formou, vďaka ktorej sa študenti 
nenaučia len vymenovať prejavy lepry, syfilisu a 
tuberkulózy, ale naučia sa aj zaujímavé fakty o histórii 
týchto ochorení, zistia, ako sa vybrané príklady chorôb 
dostali do Európy, ako sa prejavovali, čo spôsobovali 
a ako s nimi ľudia bojovali. Príspevok je zároveň 
vhodnou formou ako študentom demonštrovať často 
spochybňovanú otázku vakcinácie, vďaka ktorej sa 
v dnešnej dobe už s tuberkulózou temer  
nestretávame. 

mailto:lesana.kmetova@student.ukf.sk
mailto:2mvondrakova@ukf.sk
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Ľudské kostrové pozostatky sme si vybrali z toho 
dôvodu, že sú zaujímavou učebnou pomôckou, ktorá 
síce nie je úplne vždy dostupná, no učitelia môžu použiť 
aj rôznorodé obrázky či učebnice, výskumné správy 
z archeologických vykopávok  atď.  

Námet na medzipredmetové prepojenie 
v spomenutom učive sa opiera o rôzne výskumné 
správy z nášho územia ale aj o klasickú domácu 
a zahraničnú literatúru, ktorá sa venuje prevažne 
paleopatológii. Na začiatok uvádzame základné 
informácie o ochoreniach, ktoré majú tendenciu sa 
medzi kostrovými pozostatkami vyskytovať 
najčastejšie. Ide o infekčné stavy ako lepra, spôsobená 
patogénom Mycobacterium leprae, tuberkulóza, 
spôsobená Mycobacterium tuberculosis a syfilis, 
spôsobený baktériou Treponema pallidum. [1]   

1 Tuberkulóza 
Infekčné ochorenie označované skratkou TBC. ,,U 
človeka je pôvodcom tejto choroby Mycobacterium 
tuberculosis, ktorá bola objavená Robertom Kochom v 
roku 1884.“ [2] Baktéria sa šíri vzdušnou cestou a do 
tela vstupuje inhaláciou drobných kvapôčok, ktoré 
vznikajú hlavne pri kašli, ale aj pri kýchaní alebo 
spievaní. Typickým príznakom je bolesť na hrudníku a 
dráždivý kašeľ, ktorý môže prerásť až do vykašliavania 
krvi. Solovič a kol. spomína okrem inhalačnej cesty ešte 
ďalšie dva spôsoby nákazy a to inokulačnú, kde 
k infekcii dochádza kontaktom s infekčným materiálom 
pri narušení kože a alimentárnu, kde zdroj nákazy 
predstavuje neprevarené mlieko a výrobky z neho.  [3] 
      Hoci je ochorenie liečiteľné, na svete stále nájdeme 
nerozvinuté chudobné krajiny (India, Pakistan, 
Nigéria...), ktoré s chorobou nemajú ako účinne 
bojovať. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) je tuberkulóza jedna z top desať príčin smrti na 
svete. Nie je to tak dávno, kedy sme tu mali rok 2019. 
V tomto roku umrelo na tuberkulózu 1,4 milióna ľudí na 
celom svete. Optimistickým faktom je, že incidencia 
tuberkulózy každoročne klesá o 2% a je zdravotníckym 
cieľom túto epidémiu do roku 2030 úplne poraziť. [4]  
Dodať chceme ešte jeden potešujúci fakt - ,,Od roku 
2000 sa diagnostikou a liečbou TBC zachránilo 
odhadom 63 miliónov životov.“ [4]   
 Je všeobecne známe, že tuberkulóza napáda 
hlavne pľúca, no v podstate môže napadnúť 
ktorýkoľvek orgán, v rátane kostí, kde spôsobuje 
patologické zmeny hlavne na chrbtici, v hrudníkovej 
a driekovej oblasti. Tuberkulóza sa často vyskytuje na 
chrbtici, pretože stavce, rebrá a hrudná kosť majú 
funkčne schopnú červenú kostnú dreň po celý život. [5]  

Obrázok 1a pochádza z výskumnej správy 
Archeologického ústavu SAV v Nitre, z náleziska Nitra – 
Drážovce, zatiaľ čo obrázok 2a z lokality Veľký Meder. 
Spolu s obrázkami 1b, 2b a 2c nám tieto ilustrácie 
znázorňujú hrudníkové i driekové stavce napadnuté 
tuberkulózou.  

 
              1a                                                          1b 

Obr. 1 Resorpcia tiel stavcov v dôsledku tuberkulózy 
Zdroj : [6], [7] 

 
        2a                                                          2b 

 
2c 

Obr. 2 Kompresia tiel stavcov, ich zrast a následné zrútenie 
kvôli tuberkulóze 
Zdroj : [6], [7], [8] 
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1.1 História tuberkulózy 
Veľmi zaujímavý názor má Horáčková a kol. (2004), 
ktorá sa domnieva, že ochorením trpeli pôvodne 
zvieratá, ktoré človeka nakazili až sekundárne: 
,,Predpokladá sa, že tuberkulóza je z historického 
hľadiska antropozoonózou, ktorá bola najprv 
ochorením zvierat a až neskôr bola prenesená na 
človeka.“ [2]  Horáčková a kol. ďalej dodáva: ,,Masové 
rozšírenie tuberkulózneho ochorenia u jednotlivých 
ľudských populácii je spojené s počiatkom 
domestifikácie hovädzieho dobytka, kedy priamy a 
tesný kontakt medzi zvieratami a človekom pomohol 
k ľahšiemu prenosu tuberkulóznej infekcie.“ [2]  
 História ochorenia siaha až do obdobia 
praveku. ,,Tuberkulóza sa pravdepodobne vyskytovala 
u neandertálcov a prvých Homo sapiens.“ [9] Túto 
teóriu podporuje aj výskum Bartelsa, ktorý informoval 
o kostre nájdenej blízko nemeckého Heidelbergu, ktorá 
mala zrútený štvrtý a piaty hrudný stavec. [7]  

Pôvod ochorenia nie je tiež úplne známy. ,,Salo a kol. 
(1994) dokázali získať tuberkulóznu DNA z pľúcnej lézie 
u 1000-ročnej múmie z Peru.“ [1] Tento, ale i mnohé 
iné výskumy popísané v publikácii od Katzenbergovej 
a Graunerovej, nasvedčujú, že tuberkulóza sa 
vyskytovala v Amerike ešte pred príchodom 
Európanov. Ochorenie nebolo neznáme ani 
starovekým Egypťanom. ,,Podľa súčasných poznatkov 
bola zrejme v starom Egypte už od preddynastickej 
doby (4000–3100 pr. n. l.) tuberkulóza celkom bežným 
ochorením.“ [2] 
 Po príchode ochorenia do Európy sa 
tuberkulóza šírila hlavne kvôli nevyhovujúcim 
hygienickým podmienkam a hustému počtu ľudí na 
jednom mieste (hlavne v chudobných štvrtiach). Ako 
uvádza Češka a kol. (2015) ,,...cez 95% prípadov sa 
vyskytuje v krajinách s nízkym hrubým domácim 
produktom. Ku zvýšeniu počtu ochorení dochádza vždy 
pri zhoršení sociálnych podmienok, predovšetkým 
v dobe vojenských konfliktov.“ [10]  Dnes sa proti 
tuberkulóze očkuje. V krajinách, kde nie sú ľudia 
očkovaní sa používajú rôzne antibiotiká ako rifampicín, 
etambutol, streptomycín. [10]  
 

1.2 Návrh k diskusii v spojitosti s tuberkulózou 
Predpokladá sa, že ochorenia ako aj tuberkulóza 
sprevádzala ľudstvo už od jeho počiatku a nie je to tak 
dávno, kedy svetlo sveta uzreli prvé vakcíny proti 
tomuto zákernému ochoreniu.  Učitelia by preto túto 
tematiku mohli využiť na osvetu v súvislosti 
s očkovaním. 

2 Syfilis   
Ochorenie, ako uvádza Horáčková a kol., je označované 
aj ako francúzska či poľská choroba. [2] Vo výchovno-
vzdelávacom procese sa s ním stretávame hlavne 
v súvislosti s pohlavne prenosnými ochoreniami 
a mnohí študenti majú o tejto patológii informácie aj 
z mimoškolského prostredia, preto by získanie si 
pozornosti študentov nemalo byť obtiažne. Mnohí iste 
ani netušia, že ochorenie okrem pohlavným orgánov 
postihuje aj iné orgánové sústavy, vrátane kostrového 
systému a študentom môžu taktiež chýbať informácie 
o historickom aspekte výskytu syfilisu.   

Ako uvádza Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ), syfilisom sa môžeme nakaziť 
okrem pohlavného styku a kontaminovaných 
predmetov (príborom, uterákmi, oblečením...) aj od 
matky počas tehotenstva (platí pre vyvíjajúci sa plod). 
Ďalej RÚVZ popisuje, že syfilis má tri štádiá – prvý 
v podobe tvrdého vredu v mieste infekcie, druhé 
štádium v podobe fľakov a škvŕn na koži a sliznici 
v ústach a tretie štádium, ktorým sa budeme hlavne 
zaoberať, napáda kosti. [11] Alarmujúce je, že 
ochorenie sa stále rozširuje a akosi sa nedarí proti 
nemu bojovať. Michna dodáva: ,,Podľa WHO pribudne 
ročne viac ako 5 000 000 nových prípadov, na 
Slovensku približne 300 – 400 ochorení ročne.“ [12] 
WHO ďalej uvádza, že syfilis v tehotenstve je druhou 
hlavnou príčinou narodenia mŕtveho dieťaťa ešte pred 
termínom pôrodu v dôsledku vrodeného syfilisu. [13] 
V prípade matky nakazenej syfilisom sa poškodeniu 
plodu dá predchádzať podávaním antibiotika – 
penicilínu. ,,Dobre preniká do tkanív v rátane placenty 
aj cez hematoencefalickú bariéru, je možné jeho 
podanie v gravidite.“ [14] 
 Na rozdiel od lepry, syfilis napáda viaceré časti 
tela. Syfilitický proces postihuje lebku i postkraniálny 
skelet ako napríklad píšťalu, kosti lebečnej klenby, 
palatonasálnu oblasť, hrudnú a kľúčnu kosť, stavce, 
stehnovú kosť či kosti predlaktia. [2]  

Infekcia spôsobuje palatonasálnu deštrukciu, čo 
môžeme žiakom vysvetliť ako prederavenie až úplné 
prepadnutie tvrdého podnebia a nosovej oblasti, čo je 
veľmi podobného rázu ako u lepry, i keď môžeme vidieť 
pár rozdielov. Pre lepšiu predstavu prepadu nosovej 
oblasti uvádzame obrázok 3. Tak ako u lepry, aj pri 
tomto ochorení dochádza ku atrofii spina nasalis 
anterior, pridružuje sa však aj deštrukcia nosových kostí 
a kosteného nosného septa, vplyvom čoho dochádza 
k celkovému zrúteniu nosa, nemusí však nastať aj 
perforácia alveolárneho výbežku a zuby tak môžu ostať 
zachované. Nemusíme sa však sústrediť len na oblasť 
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nosa a podnebia, ako uvádza Vondáková a kol. : ,,...ide 
častejšie o postihnutie plochých kostí kalvy (menovite 
čelovej kosti) ako o nazopalatinálny komplex, ako sa 
skôr usudzovalo. Na nich prevládajú známky erózie...“ 
[6] Syfilis však nepostihuje len oblasť nosu, často sa 
stretávame aj s napadnutou oblasťou čelovej kosti, 
kedy vznikajú osteolytické ložiská v podobe drobných 
kráterov (obrázok 4). [8] 
 

 
Obr. 3 Deštrukcia nosovej oblasti vplyvom syfilisu 
Zdroj: [2] 

 

 
Obr. 4 Osteolytické lézie v podobe drobných kráterov na 
lebke  
Zdroj: [8] 

 Nechránený pohlavný styk nemusí byť jedinou 
cestou nadobudnutia ochorenia, ako si mnohí študenti 
môžu myslieť. V histórii sa stretávame dokonca aj 
s novorodencami, ktorí nemajú ešte dobre vyvinutí 
imunitný systém a preto sa ochorenie prejavovalo 
veľmi rýchlo, hovoríme o tzv vrodenom syfilise. ,,Pre 
túto formu ochorenia sú zápalové zmeny na kostre 

charakteristické už od samého začiatku, chýba 
primárne štádium tvrdého vredu.“ [2] Okrem 
charakteristického postihnutia nosovej dutiny 
a podnebia môže baktéria u detí spôsobovať aj 
deformácie lebky.  
 Na obrázku 5 môžeme vidieť lebku 
dospievajúceho jedinca z výskumu Archeologického 
ústavu SAV v Nitre, exhumovaného z hrobu na lokalite 
v Bajči. Na lebke vidieť deformovaný nosový otvor 
a poklesnutý koreň nosa, čo môže, ale aj nemusí, byť 
v dôsledku vrodeného syfilisu.  

 
Obr. 5  Možný vrodený syfilis na lebke dospievajúceho 
človeka 
Zdroj: [6] 

 Vrodený syfilis môže mať aj oneskorenú 
formu, kde by sme chceli zdôrazniť výrazné zmeny na 
zuboch, vďaka ktorým vieme z lebky pomerne ľahko 
určiť, že sa jedná o lebku človeka, ktorý bol postihnutý 
syfilisom. Postihnuté bývajú hlavne rezáky ale môžu byť 
napadnuté aj stoličky. Na obrázku 6 môžeme, ako 
uvádza Horáčková a kol., vidieť tzv hypoplastické 
korunky – korunka zubu je kratšia, v sklovine sú 
prítomné rôzne deformácie pripomínajúce dierky. [2] 

 
Obr. 6 Hypoplastická korunka typická pre vrodený syfilis 
Zdroj: [2] 

2.1 História syfilisu 
Hoci poznáme presný priebeh aj pôvodcu ochorenia, 
jeho rozšírenie či už samotný vznik sú stále zahalené 
rúškom tajomstva. Ako uvádza Horáčková a kol. (2004): 
,,...syfilis bolo endemické ochorenie obyvateľov 
amerického kontinentu a do Starého sveta sa dostalo 
spolu s Kolumbovými námorníkmi. Krátko po ich 
návrate do Španielska (v roku 1493) sa totiž syfilis ako 



Študentská vedecká konferencia 2021  Odborová didaktika II. 

 426 

lavína šírila Európou a rýchlo nadobudla charakter 
pandémie.“ [2] Túto hypotézu potvrdil Joseph Jones, 
ktorý ako prvý pozoroval spomenuté ochorenie 
v pozostatkoch obyvateľov Ameriky pred príchodom 
Kolumbusa. [7] Je preto možné, že ochorenie už 
v Amerike bolo. Je dodnes sporné, kedy a kde sa 
ochorenie vyvinulo a ako sa dostalo k európskemu 
obyvateľstvu.  

Hoci syfilis, ktorý zachvátil všetky kontinenty okrem 
Antarktídy, trápil ľudstvo niekoľko storočí, jeho 
pôvodcu a samotný liek sa podarilo vynájsť až 
podstatne neskôr. ,,Až v roku 1905 objavili nemecký 
bakteriológ Fritz Richard Schaudinn a dermatológ Erich 
Hoffmann skutočného pôvodcu ochorenia nazývaného 
pôvodne Spirocheta pallida, dnes Treponema 
pallidum.“ [1] Ľudia si samozrejme, chceli pomôcť ako 
mohli a preto sa uchýlili k používaniu rôznych mastí, 
nechýbala ani ,,liečba“ ortuťou. [2] ,,Zásadný zlom 
nastal v roku 1910, kedy bol konečne vynájdený prvý 
účinný liek, arzénový preparát Salvarsan.“ [2] 
Z uvedených informácií môžeme vidieť, že chorobu sa 
nám podarilo čiastočne poraziť relatívne nedávno.  

Očkovať sa proti syfilisu nedá, dnes však máme na 
trhu široké spektrum liečiv. K šíreniu infekcie dochádza 
v dôsledku rizikového správania - pohlavným stykom 
promiskuitných ľudí. Táto forma sa prejavuje hnisavým 
vredom, málokedy prerastá do ďalších štádií. ,,Týmto 
nepriaznivým výsledkom je možné zabrániť 
jednoduchým a lacným rýchlym testom, po ktorom 
nasleduje liečba penicilínom.“ [13] 

2.2 Návrhy ku vyučovaniu syfilisu 
Syfilis je medzi študentami pomerne známou a často 
spomínanou témou, preto si myslíme, že učitelia by 
mohli využiť potenciál tejto témy a vyťažiť z nej 
maximum. Taktiež si myslíme, že ukážka kostrových 
pozostatkov postihnutých syfilisom môže byť akýsi 
varovný prst pred promiskuitou, ktorá je v dnešnej 
dobe na vzostupe, hoci sa stretávame viac-menej len 
s prvým štádiom ochorenia. Učitelia môžu po ukončení 
výkladovej časti využiť pár minút i na spoločnú diskusiu 
ohľadom ochrany a prevencie pred týmto bakteriálnym 
ochorením.   

3 Lepra 
V literatúre sa môžeme stretnúť aj s názvom 
malomocenstvo. Toto ochorenie považujeme za jedno 
z najrozšírenejších patológií stredoveku. ,,Pôvodcom 
ochorenia je Mycobacterium leprae objavený v roku 
1873, označovaný tiež podľa svojho objaviteľa, 
nórskeho lekára Gerharda Henrika Armauera Hansena 

ako Hansenov bacil.“ [2] Chorý človek trpí rôznymi 
vredmi na koži a krvácaním z nosa, šírenie zabezpečuje 
kvapôčková infekcia, z čoho vyplýva, že priamy kontakt 
s nakazeným je esenciálny. V poslednom štádiu 
baktéria napáda aj kostné tkanivo. Chorobu sme zvolili 
z dôvodu, kedy prejavy na kostrových pozostatkoch sú 
veľmi výrazné a dajú sa pomerne ľahko identifikovať. 
,,Prejavy lepry na tvári v kombinácii s atrofiou a 
skrátením prstov na rukách a nohách sa pre lepru javia 
takmer ako patognomické“. [5]   

Na to, aby sa človek nakazil, je potrebný priamy 
kontakt s postihnutým. Spomenutý prokaryot preniká 
do organizmu kožou či nosovou sliznicou a šíri sa vďaka 
periférnym nervom, ktoré ho dostanú do celého tela. 
Samotná baktéria potom vyvolá deštrukčné zmeny 
kosti, ktoré nastanú aj kvôli nedostatočnej inervácii, 
takže kosť nebude mať dostatok živín. ,,Lepra vedie 
k absorpcii a deštrukcii kostí na tvári, rukách a na 
chodidle.“ [2]  Taktiež treba dodať: ,,Infekcia postihuje 
hlavne kožu, sliznicu, mäkké tkanivá a nervy“. [5]  

 

Obr. 7 Deštrukcia nosovej a podnebnej oblasti na lebke 
dospelého človeka 
Zdroj: [2] 

 
Na obrázkoch 7 a 8 si môžeme všimnúť poškodenú 

oblasť nosa aj horného podnebia ústnej dutiny, ktoré 
lepra spôsobuje. Tento jav vyvoláva infekčný výtok, 
ktorý vyteká ako z nosa, tak aj z úst. Samotná tekutina 
pri tom vedie k deštrukcii predného nosového tŕňa 
(spina nasalis anterior) a keďže vyteká aj z ústnej 
dutiny, poškodzuje celý alveolárny výbežok (processus 
alveolaris), do ktorého sú zasadené zuby, preto strata 
rezákov nie je ničím výnimočným. [2] 
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Obr. 8 Nosová oblasť poškodená v dôsledku lepry 
Zdroj: [15] 

3.1 História lepry 
Pôvod lepry nie je doposiaľ úplne známy. ,,Podľa 
starých literárnych prameňov z Číny a Indie sa 
predpokladá existencia lepry už medzi druhým a prvým 
tisícročím pred Kristom.“ [2] Ide o chorobu, ktorá bola 
rozšírená po celom svete s výnimkou arktických oblastí. 
,,Malomocenstvo je starodávna choroba, ktorá je 
opísaná v literatúre starých civilizácií. Počas histórie 
boli postihnuté osoby často komunitami a rodinami 
ostrakizované [vylúčené – pozn. autora].“ [16] WHO 
pokračuje: ,,...prvý prielom nastal v 40. rokoch 
minulého storočia s vývojom lieku Dapsone. Dĺžka 
liečby trvala mnoho rokov, často celý život. V 60. 
rokoch sa u M. leprae začala rozvíjať rezistencia na 
Dapsone, čo bol v tom čase jediný známy liek proti 
malomocenstvu. Na začiatku 60. rokov bol objavený 
rifampicín a klofazimín.“ [16]  V dnešnej dobe sa 
v Európe s leprou stretávame len zriedka. 

Na našom území sa lepra vyskytovala veľmi 
sporadicky, dá sa povedať, že územie dnešnej 
Slovenskej a Českej republiky pomerne obchádzala, čo 
sa nedá povedať o našich južných susedov. ,,Najviac 
historických prípadov pochádza z Maďarska, pričom 
väčšina archeologických pozostatkov je datovaná do 
obdobia pred križiackymi výpravami (7.–9. a 10.–11. 
storočie n. l.)“. [17]   

Kvôli nedostatku nájdených ľudských pozostatkov 
s prejavmi lepry si mnohí archeológovia mysleli, že sa 
u nás ochorenie nevyskytovalo. V roku 2009 však 
Archeologický ústav SAV v Nitre pri prieskume lokality  
v Nitre-Selenici objavil pozoruhodný nález, ktorý bližšie 
opísala Hukeľová (2020): ,,... kostra mladej ženy 
s výrazne zmenšenými a stenčenými kosťami chodidiel, 

navyše bez článkov prstov a s náznakmi poškodenia 
tvárových kostí. To, že išlo o prejavy lepry, bolo 
potvrdené aj mikroskopickou analýzou.“ [15] 
Spomínané stenčené kosti chodidiel až úplné 
vymiznutie článkov prstov môžeme vidieť na obrázku 9 
a 10.  

 

Obr. 9  Atrofia článkov prstov pôsobením lepry 
Zdroj:  [2] 

 

Obr. 10 Atrofia článkov prstov pôsobením lepry 
Zdroj:  [18] 

 
Zatiaľ čo sa Horáčková a kol. domnievajú, že by 

šíreniu ochorenia prispeli križiacke výpravy v 11.-12. 
storočí [2], Hukeľová si myslí, že ochorenie na naše 
územie doniesli Avari a to podstatne skôr. ,,Niekoľko 
štúdií naznačuje, že lepru mohli so sebou priniesť už v 
6. a 7. storočí Avari, či už predstavovali priamy zdroj 
infekcie, alebo len hrali úlohu pri jej šírení vďaka ich 
kontaktom s Byzanciou.“ [17] Avari prišli na naše 
územie z Ázie a na niekoľko storočí sa tu aj usadili, 
pričom spolunažívali (i keď niekedy bojovali) 
s pôvodným slovanským obyvateľstvom, čo vysvetľuje, 
ako sa Slovania mohli nakaziť. Zábojník vymedzil 
príchod Avarov do Karpatskej kotliny do roku 567/568. 
[19] 

3.2 Návrhy ku vyučovaniu lepry 

Domnievame sa, že aj vzhľadom na obmedzený počet 
strán sme poskytli najdôležitejšie biologické fakty 
o ochorení a taktiež sme urobili náhľad na niekoľko 
rôznych pohľadov v súvislosti so šírením ochorenia vo 
svete a hlavne na našom území. 

      Predpokladáme, že študenti gymnázií už majú 
základné vedomosti o križiackych výpravách a Avaroch, 

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kto-boli-kocovni-avari
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čo však učiteľovi biológie nemusí brániť tieto 
informácie spomenúť opäť, a tým spolu s názorným 
prezentovaním obrázkov docieli komplexný náhľad na 
problematiku tohto bakteriálneho ochorenia. Veľmi 
zaujímavým oživením by bolo prizvanie antropológov 
na hodinu, ktorí by mohli študentom ukázať aj reálne 
ľudské pozostatky.  

4 Výsledky a diskusia 
Pointou tohto príspevku je poskytnúť učiteľom 
gymnázií koncepciu na komplexnú vyučovaciu hodinu 
mikrobiológie, kde si okrem biologickej stránky 
študenti osvoja aj historické pozadie ochorení a vďaka 
bohatej sérií obrázkov či prizvaných antropológov budú 
môcť študentom ukázať aj konkrétne prejavy ochorení 
na ľudských kostiach, čo ešte viac prehĺbi predstavu 
o tom, aké ťažké bolo v minulosti bojovať s týmito 
chorobami. Navyše bude dodržaná zásada názornosti, 
ktorá je vo výchovno-vzdelávacom procese esenciálnou 
súčasťou vysvetľovania nového učiva. Uvedomujeme 
si, že časová dotácia pre predmet biológia nedovoľuje 
venovať niekoľko hodín takýmto podrobným analýzam 
ochorení no sme si isté, že využitie jednej vyučovacej 
hodiny pre expozíciu spomenutých troch patológií 
môže mať veľký úspech, pretože vzbudí u študentov 
záujem a motiváciu do ďalšieho vzdelávania. 
 Domnievame sa, že vyučovacia hodina 
mikrobiológie  takouto formou žiakov zaujme viac 
a vytvorí komplexnejšiu predstavu o danej 
problematike, ako u žiakov, ktorí budú prokaryotické 
ochorenia preberať v podobe výkladu bez 
medzipredmetového prepojenia a názornosti. Ak by si 
chceli učitelia, ktorí tento koncept pri expozícii učiva 
použijú, overiť túto hypotézu, navrhujeme predložiť 
dvom triedam rovnaký didaktický test. Vyučovacia 
hodina v prvej triede bude realizovaná podľa tejto 
koncepcie, zatiaľ čo hodina v druhej triede nie. 
Didaktickým testom by učitelia mali zistiť, že si študenti 
v prvej triede zapamätali viac príznakov, vedia popísať, 
čo si z obrázkov pamätajú, čo znázorňovali a prečo 
tomu tak bolo, ako študenti v druhej triede. 

Záver 
V úvode príspevku sme si stanovili ako cieľ vytvoriť 
koncepciu medzipredmetového prepojenia biológie 
a histórie pri expozícii bakteriálnych ochorení, ktorá by 
bola podaná zaujímavejšou formou ako klasická hodina 
vysvetľovania či rozprávania. Téma bakteriálne 
ochorenia je jednou z tých, pri ktorej môže učiteľ 
pracovať s pestrou paletou pomôcok od obrázkov cez 
schémy až po rôzne videá. V príspevku predkladáme 

takú koncepciu, ktorá by okrem medzipredmetového 
vzťahu s históriou, k vysvetleniu využila ľudské kostrové 
pozostatky, aj keď len cez obrázky alebo výskumné 
správy archeologického ústavu. Osteologický materiál 
považujeme za veľmi zaujímavý spôsob názorného 
príkladu, ktorý by mal pri väčšine študentov vzbudiť 
záujem, čo je umocnené faktom, že ľudia na spomenuté 
choroby umierali a v niektorých kútoch sveta stále 
umierajú.  

Pre názorné prepojenie histórie, osteopatológie 
a mikrobiológie sme zvolili lepru, syfilis a tuberkulózu, 
ktoré patria k neznámejším bakteriálnym ochoreniam, 
spôsobujúcim mortalitu u obrovského množstva ľudí, 
majú zaujímavú históriu plnú otáznikov a čo viac, majú 
fascinujúce prejavy na častiach ľudskej kostry. Mnohé 
fotografie využité v tejto práci pochádzajú zo štúdia 
pozostatkov, ktoré boli objavené na území Slovenska, 
čo môže u žiakov umocniť predstavu, s čím sa muselo 
vtedajšie obyvateľstvo trápiť.  

Sme presvedčené, že takáto forma hodiny bude pre 
študentov prínosnejšia a zaujímavejšia, odnesú si 
z takejto hodiny viac poznatkov a budú si učivo 
pamätať dlhodobejšie, bez nutného 
niekoľkonásobného opakovania. Učivo podané týmto 
spôsobom u študentov vzbudí motiváciu k ďalšiemu 
vzdelávaniu, poznávaniu bakteriálnych ochorení 
a istotne aj ľudského tela.  
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Abstrakt 
Predkladaný príspevok je zameraný na ukážku 

zaujímavých modelov vyučovania, vhodných na 
overenie v praxi. Vyučovacie modely sú navrhnuté 
podľa tém, ktoré sú súčasťou tematického celku 
Reprodukčná sústava človeka v 3. ročníku na 
gymnáziách. V prvej časti príspevku sa spracováva 
teória problémového vyučovania, a tvorivého a 
kritického myslenia žiakov. Druhá časť príspevku je 
zameraná na predstavenie celkovo dvoch navrhnutých 
metodík, ktoré ponúkajú zaujímavý námet  na rôzne 
aktivity, ktoré môžu byť využité učiteľom na hodinách 
biológie v tematickom celku Reprodukčná sústava 
človeka. 
Hlavným cieľom tohto príspevku je predstaviť 
konkrétne metódy, ktoré na hodinách biológie môžu 
pomôcť učiteľovi aktivizovať žiakov, riešiť problémové 
situácie, a efektívne rozvíjať ich predstavivosť, 
tvorivosť a kritické myslenie. 
 

Kľúčové slová: Tvorivé a kritické myslenie. 
Problémové vyučovanie. Reprodukčná sústava človeka. 

Abstract 
The following report is focused on the presentation of 

interesting teaching models, suitable for verification in 

practice. Teaching models are designed according  

 

 

to the topics that are part of the thematic unit 
Human Reproductive System in third grade of grammar 
schools. The first part of the report deals with the 
theory of problem-based teaching, creative and critical 
thinking of students. The second part of the report is 
focused on the presentation of a total of two proposed 

methodologies, which offer an interesting topic for 
various activities that can be used by teachers in 
biology classes in the thematic unit Human 
Reproductive System. 
The main aim of this report is to present specific 
methods that can help the teacher to activate students 
in biology lessons, solve problem  situations and 
effectively develop their imagination, creativity and 
critical thinking. 
 
Key words: Creative and critical thinking. Activities. 
Problem – based learning. Human reproductive system. 

Úvod 
V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na moderný 

spôsob vzdelávania, ktorý by sa mal odlišovať od toho 
tradičného. Nie je to však jednoduché, nakoľko sa mení 
aj percepcia školy súčasných detí. Klesá ich radosť 
z učenia, motivácia, schopnosť bádania či objavovania. 
Aby učitelia dokázali žiakov dostatočne zaujať, musia vo 
vyučovaní využívať množstvo tvorivých metód 
a stratégií, ktoré by im rovnako pomohli rozvíjať i 
kritické myslenie.  

Podstatou modernej školy by preto nemalo byť len 
odovzdávanie hotových poznatkov žiakom, ale taký 
spôsob výučby, ktorý by bol založený aj na ich 
aktivizácií, rozvíjaní logického myslenia, komunikácie, 
argumentácie, motivácie a fantázie, pričom by žiaci 
preberali plnú zodpovednosti za vlastné učenie 

1 Tvorivosť a kritické myslenie vo vyučovaní 
Pôvod slova tvorivosť alebo kreativita pochádza z 

latinského názvu ,,creare“, čo v preklade znamená 
tvoriť a plodiť [1]. Tento pojem je najvýstižnejšie 
definovaný ako ,,produkcia nových, užitočných a 
hodnotných myšlienok, riešení a skutkov“ [2]. V 
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súčasnej dobe si však mnoho ľudí spája tvorivosť len s 
umením, ako napríklad s písaním kníh, maľovaním 
portrétov alebo so skladaním hudby. Tvorivosť sa však 
prejavuje v našom každodennom živote, pričom sa 
rovnako stáva aj jednou z najvýznamnejších a 
najaktuálnejších otázok v pedagogickej praxi [3]. 

S tvorivým myslením je rovnako prepojené aj 
kritické myslenie. Pri tomto slove je  dôležité si 
uvedomiť, že jeho význam neznamená kritizovanie, ale 
v skutočnosti napĺňa jednu z najdôležitejších 
kompetencií človeka. Vo výchovno-vzdelávacom 
procese ho môžeme vnímať ako „schopnosť posúdiť 
nové informácie, pozorne a kriticky ich skúmať z 
viacerých perspektív, tvoriť si úsudky o ich 
vierohodnosti, a posúdiť význam nových myšlienok a 
informácií pre svoje vlastné potreby“ [4] . 

V prípade učiteľa je dôležité, aby dokázal tieto druhy 
myslenia implementovať do vyučovacích hodín, keďže 
pomáhajú žiakov rozvíjať ich fantáziu, motiváciu, učia 
ich prijímať  a tolerovať cudzie názory, argumentovať, 
logicky premýšľať, umožňujú zažívať pocity satisfakcie, 
sebarealizácie a ocenenia [5] .   

1.1 Problémové vyučovanie 
Predstavuje druh vyučovania, pri ktorom žiaci riešia 

rôzne teoretické a praktické problémy. Je založené na 
prekonávaní prekážok, čo učí žiakov k samostatnosti a 
tvorivosti. Prostredníctvom vlastnej aktívnej činnosti 
žiaci rozvíjajú svoje tvorivé schopnosti a učenie je pre 
nich oveľa prirodzenejšie a príťažlivejšie Tento typ 
vyučovania je najlepšie definovaný ako ,, činnosť 
učiteľa, ktorá sa prejavuje v zabezpečení podmienok 
problémového učenia sa žiakov, a to prostredníctvom 
nastoľovania systému problémových situácií a riadenia 
procesu riešenia problémov žiakmi. Problémové učenie 
je činnosť žiakov zacielená na osvojenie si vedomostí a 
spôsobov činností prostredníctvom analýzy 
problémových situácií, formulovania problémov a ich 
riešenia vytýčených hypotéz a ich verifikácie“ [6]. 

 Ak chceme navodiť vo vyučovaní problémovú 
situáciu, je dôležité ju vyvolať na základe problémovej 
úlohy. Každá problémová úloha by mala logicky 
nadväzovať na preberané učivo a vychádzať 
z praktickej situácie v živote. Mala by byť jasne 
formulovaná, obsahovať neznámy prvok a  zodpovedať 
intelektuálnym schopnostiam žiakov [7]. 

Následne sa pri riešení problémovej situácie 
dodržiavajú jednotlivé kroky, ktoré na seba logicky 
nadväzujú. Ako prvé je nutné vymedzenie a nastolenie 
problému, jeho následná analýza, formulácia hypotéz, 

výber metód riešenia, riešenie problému, vyriešenie 
problému a v závere kontrola riešenia[8]. 

2 Materiál a metodika práce 
Písanie konkrétneho článku bolo založené na 

dôslednej a systematickej príprave.  
Na začiatku bolo potrebné si zaobstarať viaceré 

zdroje domácej a zahraničnej literatúry, z ktorých bolo 
možné čerpať teoretické informácie o problémovom 
vyučovaní, trojfázovom modeli vyučovania, tvorivom 
a kritickom myslení žiakov. Relevantným zdrojom 
informácií sa stali aj niektoré elektronické zdroje.  

 
Pri zostavovaní jednotlivých modelov vyučovania 

bolo dôležité si preštudovať Štátny vzdelávací program 
(ISCED 3A) z predmetu biológia, ktorý je určený k 
vzdelávaniu žiakov so štvorročným a osemročným 
štúdiom na gymnáziách. Teória spracovaných tém 
vychádzala predovšetkým  z učebnice biológie určenej 
pre žiakov 3. ročníka na gymnáziách. Prínosnou sa stala 
rovnako aj metóda rozhovoru s pedagógmi z praxe. 

3 Výsledky práce a diskusia 
Výsledkom predkladaného článku sú dva 

spracované modely vyučovania, ktoré sú určené pre 
žiakov 3. ročníkov na gymnáziách. Jednotlivé modely sú 
navrhnuté na tému Ženská pohlavná sústava a 
Pohlavne prenosné choroby, ktoré spadajú do 
tematického celku –  Reprodukčná sústava človeka.  

Štruktúra vyučovacích hodín bola spracovaná podľa 
trojfázového modelu vyučovania E-U-R, ktorý je 
predpokladom úspešného a kvalitného splnenia 
výchovnovzdelávacích cieľov na vyučovacích hodinách. 
Súčasťou modelu boli predovšetkým problémové 
úlohy, aktivity rozvíjajúce tvorivé a kritické myslenie, 
komunikáciu a spoluprácu medzi žiakmi. 

3.1 Prvý model – Ženská pohlavná sústava 
Na začiatku hodiny učiteľ zvolí na preopakovanie 

vedomosti z predošlej hodiny obľúbenú didaktickú hru 
– Tajničku (obr. 1). Žiaci budú riešiť celkovo 8 úloh 
týkajúcich sa učiva – Mužská pohlavná sústava. Správne 
odpovede budú zapisovať do prázdnych políčok 
tajničky.  
TAJNIČKA: 

1. mužský pohlavný orgán 

2. výron mužského semena 

3. synonymum pre prostatu 
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4. mužský pohlavný hormón 

5. časť spermie, ktorá spája hlavičku s bičíkom 

6. asi 50 cm dlhá trubica ústiaca do močovej rúry 

7. párové žľazy uložené v miešku 

8. stoporenie mužského penisu 

 

Obr. 1 Tajnička – Ženská pohlavná sústava 
Zdroj: Autor  

 
Po správnom vyplnení tajničky by mali žiaci získať 

slovo – VAJEČNÍK. Následne sa učiteľ zameria na tento 
konkrétny pojem a bude klásť žiakom cielené otázky, 
prostredníctvom ktorých sa bude snažiť nadviazať na 
hlavnú tému hodiny: 

 
Uvedomenie si významu 
Expozičná fáza hodiny sa bude realizovať 

prostredníctvom výkladu učiteľa, ktorý bude doplnený 
o interaktívnu demonštráciu a cvičenia pre žiakov. 
Demonštrovať sa bude vďaka zaujímavému 3D 
zobrazeniu ľudského tela ZYGOTE BODY a cvičenia 
budú riešené na interaktívnej tabuli. Tak sa vnesú do 
vyučovacej hodiny aj IKT prvky.  

Učiteľ najprv začne s výkladom, pri ktorom vysvetlí 
základnú stavbu a funkciu ženských pohlavných 
orgánov. Výklad bude orientovaný podľa bodovej 
osnovy. 
 
OSNOVA VÝKLADU 

 
Zdroj: [9] 

Okrem 3D zobrazenia – ZYGOTE BODY učiteľ doplní 
svoj výklad aj o demonštráciu modelu ženskej 
pohlavnej sústavy.   

 

 
Zdroj: [10] 

 
Po výklade učiteľa budú žiaci riešiť celkovo tri 

interaktívne cvičenia, pri ktorých si otestujú 
vedomosti. 
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Cvičenie 1 – Ženská pohlavná sústava 
Zdroj: Autor  

 
Cvičenie 2 – Správne podčiarkni 
Zdroj: Autor  

 

 
Cvičenie 3 – Priraď k sebe pojmy 
Zdroj: Autor  
 
Reflexia 

V závere vyučovania učiteľ použije na 
preopakovanie vedomostí didaktickú hru – Kolečko 
odpovedí. Aby mala táto metóda väčšiu efektivitu na 
žiakov, kontrolné otázky sa budú týkať ako ženskej, tak 
aj mužskej pohlavnej sústavy.   

Na interaktívnej tabuli, vo formáte powerpointovej 
prezentácie, sa žiakom budú premietať jednotlivé 
kontrolné otázky. Na tieto otázky budú musieť žiaci 
odpovedať čo najpohotovejšie a najrýchlejšie. Ak žiak 
nepozná správnu odpoveď alebo mu premýšľanie trvá 
dlhšie, musí povedať slovo ,,ďalej“ a svoju otázku 
posúva svojmu spolužiakovi sediacemu po pravici.  Na 

otázky v prezentácii sa odpovedá dovtedy, dokým sa 
nevyčerpajú. 

 
 
 
 

3.2 Druhý model 
Evokácia 

Úvodnú časť hodiny učiteľ začne čitateľskou 
stratégiou 3 – 2 – 1. V prípade motivácie bude zvolený 
internetový článok (obr. 2), ktorý zachytáva 
problematiku pohlavne prenosných chorôb na 
Slovensku. Úlohou žiakov bude si tento článok pozorne 
prečítať a neskôr vyhodnotiť v troch krokoch. 

 

 
Obr. 2 Ukážka internetového článku 
Zdroj: [11] 
 

Pri tejto stratégii vyhodnocujú žiaci článok v troch 
krokoch. V 1. kroku vyhľadávajú 3 informácie, ktoré boli 
pre nich v článku kľúčovými. V 2. kroku hľadajú 
informácie, ktoré sa stali pre nich zaujímavými, 
prípadne o nich nevedeli. V 3. kroku vyhľadávajú 1 
informáciu, pri ktorej v texte nenašli žiadne 
vysvetlenie, resp. nebola objasnená. Článok sa 
následne vyhodnotí a odpovede sa medzi žiakmi 
vzájomne prezentujú. Po tejto krátkej analýze textu 
učiteľ prednesie svoj motivačný výklad. 
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Motivačný  
Uvedomenie si významu 

Po krátkom úvode do problematiky bude expozičná 
časť hodiny prebiehať podľa modernej metódy 
nazývanej Rovesnícke učenie. Cieľom metódy je 
motivovať žiakov ku kooperatívnej práci na hodine. 
Efektivita metódy umožňuje priamu interakciu medzi 
žiakmi, podporuje ich aktivitu na hodine, prácu 
s knižnou literatúrou a internetom, rozvíja ich 
komunikačné schopnosti a rovnako aj ich sebavedomý 
prejav. 

Učiteľ rozdelí žiakov na tri skupiny. Pre každú 
skupinu vyberie 3 rôzne pohlavné choroby, ku ktorým 
si budú žiaci vyhľadávať príslušné informácie. Úlohou 
žiakov je zhromaždiť dôležité poznatky o problematike 
konkrétnych chorôb a vypracovať k nim výklad pre 
spolužiakov, ktorý im neskôr odprezentujú. Ako 
pomôcka im poslúži bodová osnova od učiteľa, ktorá im 
pomôže zamerať sa na najdôležitejšie informácie. Žiaci 
si spracovávanie jednotlivých informácií rovnomerne 
rozdelia a na konci samoštúdia ich spoja do spoločného 
výkladu. 
 
 
 
 
 
 
BODOVÁ OSNOVA 

 
  
ROZDELENIE CHORÔB V RÁMCI SKUPÍN 

 
 
Po naštudovaní informácií jednotlivé skupiny 

prednesú svoj výklad spolužiakom. Do výkladu sa 
rovnomerne zapájajú všetci členovia skupiny. Svoj 
výklad môžu obohatiť o rôzne štatistiky, výskumy, 
zaujímavosti a prípadne nepravdivé dezinformácie o 
pohlavných chorobách. 

 
Zdroj: [12] 
 

Reflexia 
V poslednej časti vyučovacej hodiny zvolí učiteľ na 

preopakovanie vedomostí metódu, ktorá je známa ako 
Pravda a lož. Hlavnou podstatou tejto metódy bude 
sumarizácia informácií a predovšetkým rozoznanie 
faktov od nepravdivých mýtov o pohlavných 
chorobách. Pri tejto metóde dochádza k vzájomnej 
argumentácii medzi žiakmi, rozvoju kritického 
myslenia, čítaniu s porozumením a k obhajovaniu 
vlastných názorov.  

Učiteľ žiakom premietne powerpointovú 
prezentáciu (obr. 3-5), ktorá bude zahŕňať 16 tvrdení o 
pohlavných chorobách. Na konci každého tvrdenia 
bude stáť možnosť ÁNO/NIE. Úlohou žiakov bude si 
tieto jednotlivé tvrdenia pozorne prečítať a posúdiť, či 
sú pravdivé alebo nepravdivé. 
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Obr. 3 – 5 
Zdroj: Autor  

 
 

Záver 
V závere tohto príspevku chceme vyzdvihnúť fakt, že 

rozvoj tvorivého a kritického myslenia žiakov na 
hodinách biológie by nebol možný ak by sa o to 
nepokúšal aj sám učiteľ. Ten predstavuje akúsi hybnú 
silu, ktorá by mala neustále prinášať do výchovno-
vzdelávacieho procesu nové inovácie a efektívnosť. Na 
základe toho by mali byť do vyučovania aplikované 
rôzne aktivizujúce metódy a problémové úlohy, ktoré 
nielen rozvíjajú tvorivosť a kritické myslenie, ale 
rovnako robia zo žiakov plnohodnotných a aktívnych 
účastníkov na hodinách biológie. 

Predkladaný príspevok predstavuje dva navrhnuté 
vyučovacie modely na tému Reprodukčná sústava 

človeka, ktoré ponúkajú námety na rôzne zaujímavé 
aktivity, ktorými sa učitelia môžu inšpirovať a využiť ich 
vo svojich vyučovacích hodinách. 
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