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Predhovor

Zborník obsahuje príspevky zo Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 25. aprí-
la 2012 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Študentská vedecká konferencia má na fakulte dlhoročnú tradíciu a je príležitost’ou pre štu-
dentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovat’ vlastné vedecké
a odborné práce z rozličných odborov matematiky, fyziky, informatiky, didaktiky týchto dis-
ciplín a ich filozofických aspektov.

V roku 2012 bolo na konferenciu prihlásených 94 príspevkov v desiatich tématických
sekciách. Každý článok bol recenzovaný jedným až troma recenzentami a posudzovaný od-
bornou komisiou. Na základe tohto procesu bolo do zborníka vybraných 51 článkov. Zvyšné
príspevky sú v zborníku zastúpené formou jednostranového abstraktu. Príspevky boli pre-
zentované 25. apríla 2012 na celodennej konferencii v priestoroch fakulty a odborné komisie
udelili v rámci jednotlivých sekcií ocenenia 28 vít’azom a 68 laureátom ŠVK. Komisie na-
vrhli udelit’ osem cien Literárneho fondu, cenu Slovenskej informatickej spoločnosti, cenu
Slovenskej nukleárnej spoločnosti a cenu firmy SOFTEC. Pre širokú verejnost’ tiež odznela
plenárna prednáška prof. Ing. Miloša Šrámeka, PhD. na tému “Využitie paralelných pros-
triedkov bežného počítača v spracovaní objemových dát ”.

Chceme pod’akovat’ všetkým predsedom a členom jednotlivých odborných komisií, or-
ganizátorom, sponzorom a predovšetkým študentom, ktorí na konferencii prezentovali svoje
príspevky. Ďakujeme za mimoriadne úspešný priebeh konferencie a tešíme sa na Študent-
skú vedeckú konferenciu 2013.

Júl 2012
Tomáš Plachetka

Tomáš Vinař

Sponzori

v
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merizácie a jej vplyv na plazmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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B. Andel : Oneskorené štiepenie po beta premene 178−182Tl a 202Fr . . . . . . . . . 142
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A. Matfiaková: Využívanie aktivizujúcich metód v matematickej edukácii . . . . . . 418

Abstrakty
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Singulárne body pedálnych kriviek
Gabriel Foltán∗

Školitel’: Miloš Božek†

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava,

Abstrakt: V článku prezentujeme existenciu a
vlastnosti singulárnych bodov pedálnych kriviek. Za-
vádzame rozšírenú definíciu inflexného bodu, ktorá
prirad’uje inflexnému bodu aj rád. Opisujeme kon-
štrukciu, ako vzniká z nejakej krivky pedálna. Uka-
zujeme, ako súvisia inflexné body krivky so singulár-
nymi bodmi pridruženej pedálnej krivky.

Kl’účové slová: rovinné krivky, krivost’, Frenetove-
Serretove vzorce, pedálne krivky, singulárne body,
inflexné body.

1 Úvod

Pojem pedálna krivka zadefinoval škótsky matema-
tik Colin Maclaurin, ktorého meno je dnes známe
najmä v súvislosti s mocninovými funkcionálnymi
radmi. Rozšíril myšlienku Isaaca Newtona na krivky
generované prienikom rotujúcich priamok a vypra-
coval obsiahlu prácu o pedálnych krivkách a re-
t’azci takých kriviek. Pedálne krivky definoval ako
lokus piat kolmíc vedených z pevne daného bodu
na dotyčnice danej krivky. Tieto výsledky publiko-
val v dvoch článkoch v Philosophical Transactions:
Of the construction and measure of curves v roku
1718 a v A new method of constructing all kinds
of curves v roku 1719. Kontrastne, našou motivá-
ciou pre štúdium pedálnych kriviek sú práce z nedáv-
neho obdobia [Nishimura, 2007], [Nishimura, 2008]
a [Nishimura and Kitawaga, 2008]. V tomto článku
sa teda budeme venovat’ pedálnym krivkám v rovine.
Tieto krivky patria do skupiny kriviek, ktoré vznikli
konštrukciou z iných kriviek. Očakáva sa preto, že ta-
kéto dve krivky budú spolu súvisiet’, prípadne budú
mat’ vlastnosti, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Jedna
z nosných vlastností týchto kriviek a k nim prislúcha-
júcim pedálnym krivkám predstavuje ideu o tom, ako
sa “správa” krivka v bode prislúchajúcom singulár-
nemu bodu na pedálnej krivke.

∗foltan.g@gmail.com
†bozek@fmph.uniba.sk

2 Vybrané vlastnosti kriviek

V článku budeme skúmat’ parametricky zadané
regulárne krivky v rovine. Je známe, že každú
takú krivku môžeme vyjadrit’ prirodzenou paramet-
rizáciou, teda môžeme predpokladat’, že je spl-
nená podmienka |P′(s)| = 1, s ∈ I. Ich základné
vlastnosti možno nájst’ bežne v literatúre, napr.
v[Božek, 2009a], [Božek, 2009b], [Božek, 2009c],
[C.G.Gibson, 2001]. V nasledujúcich častiach pripo-
menieme pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre orientáciu
v d’alšom texte.

2.1 Serretove-Frenetove vzorce

Nech bod P(s0) je bod krivky a nech je krivka daná
parametrizáciou P(s) = (x(s),y(s)), s ∈ I a číslo s0 ∈
I. Dotyčnica krivky v bode P(s0) je priamka určená
bodom P(s0) a vektorom P′(s0). Vektor P′(s0) sa na-
zýva dotykový vektor krivky.

V prirodzenej parametrizácii vznikajú jednotkové
vektory t(s) a n(s) definované:

t(s) = P′(s) = (x′(s),y′(s)),

n(s) = (−y′(s),x′(s)).

Tieto vektory sa nazývajú vektor dotyčnice a vektor
normály. Vektor normály vznikol rotovaním dotyko-
vého vektora o uhol π/2.

Výhodou zavedenia vektora normály týmto postu-
pom spočíva najmä v tom, že je definovaný aj v in-
flexných bodoch na rozdiel od definícií v bežných
zdrojoch, napr. v [Božek, 2009a]. To sa ukáže ako
vel’mi praktické v tretej kapitole, kde sa budeme ve-
novat’ vlastnostiam kriviek práve v inflexných bo-
doch.

Definícia 1. Krivost’ rovinnej krivky zadanej v priro-
dzenej parametrizácii je číslo

k(s) = x′(s)y′′(s)− x′′(s)y′(s) (1)

Pomocou predchádzajúcich pojmov môžeme teraz
zaviest’ Serretove-Frenetove vzorce, ktoré predsta-
vujú významný poznatok diferenciálnej geometrie,
pozri napr.[C.G.Gibson, 2001]. Serretove-Frenetove
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vzorce pre krivku v prirodzenej parametrizácii majú
tvar:

t′(s) = k(s)n(s)
n′(s) =−k(s)t(s)

(2)

2.2 Singulárny bod krivky

Definícia 2. Bod P(s0) krivky P(s), s ∈ I sa nazýva
singulárny bod, ak P′(s0) = 0.

Poznámka 2.1. Body na krivke, ktoré nie sú singu-
lárne sa nazývajú regulárne. Krivku, na ktorej všetky
body sú regulárne, nazývame regulárnou krivkou.

Definícia 3. Poldotyčnica sprava krivky P(s), s ∈ I v
bode P(s0) je polpriamka P(s0)x+(s0), kde

x+(s0) = lim
s→s0+

P(s)−P(s0)

|P(s)−P(s0)|
(3)

Analogicky sa definuje poldotyčnica zl’ava
P(s0)x−(s0)

Nasledujúca definícia predstavuje tri základné typy
singulárnych bodov.

Definícia 4. Singulárny bod krivky, v ktorom existuje
poldotyčnica zl’ava i sprava, sa nazýva

• bod zlomu, ak poldotyčnice neležia na jednej
priamke

• bod vratu, ak poldotyčnice splývajú

• nepodstatne singulárny bod (tiež odstránitel’ný
singulárny bod), ak sú poldotyčnice navzájom
opačné polpriamky.

Dotyčnica v bode vratu resp. v nepodstatne singu-
lárnom bode je priamka, na ktorej ležia obe poldo-
tyčnice. Bod vratu rovinnej krivky sa nazýva bodom
vratu prvého druhu resp. druhého druhu, ak krivka
prechádza z jednej strany dotyčnice na druhú resp.
lokálne leží na jednej strane od dotyčnice.

Podmienky na určenie typu singulárneho bodu vy-
jadruje nasledujúca veta:

Veta 1 ([Božek, 2009b],Veta 9.8). Nech P′(s0) =
0 a k > 1 je najmenšie také prirodzené číslo, že
P(k)(s0) 6= 0. Potom

• Ak je k nepárne, tak P(s0) je nepodstatne singu-
lárny bod (obr.1a) a dotyčnica v ňom je určená
vektorom P(k)(s0)

• Ak je k párne, tak P(s0) je bod vratu a dotyčnica
v ňom je určená vektorom P(k)(s0).

• Nech je krivka rovinná a k je párne. Nech l
je najmenšie také prirodzené číslo, že vektory
P(k)(s0) a P(l)(s0) sú lineárne nezávislé. Potom
P(s0) je bod vratu prvého druhu (obr.1b) pre l
nepárne a bod vratu druhého druhu (obr.1c) pre
l párne.

2.3 Inflexný bod krivky

Definícia 5 (Inflexný bod). Regulárny bod P(s0)
krivky P = P(s), s∈ I sa nazýva inflexný, ak P′′(s0) =
0.

Definícia 6 (Inflexný bod rádu n). Bod krivky P(t0)
nazývame inflexným bodom m-tého rádu vtedy, ked’
k(0)(s0) = k(1)(s0) = . . . = k(m)(s0) = 0. Bod P(s0)
bude inflexným bodom radu práve m-tého, ak je rádu
m a ak k(m+1)(s0) 6= 0.

Poznámka 2.2. Predchádzajúca definícia hovorí, že
ak povieme o nejakom inflexnom bode, že je rádu
práve m-tého, tak už nemôže byt’ vyššieho.

Poznámka 2.3. Inflexný bod z definície 5 je inflexným
bodom rádu 0. Teda k(s) = k(0)(s).

3 Pedálne krivky

V tejto časti uvedieme definíciu pedálnych kriviek.
V nej si tiež ukážeme, ako z parametrického vyjad-
renia základnej krivky vzniká parametrické vyjadre-
nie pridruženej pedálnej krivky, čo bude základom jej
skúmania. Budeme podrobne skúmat’ najmä vzt’ahy
medzi deriváciami parametrického vyjadrenia pedál-
nej krivky a deriváciami krivostí v odpovedajúcom
bode základnej krivky. V druhej podkapitole sa bu-
deme venovat’ singulárnym bodom pedálnej krivky.

3.1 Vlastnosti a derivácie pedálnej krivky

Definícia 7. Nech P = P(s), s ∈ I je regulárna ro-
vinná krivka a nech je daný bod Q ∈ E2. Pre každý
parameter s zostrojme kolmý priemet bodu Q na do-
tyčnicu ku krivke P(s). Z piat kolmíc tejto projek-
cie vzniká krivka W (s), ktorá sa nazýva pedálna ku
krivke P(s) vzhl’adom k bodu Q. Bod Q sa nazýva aj
pedálny bod.
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(a) nepodstatne singulárny bod na krivke
danej parametricky P(s) = (s3,s4)

(b) bod vratu 1. druhu na semikubickej pa-
rabole P(s) = (s2,s3)

(c) bod vratu 2. druhu na krivke s paramet-
rizáciou P(s) = (s2− s5,s4)

Obr. 1: Príklady singulárnych bodov na krivke. Vo všetkých troch prípadoch má singulárny bod súradnice (0,0)
a dotyčnicou v ňom je os x

Pedálna krivka má v prirodzenej parametrizácii zá-
kladnej krivky vyjadrenie:

W (s) = P(s)+{(Q−P(s))t(s)}t(s), (4)

alternatívne

W (s) = Q−{(Q−P(s))n(s)}n(s). (5)

Poznámka 3.1. Parametrické vyjadrenia pedálnej
krivky (4) a (5) sú hladké.

Definícia 8 (Pedálny vektor). Vektor Q−P(s) z vy-
jadrenia pedálnej krivky sa nazýva pedálny vektor.

V d’alšom texte budeme pedálny vektor pre jedno-
duchost’ zápisu označovat’4(s). V prípade nulového
pedálneho vektora nastáva situácia, ked’ bod Q leží
na základnej krivke P.

Príklad 1. Pedálna krivka k jednotkovej kružnici
C(s) = (coss,sins),s ∈ (−π,π) vzhl’adom na bod
Q = (q1,q2) má tvar W (s) = (x(s),y(s)), kde

x(s) = coss−q2 cosssins+q1 sin2 s

y(s) = sins−q1 sinscoss+q2 cos2 s

Ak (q1,q2) = (0,0), tak samotná kružnica je svojou
pedálnou krivkou. V prípade (q1,q2) = (1,0) vznikne
známa srdcovka obr. 2.

Kvôli prehl’adnosti d’alšieho textu budeme pred-
pokladat’, že závislost’ od parametra s je pri fun-
kciách 4(s),n(s), t(s),k(s) zrejmá, a preto ho bu-
deme vynechávat’.

Lema 1. Pre pedálnu krivku W = W (s), s ∈ I pri-
slúchajúcu ku krivke s prirodzenou parametrizáciou

Obr. 2: Srdcovka ako pedálna krivka kružnice

P(s),s ∈ I a pedálnemu bodu Q platí, že jej prvé štyri
derivácie majú tvar:

W (1) = {k4t}n+{k4n}t (6)

W (2) = {−k+ k(1)4t+2k24n}n+{k(1)4n−
−2k24t}t

W (3) = {−2k(1)+(k(2)−4k3)4t+6kk(1)4n}n+
+{3k3 +(−4k3 + k(2))4n−6kk(1)4t}t

W (4) = {−3k(2)+7k3 +(k(3)−24k2k(1))4t+

+(8kk(2)+6(k(1))2−8k4)4n}n+
+{14kk(1)+(−24k2k(1)+ k(3))4n+

+(−8kk(2)−6(k(1))2 +8k4)4t}t
Dôkaz. Priamy dôkaz vety sa urobí postupným de-
rivovaním vyjadrenia pedálnej krivky v prirodzenej
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parametrizácii a použitím Serretových-Frenetových
vzorcov.

Vzt’ah (6) z predchádzajúcej lemy nám podáva
okrem samotného vyjadrenia vektora dotyčnice aj
zaujímavú informáciu o jeho smere. Vyplýva to z
tvaru zápisu prvej derivácie a pripomenutia faktu, že
Serretov-Frenetov repér pre každý parameter s0 vy-
tvára ortonormálnu bázu pre rovinu. Informáciu o
smere vektora môžeme zhrnút’ do nasledujúcej vety.

Veta 2 (O smerovom vektore dotyčnice pedálnej
krivky v regulárnom bode). Majme ortonormálnu
bázu určenú vektormi t(s0) a n(s0) v regulárnom
bode krivky P a prislúchajúcu pedálnu krivku W(s).
Potom smer vektora W (1)(s0) je určený vektorom,
ktorý je osovo súmerný k nenulovému pedálnemu vek-
toru podl’a osi bázy t(s0) a n(s0) v bode P(s0).

Dôkaz. Budeme vychádzat’ zo vzt’ahu (6) pre daný
parameter s0. Po jeho úprave získavame:

W (1)(s0) = k(s0){(4(s0)t(s0))n(s0)+ (7)

+(4(s0)n(s0))t(s0)}

Vektor v zložených zátvorkách vyjadrený
pomocou bázových vektorov má súradnice
(4(s0)n(s0),4(s0)t(s0)). Tieto súradnice však
predstavujú súradnice vektora, ktorý je osovo sú-
merný s daným pedálnym vektorom4(s0) podl’a osi
bázy vektorov t(s0) a n(s0). Vektor 4(s0) má totiž
súradnice (4(s0)t(s0),4(s0)n(s0)).

Poznámka 3.2. Os súmernosti z predchádzajúcej
vety je určená vektorom (t(s0)+n(s0)).

Nasledujúca veta ukazuje súvis medzi prvými
štyrmi deriváciami pedálnej krivky a deriváciami kri-
vosti.

Lema 2. Pre pedálnu krivku W (s0), kde s0 je pevne
zvolený parameter v prirodzenej parametrizácii a pre
bod Q neležiaci na krivke P, platí:

(i) Ak k(0)(s0) = 0,k(1)(s0) 6= 0, potom W (1)(s0) =
0 a W (2)(s0) = {k(1)(s0)4(s0)t(s0)}n(s0) +
{k(1)(s0)4(s0)n(s0)}t(s0) 6= 0

(ii) Ak k(0)(s0) = k(1)(s0) = 0,k(2)(s0) 6= 0,
potom W (1)(s0) = W (2)(s0) = 0 a
W (3)(s0) = {k(2)(s0)4(s0)t(s0)}n(s0) +
{k(2)(s0)4(s0)n(s0)}t(s0) 6= 0

(iii) Ak k(0)(s0) = k(1)(s0) = k(2)(s0) = 0,k(3)(s0) 6=
0, potom W (1)(s0) = W (2)(s0) = W (3)(s0) =
0 a W (4)(s0) = {k(3)(s0)4(s0)t(s0)}n(s0) +
{k(3)(s0)4(s0)n(s0)}t(s0) 6= 0

Dôkaz. Veta sa dokáže priamym dosadzovaním deri-
vácií krivosti do vyjadrení derivácií pedálnej krivky z
lemy 1.

Definícia 9. Nech je daná hladká funkcia ϕ :Rm+1→
R, ktorá spĺňa podmienku: ϕ(0, . . . ,0) = 0. Označme
Cm množinu všetkých funkcií, ktoré majú túto vlast-
nost’, teda:

Cm = {ϕ : Rm+1→ R,ϕ je hladká a ϕ(0, . . . ,0) = 0}

Definícia 10. Nech je daná funkcia ϕ majúca
vlastnosti uvedené v predchádzajúcej definícii, teda
ϕ ∈ Cm. Nech k : I → R je krivost’ krivky a
k(0)(s), . . . ,k(m)(s), s ∈ I sú jej príslušné derivácie.
Potom množinu všetkých zložených funkcií F(s) =
ϕ(k(0)(s),k(1)(s), . . . ,k(m)(s)), s ∈ I alebo len skrá-
tene F(s) = ϕ(k(0),k(1), . . . ,k(m)), s∈ I budeme ozna-
čovat’ Cm(k), kde:

Cm(k)= {F(s)=ϕ(k(0),k(1), . . . ,k(m)),s∈ I∧ϕ ∈Cm}

Dôvod, prečo zavádzame takýto typ funkcií, vy-
plýva z toho, že pri dôkazoch, kde budeme pou-
žívat’ tvar n-tej derivácie pedálnej krivky, sa stret-
neme s rôznymi mnohočlenmi obsahujúcimi kombi-
nácie krivosti a jej derivácií. V takých prípadoch ne-
budeme musiet’ poznat’ presný tvar tých mnohočle-
nov, avšak bude nám stačit’ vediet’, aký maximálny
rád derivácie krivosti tie kombinácie obsahujú, a že
všetky tieto kombinácie sú v uvažovanom bode nu-
lové. Naša označenie triedy funkcií nadväzuje na dip-
lomové práce Viktórie Bakurovej [Bakurová, 2010b]
resp. Sylvie Makúchovej [Makúchová, 2011], ktoré
príbuzné triedy funkcií pomenovali Am resp. Bm.

Veta 3 (Pravidlá pre počítanie s funkciami typu
Cm(k)). Nech m, n sú prirodzené čísla a nech
am(k, . . . ,k(m)) ∈Cm(k), bn(k, . . . ,k(n)) ∈Cn(k) a c ∈
R. Nech k = k(0) je krivost’ krivky a k(i) je i-ta deri-
vácia krivosti. Potom platia nasledujúce vzt’ahy:

(i) kam(k, . . . ,k(m)) ∈Cm(k)

(ii) am(k, . . . ,k(m))+bn(k, . . . ,k(n)) ∈Cl(k), kde l =
max{m,n}

(iii) cam(k, . . . ,k(m)) ∈Cm(k)
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(iv) (am(k, . . . ,k(m)))′ ∈Cm+1(k)

Dôkaz. Prvé tri tvrdenia sú zrejmé, štvrté tvrde-
nie dokážeme podrobnejšie. Treba si uvedomit’, že
am(k, . . . ,k(m)) je zložená funkcia s argumentom s,
pričom am(x1, . . . ,xm) je funkcia z množiny Cm. Deri-
vujme ju podl’a pravidiel o derivácii zloženej funkcie.
Dostávame:

(am(k, . . . ,k(m)))′ =
∂am

∂x0
k(1)+

∂am

∂x1
k(2)+ . . .+

+
∂am

∂xm
k(m)+

∂am

∂xm
k(m+1)

= ψ(k,k(1), . . . ,k(m+1))

Z tvaru výslednej derivácie je jasné, že ak
(am(k, . . . ,k(m)))′ je zložená funkcia s von-
kajšou zložkou ψ(x0, . . . ,xm+1) = ∂am

∂x0
x1 +

∂am
∂x1

x2 + . . . + ∂am
∂xm

xm+1 a s vnútornými zložkami
x0 = k,x1 = k(1), . . . ,xm+1 = k(m+1). Podmienka
ψ(0, . . . ,0) je zrejme splnená, preto ψ ∈ Cm+1,
teda čiže (am(k, . . . ,k(m)))′ ∈ Cm+1(k). Veta je
dokázaná.

S využitím Serretových-Frenetových vzorcov a
predchádzajúcim definovaním nového typu funkcií,
môžeme rozšírit’ teóriu o vyjadrenie n-tej derivácie
pedálnej krivky.

Lema 3 (n-tá derivácia pedálnej krivky). Pre pedálnu
krivku W (s) prislúchajúcu ku krivke P(s), s ∈ I v pri-
rodzenej parametrizácii a pre pedálny bod Q platí, že
n-tá derivácia má pre každé n≥ 3 tvar:

W (n)(s) = {an(k(0), . . . ,k(n−2))+ k(n−1)4t+

+bn(k(0), . . . ,k(n−3))4t+

+ cn(k(0), . . . ,k(n−2))4n}n+

+{dn(k(0), . . . ,k(n−3))+ k(n−1)4n+

+ en(k(0), . . . ,k(n−3))4n+

+ fn(k(0), . . . ,k(n−2))4t}t (8)

kde

an(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k)

bn(k(0), . . . ,k(n−3)) ∈Cn−3(k)

cn(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k)

dn(k(0), . . . ,k(n−3)) ∈Cn−3(k)

en(k(0), . . . ,k(n−3)) ∈Cn−3(k)

fn(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k)

Dôkaz. Vetu dokážeme indukciou.
Pre n = 3 podl’a lemy 1 platí:

W (3)(s) = {−2k(1)+(k(2)−4k3)4t+(6kk(1))4n}n
+{3k3 +(−4k3 + k(2))4n−6kk(1)4t}t

Po úprave

W (3)(s) = {−2k(1)+ k(2)4t−4k34t+6kk(1)4n}n
+{3k3 + k(2)4n−4k34n−6kk(1)4t}t

Použijeme notáciu pre triedy funkcií Cm(k) a dosta-
neme tvar:

W (3)(s) = {a3(k(0),k(1))+(k(2)−b3(k(0)))4t+

+ c3(k(0),k(1))4n}n+{d3(k(0))+

+(k(2)− e3(k(0)))4n+ f3(k(0),k(1))4t}t

pričom

−2k(1) = a3(k(0),k(1)) ∈C1(k)

−4k3(s) = b3(k(0)) ∈C0(k)

6kk(1) = c3(k(0),k(1)) ∈C1(k)

3k3 = d3(k(0)) ∈C0(k)

−4k3 = e3(k(0)) ∈C0(k)

6kk(1) = f3(k(0),k(1)) ∈C1(k)

Pre jednoduchost’ d’alšieho zápisu zvol’me nasledu-
júce značenie:

αn(s) = an(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k)

βn(s) = bn(k(0), . . . ,k(n−3)) ∈Cn−3(k)

γn(s) = cn(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k)

δn(s) = dn(k(0), . . . ,k(n−3)) ∈Cn−3(k)

ηn(s) = en(k(0), . . . ,k(n−3)) ∈Cn−3(k)

θn(s) = fn(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k)

Treba si uvedomit’, že výraz W (n)(s) je vyjadrený
pomocou bázy vektorov n a t. Označme koeficienty
pri týchto vektoroch jednoducho ako M(s) a N(s).
Potom dostávame vyjadrenie:

W (n)(s) = M(s)n(s)+N(s)t(s).

Zderivujme tento zápis a pozrime sa, ako vyzerá (n+
1)-derivácia pedálnej krivky:

W (n+1)(s) = M′(s)n+M(s)n′+N′(s)t+N(s)t′
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Podl’a Serretových-Frenetových vzorcov môžeme
predchádzajúcu rovnost’ prepísat’ do tvaru

W (n+1)(s) = {M′(s)+N(s)k}n+{N′(s)−M(s)k}t
(9)

Znova sme dostali výraz vyjadrený pomocou kombi-
nácie bázových vektorov n(s) a t(s). Vyjadrime pod-
robne koeficient pri vektore n(s):

M′(s)+N(s)k = {α ′n(s)− k(n−1)−βn(s)+ kδn(s)

+ k(n)4t}+{β ′n(s)− kγn(s)

+ kθn(s)}4t+{γ ′n(s)+ kβn(s)

+ kηn(s)+2kk(n−1)}4n.

Jednotlivé koeficienty vektorov a výraz v prvom
riadku preoznačme nasledovne:

αn+1(s) = {α ′n(s)− k(n−1)−βn(s)+ kδn(s)+ k(n)4t},
βn+1(s) = β ′n(s)− kγn(s)+ kθn(s),

γn+1(s) = γ ′n(s)+ kβn(s)+ kηn(s)+2kk(n−1).

Podl’a vety o pravidlách pre počítanie s funkciami
typu Cm(k) platí, že:

αn+1(s) = an(k(0), . . . ,k(n−1)) ∈Cn−1(k),

βn+1(s) = bn(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k),

γn+1(s) = cn(k(0), . . . ,k(n−1)) ∈Cn−1(k).

Rozpíšme teraz koeficient pri vektore t z rovnosti (9):

N′(s)−M(s)k = {δ ′n(s)−θn(s)− kαn(s)+ k(n)4n}+
+{η ′n(s)− kγn(s)+ kθn(s)}4n+
+{θ ′n(s)− kβn(s)− kηn(s)−
−2kk(n−1)}4n.

Opät’ označme vzniknuté koeficienty a výrazy pomo-
cou funkcií typu Cm(k) ako

δn+1(s) = {δ ′n(s)−θn(s)− kαn(s)+ k(n)4n},
ηn+1(s) = η ′n(s)− kγn(s)+ kθn,

θn+1(s) = θ ′n(s)− kβn(s)− kηn(s)−2kk(n−1),

kde

δn+1(s) = en(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k),

ηn+1(s) = fn(k(0), . . . ,k(n−2)) ∈Cn−2(k),

θn+1(s) = gn(k(0), . . . ,k(n−1)) ∈Cn−1(k).

Vyjadrenie (n+ 1)-derivácie pedálnej krivky po úp-
ravách má tvar:

W (n+1)(s) = {an+1(k(0), . . . ,k(n−1))+ k(n)4t+

+bn+1(k(0), . . . ,k(n−2))4t+

+ cn+1(k(0), . . . ,k(n−1))4n}n+
+{dn+1(k(0), . . . ,k(n−2))+ k(n)4n+

+ en+1(k(0), . . . ,k(n−2))4n+

+ fn+1(k(0), . . . ,k(n−1))4t}t.
Toto vyjadrenie vzniklo posunutím indexu rádu z n
na n+1, preto platí dokazovaná veta.

Teraz sformulujeme vetu, ktorá bude základným
kameňom pre určovanie tvaru n-derivácie pedálnej
krivky vzhl’adom na rád inflexného bodu.

Veta 4. Pre pedálnu krivku W (s) prislúchajúcu ku
krivke P(s), s ∈ I a pedálny bod Q neležiaci na P(s)
platí:
Ak

k(0)(s0) = k(1)(s0) = . . .= k(n)(s0) = 0,k(n+1)(s0) 6= 0

tak

W (1)(s0) = . . .=W (n+1)(s0) = 0

a

W (n+2)(s0) = {k(n+1)(s0)4(s0)t(s0)}n(s0)+

+{k(n+1)(s0)4(s0)n(s0)}t(s0) 6= 0
(10)

pre každé n≥ 0.

Dôkaz. Máme ukázat’, že pre každé m = 1, . . . ,n+1
platí, že W (m)(s0) = 0 a W (n+2)(s0) 6= 0. Pre n =
0,1,2 je veta dôsledkom lemy 2. Nech n ≥ 3. Pre
m = 1,2,3 je veta dokázaná použitím lemy 2. Pre
m ≥ 4, . . . ,n + 1 použijeme definíciu funkcií triedy
Cm(k) a všeobecné vyjadrenie m-tej derivácie pedál-
nej krivky z lemy 3 dané predpisom:

W (m) = {am(k(0)(s0), . . . ,k(m−2)(s0))+

+ k(m−1)(s0)4(s0)t(s0)+

+bm(k(0)(s0), . . . ,k(m−3)(s0))4(s0)t(s0)+

+ cm(k(0)(s0), . . . ,k(m−2)(s0))4(s0)t(s0)}n(s0)+

+{dm(k(0)(s0), . . . ,k(m−3)(s0))+

+ k(m−1)(s0)4(s0)n(s0)+

+ em(k(0)(s0), . . . ,k(m−3)(s0))4(s0)n(s0)+

+ fm(k(0)(s0), . . . ,k(m−2)(s0))4(s0)t(s0)}t(s0)
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Z predpokladu vety máme k(0)(s0) = k(1)(s0) = . . .=
k(n)(s0) = 0 a prihliadnutím na fakt, že m ≤ n+ 1,
môžeme náš predpoklad prepísat’ do tvaru k(0)(s0) =
k(1)(s0) = . . . = k(m−1)(s0) = 0. Z toho hned’ získa-
vame

am(k(0)(s0), . . . ,k(m−2)(s0)) = 0

bm(k(0)(s0), . . . ,k(m−3)(s0)) = 0

cm(k(0)(s0), . . . ,k(m−2)(s0)) = 0

dm(k(0)(s0), . . . ,k(m−3)(s0)) = 0

em(k(0)(s0), . . . ,k(m−3)(s0)) = 0

fm(k(0)(s0), . . . ,k(m−2)(s0)) = 0

a teda W (1)(s0) = W (2)(s0) = . . . = W (n+1)(s0) = 0.
Dokázali sme prvú čast’ vety.
Pre m = n+ 2 a z predpokladu k(0)(s0) = k(1)(s0) =
. . .= k(n)(s0) = 0 dostávame

an+2(k(0)(s0), . . . ,k(n)(s0)) = 0

bn+2(k(0)(s0), . . . ,k(n−1)(s0)) = 0

cn+2(k(0)(s0), . . . ,k(n)(s0)) = 0

dn+2(k(0)(s0), . . . ,k(n−1)(s0)) = 0

en+2(k(0)(s0), . . . ,k(n−1)(s0)) = 0

fn+2(k(0)(s0), . . . ,k(n)(s0)) = 0

preto

W (n+2)(s0) = {k(n+1)(s0)4(s0)t(s0)}n(s0)+

+{k(n+1)(s0)4(s0)n(s0)}t(s0).

Ked’že t(s0) a n(s0) sú lineárne nezávislé vektory
a k(n+1)(s0) 6= 0, vektor W (n+2) je nulový práve
vtedy, ked’ súčasne (Q − P(s0))t(s0) = 0 a (Q −
P(s0))n(s0) = 0. Akokol’vek, aspoň jeden z týchto
výrazov musí byt’ nenulový, inak by platilo, že Q−
P(s0) = 0, čo by znamenalo, že Q leží na krivke P a to
je spor s predpokladom vety 4. Preto W (n+2) 6= 0

Poznámka 3.3. Ak pedálny bod leží na dotyčnici ku
krivke P v bode P(s0), tak bod pedálnej krivky W (s0)
splýva s pedálnym bodom Q.

To, že bod Q leží na dotyčnici ku P, vyjadríme na-
sledovne:

Q = P(s0)+ ct(s0),c ∈ R

Po úprave
4(s0) = ct(s0).

Po dosadení do (5) dostávame rovnost’ W (s0) = Q.
Táto poznámka premost’uje štúdium pedálnych

kriviek medzi dvoma podkapitolami. Určuje vlast-
nost’ pedálnej krivky vzhl’adom na polohu pedálneho
bodu, čo bude príbuzné skúmaniu korešpondencie
medzi pedálnou a základnou krivkou v nasledujúcej
podkapitole.

3.1.1 Singulárne body pedálnej krivky

V tejto podkapitole budeme skúmat’ singulárne body
pedálnej krivky vzhl’adom na vlastnosti základnej
krivky.

Veta 5. Nech W (s) je pedálna krivka ku krivke P(s),
s ∈ I, ktorá je vyjadrená v prirodzenej parametrizá-
cii. Bod pedálnej krivky W (s0) je singulárny práve
vtedy, ked’ pedálny bod Q splýva s regulárnym bo-
dom krivky P(s0), alebo ked’ bod P(s0) je inflexný.

Dôkaz. Budeme vychádzat’ z upraveného vyjadrenia
(7) prvej derivácie pedálnej krivky:

W (1)(s0) = k(s0){(4(s0)t(s0))n(s0)+

+(4(s0)n(s0))t(s0)}

V prípade singulárneho bodu platí, že W (1)(s0) =
0. Prvá možnost’, ktorá spĺňa túto podmienku je
zrejme ekvivalentná s tým, že bod P(s0) je in-
flexný. Pretože čísla 4(s0)t(s0) a 4(s0)n(s0) sú sú-
radnice vektora 4(s0) v báze t(s0),n(s0), možnost’
(4(s0)t(s0))n(s0)+(4(s0)n(s0))t(s0)= 0 je ekviva-
lentná s tým, že4(s0) = 0, teda bod Q leží na krivke
P.

Nasledujúca veta rozširuje skúmanie singulárneho
bodu pedálnej krivky a dáva nám možnost’ určit’, o
aký typ singularity ide v prípade, že pedálny bod leží
na krivke P.

Veta 6. Nech W (s) je pedálna krivka ku krivke P(s),
s ∈ I, ktorá je vyjadrená v prirodzenej parametrizá-
cii. Bod pedálnej krivky W (s0) je bod vratu 1. druhu,
ak pedálny bod Q splýva s neinflexným bodom krivky
P(s0). Navyše dotyčnica pedálnej krivky vo W (s0) je
určená vektorom normály n(s0) základnej krivky.

Dôkaz. Z predchádzajúcej vety už vieme, že W (s0)
je singulárny bod. Skúmajme d’alšie derivácie uve-
dené v leme 1 s prihliadnutím na predpoklad vety.
Vektor druhej derivácie bude mat’ tvar W (2)(s0) =

Singulárne body pedálnych kriviek 7



−k(s0)n(s0) a bude nenulový, ked’že P(s0) je nein-
flexný bod. Podl’a vety 1 je W (s0) bod vratu. Na ur-
čenie toho, o aký typ vratu ide, pozrieme sa na tvar
tretej derivácie:

W (3)(s0) =−2k(1)(s0)n(s0)+3k3(s0)t(s0)

Pretože bod P(s0) je neinflexný, teda k3(s0) 6= 0, vek-
tory W (2)(s0) a W (3)(s0) sú lineárne nezávislé, a preto
podl’a tretej časti vety 1 je bod W (s0) bod vratu 1.
druhu.

Smerový vektor dotyčnice pedálnej krivky v W (s0)
získavame hned’ z prvej nenulovej derivácie, čo je v
našom prípade W (2)(s0) =−k(s0)n(s0).

Výsledok predchádzajúcej vety demonštrujeme
príkladom:

Príklad 2. Majme parabolu danú parametricky
P(t) = (t2,2t) a pedálny bod Q = P(1) = (1,2) le-
žiaci na nej. Na obrázku 3 vidíme, že v bode W (1)
vzniká singulárny bod. Konkrétne to je bod vratu 1.
druhu.

-7,5 -5 -2,5 0 2,5 5 7,5 10

-5

-2,5

2,5

5

Obr. 3: Parabola a jej pedálna krivka

Veta 7. Nech W (s) je pedálna krivka ku krivke P(s),
s ∈ I, ktorá je vyjadrená v prirodzenej parametrizácii
a nech pedálny bod Q neleží na krivke P(s). Potom

1. Ak P(s0) je inflexný bod rádu práve n, tak W (s0) je
nepodstatne singulárny bod pre n nepárne a bod
vratu pre n párne.

2. V singulárnom bode W (s0) pedálnej krivky W (s)
je dotyčnica určená vektorom, ktorý je osovo sú-
merný s pedálnym vektorom podl’a osi bázy danej
vektormi t(s0) a n(s0) v bode P(s0).

Obr. 4: Graf funkcie y = x4 a nepodstatne singulárny
bod (0,0) na pedálnej krivke

Dôkaz. Tvrdenie prvej časti vety vyplýva z vety 1 a
4.
Veta 1, ktorá klasifikuje typ singulárneho bodu, nám
však ešte podáva informáciu o vektore, ktorým je do-
tyčnica v danom singulárnom bode určená. V oboch
druhoch singularity je to vektor daný výrazom (10).
Po jeho úprave:

W (n+2)(s0) = k(n+1)(s0){(4(s0)t(s0))n(s0)+

+(4(s0)n(s0))t(s0)}

Tvrdenie o jeho smere sa dá ukázat’ analogicky ako
vo vete 2. Dokázali sme poslednú čast’ vety.

Tým dostávame úplnú klasifikáciu singulárnych
bodov pedálnej krivky v prípade, ked’ pedálny bod
neleží na P. Tvrdenie predchádzajúcej vety môžeme
považovat’ za najvýznamnejší príspevok našej práce.

Ilustrujme výsledok vety príkladom:

Príklad 3. Majme dve krivky dané parametricky
T (s) = (s,s4) a R(s) = (s,s5). Obidve krivky majú in-
flexný bod so súradnicami (0,0), pričom v prvom prí-
pade je tretieho rádu a v druhom štvrtého rádu. Pre
krivku T (s) a pedálny bod Q=(0,−2) dostávame pe-
dálnu krivku (obr. 4) s nepodstatne singulárnym bo-
dom W (0) = (0,0). Pre krivku R(s) a pedálny bod
(0,−0.5) dostávame pedálnu krivku W(s) s bodom
vratu (obr. 5). Je zaujímavé si všimnút’, že v oboch
prípadoch inflexný bod základnej krivky splýva so
singulárnym bod pedálnej krivky v parametri s0 = 0.
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Obr. 5: Graf funkcie y = x5 a bod vratu na pedálnej
krivke
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Abstract: In this paper, we will shortly explain two
different approaches to portfolio selection, and then
prove their consistency under the assumption of nor-
mally distributed returns.
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1 Introduction

The area of portfolio theory in finance deals with the-
oretical problems connected with the allocation of
a given amount of money in different investments.
Clearly, the choice of investments and correspond-
ing amounts is dependent on one’s personal prefer-
ences. However, we mostly assume risk-averse in-
vestors. This means, simplified, that an investor may
prefer certain return of ten dollars, for uncertain re-
turn of fifteen dollars.

In 1944, von Neumann and Morgenstern
[Neumann and Morgenstern, 1944] derived charac-
teristic axioms for the preference ordering which
a rational investor should follow. Furthermore,
they showed that prefences can be expressed in the
form of a utility function. This approach leads to
maximization of the expected utility.

In 1952, Harry Markowitz introduced a new
model, based on minimization of variance
[Markowitz, 1952]. The optimal portfolio is ex-
clusively characterized by the first two moments of
the distributiun of returns. The idea of this approach
is to specify the set of efficient portfolios. By this,
we mean the following: Given a predetermined
expected level of return of a portfolio, we choose the
portfolio with the smallest risk (variance). The set
of such portfolios with minimal variance for a given
expected return is then called the set of efficient
portfolios.

The Markowitz model is a part of a general ap-
proach called mean-variance optimization. Goal of
this paper is to show the relation between utility
∗igor.vyr@gmail.com
†igor.melichercik@fmph.uniba.sk

based approach and mean-variance optimization, un-
der some restrictive assumptions.

1.1 Utility maximization approach

At first, let us discuss the utility based approach.
Here, the investor is represented by his utility func-
tion U : R → R asigning investor’s utility to a re-
turn. This function should be increasing (higher re-
turn is better) and concave (representing risk-aversion
of investor). Then, optimal portfolio choice means
the portfolio which returns maximize expected value
(mean) of utility function with respect to budget con-
strains.

1.2 Mean-variance optimization approach

The second approach how a risk-averse investor can
optimize his portfolio selection decision, is to max-
imize expected return and minimize variance of re-
turn. However, because mean and variance are not in-
dependent maximization of expected return can con-
flict with minimization of variance. Therefore, we
have to fix one of this variables, while maximiz-
ing or minimizing other. Fixing the expected return
and minimization of the variance leads to the famous
Markowitz model (see [Markowitz, 1952]).

1.3 Consistency with quadratic utility

Following this two ways of making portfolio deci-
sion, there arise important questions. Is the mean-
variance optimization consistent with utility maxi-
mization? With this we mean, that with minimizing
variance or maximizing expected return we also in-
crease the value of utility function. As we will dis-
cuss, this will became true if some assumptions are
made. First, assume quadratic utility of the form
U(X) = X −α ·X2. This function is concave, and,
if taken on appropriate interval, also increasing. If
such a utility function is used, its maximization will
be consistent with mean-variance optimization, as it
is showed in [Melicherčík et al., 2005]. At first, we
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write U(X) as Taylor polynom in X (expected return)

U(X)=U(X)+U ′(X)(X−X)+(1/2)U ′′(X)(X−X)2

then the expected utility is written as

E(U(X)) =U(X)+(1/2)U ′′(X)Var(X)

Remark, that U is increasing and concave, with neg-
ative sign of U ′′(X). This facts implies, that utility
function is incresed either by minimizing variance
or maximazing expected value of return. It can be
also shown, that minimizing variance for certain fixed
expected return is equivalent with maximizing cer-
tain quadratic utility function. However, this is not
in the scope of this paper. The degree of freedom
represented by the choice of expected return will be
than projected into the choice of parameter α . This
also implies, that the utility maximization approach
is more general than minimization of variance with
fixed expected return.

2 Main Results

Main result of this paper is the proof of consistency
of both approaches under the assumption of normally
distributed returns. This fact is well-known and of-
ten stated in literature. However, the proof is mostly
not available, or presented only as an idea. Hence,
we find it usefull to prove this statement exactly. At
first in Theorem 1, we will prove that for a fixed vari-
ance, the expected utility is increasing with expected
return. Theorem 2 states, that the expected utility is
decreasing with increasing variance of return under
the assumption of a fixed expected return.

Lemma 1 ([Bakhtin, 2011]). Let X : Ω→R be a ran-
dom variable (having at least two different values)
and f ,g : R→ R are increasing functions. Then for
covariance of transformed random variables holds
cov( f (X),g(X))> 0.

We give the proof for reders convenience.

Proof. Let Y be of the same distribution as X and let
X and Y are independent. Then, expected values of
random variables f (X)− f (Y ) and g(X)− g(Y ) are
equal to 0. It holds that

cov( f (X)− f (Y ),g(X)−g(Y ))

= E[( f (X)− f (Y ))(g(X)−g(Y ))]−
E( f (X)− f (Y )) ·E(g(X)−g(Y ))

= E[( f (X)− f (Y ))(g(X)−g(Y ))]−0 > 0(1)

The last expression is greater than zero, because f , g
are increasing. Moreover, it holds that

cov( f (X)− f (Y ),g(X)−g(Y ))

= cov( f (X),g(X))− cov( f (X),g(Y ))

−cov(g(X), f (Y ))+ cov(g(Y ), f (Y ))

= 2 · cov( f (X),g(X)) (2)

where we have used that X and Y are independent and
identically distributed. Putting (1) and (2) together,
we get the requested inequality.

Theorem 1 (Utility and maximization of expected
value). Let X ∼ N(X ,σ2) be a normally distributed
random variable and U(X) an increasing function.
Let us fix the variance of X. Then, the expected value
E(U(X)) is increasing with respect to X.

Proof. We differentiate expected value of U(X),
E(U(X)) with respect to X :

∂E(U(X))

∂X
=

=
∂

∂X

∫ ∞

−∞
U(x) · 1√

2πσ2
e
−(x−X)2

2σ2 dx

=
∫ ∞

−∞

∂
∂X

(
U(x) · 1√

2πσ2
e
−(x−X)2

2σ2

)
dx

=
∫ ∞

−∞
U(x) · (x−X)

σ2 · 1√
2πσ2

e
−(x−X)2

2σ2 dx

= E
(

U(X) · (X−X)

σ2

)

=
1

σ2

[
E(U(X) ·X)−E(U(X)) ·X

]

=
1

σ2 cov(X ,U(X)) . (3)

Applying Lemma 1 on expression (3) we get the re-
quested result.

Lemma 2. Let X ∼ N(0,σ2) be a normally dis-
tributed random variable. Then, it holds that
cov(X ,X2) = 0

Proof.

cov(X ,X2) = E(X3)−E(X) ·E(X2)

= E(X3) =
∫ ∞

−∞
x3 · 1√

2πσ2
e
−x2

2σ2 dx. (4)

The integrand is odd, which implies requested equa-
tion.
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Lemma 3. Let X : Ω→R be a random variable (hav-
ing at least 3 different values), f : R→ R be an even
continuous function increasing on (−∞,0) and de-
creasing on (0,∞) and g : R→ R be an even contin-
uous function decreasing on (−∞,0) and increasing
on (0,∞). Then, it holds that cov( f (X),g(X))< 0.

Proof. The idea behind the proof is similar to the one
of Lemma 1. Let Y be of the same distribution as X
and let X and Y be independent. Then the expected
values of f (X)− f (Y ) and g(X)− g(Y ) are equal to
zero.
We show that

f (X)< f (Y )⇔ g(X)> g(Y ) (5)

There are four possible cases: X ,Y ∈ (−∞,0〉;
X ∈ (−∞,0〉,Y ∈ 〈0,∞); X ,Y ∈ 〈0,∞) and
Y ∈ (−∞,0〉,X ∈ 〈0,∞). If X ,Y ∈ (−∞,0〉 then
from f (X) < f (Y ) it holds that X < Y . It implies
g(X) > g(Y ). If X ∈ (−∞,0〉,Y ∈ 〈0,∞) then
f (X)< f (Y ) = f (−Y ) (because of symmetry). Then
X <−Y and g(X)> g(−Y ) = g(Y ). In the other two
cases, the principle is similar. It also holds that if
f (X)> f (Y ) then g(X)< g(Y ).

It holds that

cov( f (X)− f (Y ),g(X)−g(Y ))

= E[( f (X)− f (Y )) · (g(X)−g(Y ))]

−E( f (X)− f (Y )) ·E(g(X)−g(Y ))

= E[( f (X)− f (Y )) · (g(X)−g(Y ))]≤ 0 (6)

Inequallity (6) is obtained by applying (5). It also
holds that

cov( f (X)− f (Y ),g(X)−g(Y ))

= cov( f (X),g(X))− cov( f (X),g(Y ))

−cov(g(X), f (Y ))+ cov(g(Y ), f (Y ))

= 2 · cov( f (X),g(X)) (7)

where we used the fact, that X , Y are independent and
identically distributed.
By combining (6) and (7) we get requested inequality.

Theorem 2 (Utility and minimization of variance).
Let X ∼ N(X ,σ2) be a normally distributed random
variable and U(X) be an increasing concave func-
tion. Let us fix the expected value of X. Then the
expected value E(U(X)) is decreasing with respect
to the variance σ2.

Proof. We first differentiate expected value of U(X),
E(U(X)) with respect to σ2:

∂E(U(X))

∂σ2 =

=
∂

∂σ2

∫ ∞

−∞
U(x) · 1√

2πσ2
e
−(x−X)2

2σ2 dx

=
∫ ∞

−∞

∂
∂σ2

(
U(x) · 1√

2πσ2
e
−(x−X)2

2σ2

)
dx

=
∫ ∞

−∞

∂
∂σ2

(
1√

2πσ2

)
·U(x) · e

−(x−X)2

2σ2 dx

+
∫ ∞

−∞

1√
2πσ2

· ∂
∂σ2

(
U(x) · e

−(x−X)2

2σ2

)
dx

=
∫ ∞

−∞
U(x) · −1

2σ2 ·
1√

2πσ2
· e
−(x−X)2

2σ2 dx

+
∫ ∞

−∞
U(x) · (x−X)2

2(σ2)2 ·
1√

2πσ2
e
−(x−X)2

2σ2 dx

= − 1
2σ2 E(U(X))+

1
2σ2 E

(
U(X) · (X−X)2

σ2

)

= − 1
2σ2 E(U(X))+

1
2σ2 cov

(
U(X),

(X−X)2

σ2

)

+
1

2σ2 E (U(X)) ·E
(
(X−X)2

σ2

)

=
1

2σ4 cov
(
U(X),(X−X)2) . (8)

In the last step, we used the fact that E(X −X)2 is
variance of X and therefore, E

(
(X−X)2

σ2

)
= 1. Now

we will prove that cov
(
U(X),(X−X)2

)
< 0.

Assume, that X = 0. Let k = U ′(0). From
the concavity of U(X) it holds that ∂U(X)

∂X > k for
X < 0 and ∂U(X)

∂X < k for X > 0, which implies that
U(X)−U(0)≤ k ·X . Let h(X) be such function, that
U(X) = k ·X + h(X). Then, the derivative of h(X)
is positive for X < 0, negative for X > 0 and zero
for X = 0, which implies that h(X) is increasing on
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(−∞,0) and decreasing on (0,∞). Then, it holds:

cov
(
U(X),(X−X)2)

= cov
(
U(X),X2)

= cov
(
k ·X +h(X),X2)

= k · cov
(
X ,X2)+ cov

(
h(X),X2) (9)

= cov
(
h(X),X2)

= cov
(
h(X),X2−E(X2)

)

= E
[
h(X) · (X2−E(X2))

]

−E(h(X)) ·E(X2−E(X2))

= E
[
h(X) · (X2−E(X2))

]
. (10)

In step (9) we used Lemma 2, k · cov
(
X ,X2

)
= 0.

Let us define new functions h1(X),h2(X):
h1(X) = h(X) for negative X and h1(X) = h(−X) for
non-negative X . h2(X) = h(−X) for negative X and
h2(X) = h(X) for non-negative X .
We denote X2−E(X2) as Q(X) and the density of
distribution N(0,σ2) as f (x). Notice, that both Q(X)
and f (x) are even. Likewise, h1(X) and h2(X) are
even, so we can write equations:

E(h1(X) ·Q(X)) =
∫ ∞

−∞
h1(x)Q(x) f (x)dx

= 2 ·
∫ 0

−∞
h(x)Q(x) f (x)dx (11)

E(h2(X) ·Q(X)) =
∫ ∞

−∞
h2(x)Q(x) f (x)dx

= 2 ·
∫ ∞

0
h(x)Q(x) f (x)dx, (12)

E(h(X) · (X2−E(X2))) = E(h(X) ·Q(X))

=
∫ ∞

−∞
h(x)Q(x) f (x)dx

=
∫ 0

−∞
h(x)Q(x) f (x)+

∫ ∞

0
h(x)Q(x) f (x)dx

=
E(h1(X) ·Q(X))+E(h2(X) ·Q(X))

2
. (13)

From (13) we have that eiter E(h1(X) ·Q(X)) ≥
E(h(X) · Q(X)) or E(h2(X) · Q(X)) ≥ E(h(X) ·
Q(X)). Without loss of generality, assume that the
first inequality holds. It also holds, that E(h1(X) ·
Q(X)) = cov(h1(X),Q(X)) (thanks to E(Q(X)) = 0)
and functions h1(X) and Q(X) are fulfilling condi-
tions of Lemma 3 implying that cov(h1(X),Q(X))<

0. Therefore, it holds,

∂E(U(X))

∂σ2 =
1

2σ4 E(h(X) ·Q(X))

≤ 1
2σ4 E(h1(X) ·Q(X))< 0, (14)

which proves that E(U(X)) is decreasing in σ2.
In the case when X 6= 0 we do a transformation Y =

X −X ,and U∗(Y ) = U(Y +X) and follow the proof
for Y,U∗(Y ).
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Abstrakt: Vychádzajúc z pojmu spojitostnej 
podobnosti funkcií [Kupka, 2010] pri skúmaní 
niektorých vlastnosti rozkladu množiny všetkých 
reálnych funkcií podľa tejto relácie bude vhodné 
uvažovať istú zovšeobecnenú hodnotu funkcie v 
bode, ktorú nazveme reliéfom funkcie v príslušnom 
bode. Cieľom tohto článku je preskúmať základné 
topologické vlastnosti tohto pojmu a jeho súvis 
s lokálnym správaním funkcie. 

 
Kľúčové slová: spojitostná podobnosť, reliéf 
funkcie  

1 Úvod 

Budeme používať nasledovné definície z článku 

[Kupka, 2010]. 

 

Def. 1.1. Nech  sú topologické priestory. 

Nech  a  sú funkcie a nech  

. Povieme, že stupeň spojitosti  v bode  je 

väčší alebo rovný ako stupeň spojitosti  v bode  

a píšeme  ak platí:       

                                                                                  

i) pre ľubovoľnú sieť  konvergujúcu k  je 

splnené, že ak  konverguje, tak 

 konverguje                                                                                                           

 

V prípade, že platí  pre každé , 

povieme, že stupeň spojitosti  je väčší alebo rovný 

ako stupeň spojitosti  a píšeme . 

 

Def. 1.2. Nech pre funkcie  a  

a bod  je splnené  a zároveň 

. Potom píšeme . 

  

Ak navyše platí   pre každé  

hovoríme, že  a  sú spojitostne podobné a píšeme 

.         

 

Pojem stupňa spojitosti umožnuje jemnejšie 

porovnávať spojitostný charakter dvoch funkcií 

v rovnakom bode. 

Ak je funkcia  spojitá v  a pre 

funkciu  je splnené , potom 

je nutne aj  spojitá v . 

To znamená, že pri spojitostnej podobnosti 

funkcií v bode máme zachovanú spojitosť funkcie 

v bode. Tento pojem je však využiteľný aj pri 

slabších verziách spojitosti, ako je napríklad 

kvázispojitosť. 

 

Def. 1.3. Nech  sú topologické priestory. 

Povieme, že funkcia  je kvázispojitá v bode 

, ak pre každé okolie  a okolie 

 existuje neprázdna otvorená množina 

 taká, že . 

 

Ako hovorí nasledujúca veta, spojitostná podobnosť 

zachováva aj kvázispojitosť. 

 

Veta 1.1. (Theorem3.4. [Kupka, 2010]) Nech 

 sú Hausdorffovské topologické priestory. 

Nech  a  sú funkcie a nech . 

Nech . Potom  je kvázispojitá v  

práve vtedy keď  je kvázispojitá v . 

 

 

Hoci tieto vzťahy medzi funkciami na prvý pohľad 

definujú nejakú „reláciu“, nie je to v skutočnosti 

relácia, pretože „zbierka“ všetkých zobrazení 

z daného topologického priestoru   do nejakého 

topologického priestoru nie je množinou. 

Môžeme ale týmto spôsobom porovnávať 

funkcie  z tej istej množiny zobrazení . 

V tom prípade pre dané   vzťahom 

 nadobudneme predusporiadanie 

a vzťahom  reláciu ekvivalencie. 

Navyše vďaka previazanosti týchto dvoch relácii 

máme rovno dané čiastočné usporiadanie na 

množine tried ekvivalencií. 

Ak označíme triedu ekvivalencie funkcie  ako 

, potom je relácia 

 dobre definovaná a je 

čiastočným usporiadaním. 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 14–18
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 T. Rusin



 

 

Analogicky nám aj vzťahy  a 

 definujú na množine funkcií  

predusporiadanie resp. reláciu ekvivalencie, ktoré 

potom generujú čiastočné usporiadanie na množine 

tried ekvivalencie. 

Je zrejmé, že všetky spojité funkcie  

tvoria jednu triedu, ktorá je najväčším prvkom 

vzhľadom na toto čiastočné usporiadanie.  

Ako je to ale s najmenším prvkom? 

 

 

Ľahko sa možno sporom presvedčiť, že v prípade 

množiny funkcií z  do  neexistuje trieda, ktorá 

by bola najmenším prvkom. 

Predpokladajme, že pre funkciu  je 

splnené  pre každú . 

Uvažujme množinu . Keďže je to 

obraz nespočítateľnej množiny, platí, že  je 

nespočítateľná, alebo existuje , také, že 

 je nespočítateľná. 

Nech  je nespočítateľná. Potom má hromadný 

bod, ktorý označíme  a existuje postupnosť 

, taká, že , pričom  pre 

. Pre každé  je  neprázdna, 

môžeme preto zaviesť postupnosť  

vlastnosťou . Množina  je 

kompaktná, preto existuje konvergentná 

podpostupnosť , pre ktorú . 

Podľa predpokladov potom pre každú  je 

postupnosť  konvergentná, čo je spor. 

Nech pre  je  nespočítateľná. Potom 

z kompaktnosti intervalu  vyplýva existencia 

konvergentnej postupnosti , 

pričom  pre . Keďže  pre 

všetky  podľa predpokladov máme, že pre 

všetky  je postupnosť  

konvergentná, čo je spor. 

 

Môžeme sa ale stále pýtať, či existuje taká funkcia 

, že jej trieda je minimálnym prvkom, t.j. 

každá funkcia  spĺňajúca  je 

v skutočnosti tiež prvkom tejto triedy.  

Alebo či platí opak, teda, že sme schopní ku 

každej funkcii  nájsť funkciu  

takú, že  ale . 

Práve túto otázku zodpovieme opisom 

konštrukcie takej funkcie . 

 

Majme danú funkciu . Z predošlých úvah 

vieme, že sme schopní nájsť konvergentnú sieť 

 tak, že  konverguje, pričom 

 pre . Jeden z možných prístupov je 

príslušnú funkciu modifikovať takým spôsobom, 

aby práve obraz siete  nebol konvergentný, 

ale zároveň aby sme príliš nezmenili charakter 

funkcie pre zvyšné siete. 

Zaveďme najprv pre  pomocnú funkciu  

                           

Označme . Definujme funkciu 

 ako súčin funkcií  a , teda predpisom 

. 

Uvažujme najskôr ľubovoľnú sieť  

konvergujúcu k bodu . Chceme ukázať že 

 konverguje práve vtedy keď  

konverguje.  

Nech sieť  konverguje. Funkcia  je 

spojitá v bode , preto  konverguje. 

Z toho vyplýva, že aj  je konvergentná.  

Nech teraz  konverguje k číslu . 

Ukážeme, že  konverguje k .  

Keďže  tak existuje , že platí 

. Ďalej existuje  také, že 

. To znamená, že pre 

 je  a tým pádom pre  platí 

.  

Funkcia  je na intervale  spojitá 

a nenulová, preto  konverguje k . 

Z toho vyplýva že  konverguje k . 

Potom ale aj  konverguje k .   

Teraz chceme ukázať, že sieť  nie je 

konvergentná. Keďže funkcie  a  pre 

 sú spojitostne podobné, môžeme bez ujmy na 

všeobecnosti predpokladať kladnosť limity 

. To znamená, že existuje  

také, že platí . Keďže 

, tak aj . 

Zatiaľ sme dospeli k tomu, že . 

Aby naozaj platilo  a tým pádom aj 

 musíme sa presvedčiť, že pre všetky 

siete  konvergujúce k  platí, že ak 

 konverguje, tak aj sieť  

konverguje.  

Nech  nie je konvergentná. Špeciálne, 

nemôže konvergovať k nule. To ale znamená, že 

existuje  také, že pre každé  existuje 

 také, že . Keďže  a 
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, tak pre ľubovoľné  

existuje  také, že . 

Z týchto dvoch tvrdení vyplýva, že  

nemôže konvergovať.  

(Nech  potom existuje  také, že 

 . Zvoľme . 

Potom . Zvoľme  tak aby 

 a . Potom existuje  také, že 

. Máme teda  ale aj 

. Spor.) 

 

Dokázali sme dokonca silnejšie tvrdenie: ak 

 konverguje, potom sieť  

konvergovala k nule.  

Analogicky, ak pre sieť  konvergujúcu 

k  sieť  nekonverguje k nule, potom 

 nekonverguje.  

Môže byť preto užitočné vyšetrovať množinu 

všetkých limít sietí  pre všetky siete 

 konvergujúce k bodu . Ale keďže 

topológie sú dané pomocou systémov otvorených 

množín, resp. okolí a nie triedami konvergentných 

sietí, je výhodnejšie tento pojem definovať práve 

rečou okolí. 

 

 

2 Reliéf funkcie a jeho vlastnosti 

  

Def. 2.1. Nech  sú topologické priestory. Nech 

 je funkcia. Pre bod  definujeme 

reliéf funkcie  v bode  ako množinu 

 

 

 

Niektoré základné vlastnosti reliéfu funkcie v bode 

vyplývajú rovno z definície. 

 

 

Lema 2.1. Nech  sú topologické priestory. Nech 

 je funkcia. Pre každé  platí:  

 

i)                                                                                                                           

 

ii)  je uzavretá množina v    

 

Dôkaz. i) Stačí zobrať . Pre ľubovoľné 

 a  platí  a .                                                                               

 ii) Dokážeme identitu . Nech 

. Nech  a  sú 

ľubovoľné. Potom , to znamená, že 

existuje , že . Z toho, že 

 vyplýva, že pre množiny  existuje 

, také, že . Lenže to znamená, že 

. Q.E.D.              

 

Lema 2.2. Nech  sú topologické priestory. Nech 

 je funkcia,  a . Potom  

. 

 

Dôkaz. Nech . Nech  je 

ľubovoľné. Potom existuje  také, že 

. To znamená, že . Preto 

. Q.E.D.   

     

Dôsledok: Platí . 

 

Dôkaz. Inklúzia  je zrejmá. 

Nech . Potom pre každé 

 a  je . To 

znamená, že . Q.E.D. 

 

Na základe toho je reliéf funkcie  v bode  

množina hromadných bodov filtra s bázou 

. Je to špeciálny 

prípad množiny hromadných hodnôt funkcie  

pozdĺž filtra . Vo všeobecnosti pre ľubovoľný 

filter  v priestore  je jeho obraz  báza filtra 

v . Hromadné body tejto bázy filtra sa nazývajú 

hromadné hodnoty funkcie  pozdĺž filtra  

[Bourbaki, 1966] [Dixmier, 1984]. 

 

Lema 2.3. Nech  sú topologické priestory, 

pričom  je navyše Hausdorffovský. Nech  

je spojitá v . Potom platí . 

 

Dôkaz. Vieme, že  platí vo 

všeobecnosti. Stačí dokázať . 

Sporom. Nech  spĺňa . Priestor 

 je Hausdorffovský, preto existujú otvorené 

 také, že . 

Funkcia  je spojitá v bode , preto  je 

otvorené okolie . Keďže , tak pre 

množiny ,  existuje  také, že 

. Lenže zároveň platí , preto 

. Spor. Q.E.D.   

 

Obrátene tvrdenie neplatí. Ak platí  

v bode , ešte nám to nezaručuje spojitosť funkcie 

v danom bode. Môžeme to ilustrovať na 

16 T. Rusin



 

 

nasledujúcom príklade. Vráťme sa späť k našej 

pomocnej funkcii .  

Funkcia  zobrazuje do 

Hausdorffovského priestoru a, ako čoskoro 

ukážeme, je splnené , 

napriek tomu nie je v bode  spojitá. 

Nech . Uvažujme okolia  

a  bodov  a . Pre ľubovoľné 

 je buď  alebo 

. V obidvoch prípadoch však 

. Preto . 

Z toho teda vyplýva .  

Príčinou zlyhania obráteného tvrdenia bol fakt, 

že funkcia  nebola v blízkosti vyšetrovaného bodu 

 ohraničená, t.j. neexistovalo také okolie  

bodu , že by  bola ohraničená množina. Na 

základe tohto pozorovania by sme mohli vysloviť 

hypotézu, že ak funkcia  je lokálne ohraničená v , 

potom z identity  vyplýva spojitosť 

 v bode . Keď to preložíme do topologickej reči, 

budeme požadovať aby príslušná množina  

bola relatívne kompaktná. 

 

Veta 2.4. Nech  sú topologické priestory. Nech 

 je funkcia taká, že pre  existuje 

, také, že  je relatívne kompaktná. 

Nech . Potom je funkcia  spojitá 

v . 

 

Dôkaz. Nech . Nech  a 

. Potom z definície reliéfu existujú 

 a  také, že . 

Systém  je otvorené pokrytie 

, čo je podľa predpokladov kompakt. To 

znamená, že existujú  tak, že  

je pokrytie .  

Množina  je okolie . 

Keďže , tak . Zároveň pre 

 je , preto platí 

. Z toho a z faktu, že 

 je pokrytie  vyplýva, že 

. Q.E.D.  

 

Musíme si ale uvedomiť, že relatívna kompaktnosť 

nie je len zovšeobecnené topologické vyjadrenie 

pojmu ohraničenosti, ale jedná sa o iný pojem, ktorý 

je v mnohých priestoroch ekvivalentný s 

ohraničenosťou, no vo všeobecnosti tomu tak nie je. 

Táto veta nebude platiť ak nahradíme predpoklad 

relatívnej kompaktnosti ohraničenosťou.  

Môžeme to ilustrovať na nasledujúcom príklade.  

 

Uvažujme reálny nekonečno rozmerný lineárny 

priestor  s ortonormálnou bázou  a 

funkciu  definovanú , pre 

 a vo všetkých ostatných prípadoch . 

Táto funkcia je dokonca globálne ohraničená, lebo 

. Ďalej pre  sú  a  na seba 

kolmé, preto .  

Tým pádom postupnosť  nie je 

Cauchyovská, preto  nie je spojitá v bode .  

Vyrátajme teraz reliéf . Zrejme platí 

. Sporom dokážeme, že je to 

jediný prvok reliéfu . Nech , 

. Potom , teda existuje , že 

. Nech . Uvažujme okolie 

. Keďže , 

tak musí existovať , také, že . 

Keďže , tak , tým pádom 

 pre nejaké . To znamená, že 

. Uvažujme teraz okolie  

bodu . Rovnakou úvahou dostaneme, že 

existuje nejaké  tvaru  pre 

vhodné , spĺňajúce . Tým 

pádom je pre nejakú dvojicu  splnená 

nerovnosť 

Spor.  

 

Teraz uvedieme nasledujúcu lemu, z ktorej vyplýva, 

že naša pôvodná intuitívna predstava reliéfu funkcie 

 v bode  ako množiny všetkých 

takých , že existuje sieť , taká, že 

 a  je naozaj ekvivalentná 

formálnej definícii, ktorú sme uviedli. Samotná 

lema je ešte trocha všeobecnejšia.    

    

Lema 2.5. Nech  sú topologické priestory. Nech 

 je funkcia. Nech . Pre ľubovoľné 

okolie  bodu  platí:     

                                                                                                                      

i) ak , tak existuje sieť  prvkov 

, taká, že  a               
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 ii) ak pre  existuje sieť , taká, že 

 a , tak   

 

Dôkaz. i) Nech . Označme najskôr 

 a pomocou nej 

definujme množinu . Na 

množine  zaveďme reláciu  danú predpisom 

 ak  a . Relácia  je 

usmernenie na . 

Z definície reliéfu vyplýva, že pre každú dvojicu 

okolí  existuje , také, že 

. Sieť  spĺňa  

a .  

ii) Nech je daná sieť  spĺňajúca  a 

. Uvažujme ľubovoľné okolia  

a . Keďže , tak existuje , 

také, že . Keďže , tak 

existuje , také, že . 

Množina  je usmernená, preto existuje , 

také, že  a , teda  a zároveň 

. To znamená, že . Q.E.D.  

 

Dôsledok: Nech  sú topologické priestory. Nech 

 je funkcia. Nech . Potom 

 

 

Dôkaz. Stačí položiť  a použiť lemu. Q.E.D. 
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Brown graphs [Brown, 1966] are a basis for con-
struction of the largest currently known graphs of di-
ameter 2 and given maximum degree, but their prop-
erties have not been studied so far. In our work
we investigate the structure and properties of Brown
graphs in detail, including determination of their au-
tomorphism groups.

Let P(q) be the standard projective plane over a
field F = GF(q), q a prime power. Vertices of the
Brown graph B(q) are the q2 +q+1 points of P(q)
represented by projective triples over GF(q). Two
distinct vertices a= [a1,a2,a3] and b= [b1,b2,b3] are
adjacent in B(q) if and only if abT = a1b1 + a2b2 +
a3b3 = 0.

The vertex set of B(q) is a disjoint union of the set
V of q2 vertices of degree q+1 and the set W of q+1
singular vertices (such that aaT = 0) of degree q. Let
V1 be the subset of V comprising all vertices adjacent
to at least one singular vertex and let V2 =V\V1.

Lemma 1. The structure of B(q) is as follows:

1. The set W of singular vertices is independent;
2. each pair of vertices of V (adjacent or not) are

connected by a unique path of length 2, while no
edge incident to a vertex of W is contained in a
triangle; in particular, B(q) has diameter 2;

3. every triangle in B(q) has an even number of
vertices [a] such that aaT is a non-square in F;

4. if q is odd, each vertex of V1 is adjacent to ex-
actly two singular vertices, and |V1| = q(q +
1)/2, |V2|= q(q−1)/2;

5. if q ≡ 1 mod 4, then a vertex [a] is in V1 or V2
depending on whether aaT is a square or a non-
square in F, and if q≡−1 mod 4, then a vertex
[a] is in V1 or V2 depending on whether aaT is a
non-square or a square in F;

6. if q is odd, then the subgraphs of B(q) induced
by V1 and V2 are regular of degree (q−1)/2 and
(q+1)/2, respectively;

∗mato4247@gmail.com
†jozef.siran@stuba.sk

7. if q is a power of 2, then |V1| = q2 and V2 is
empty; moreover, V1 contains a vertex v adja-
cent to all singular vertices and every vertex in
V1\{v} is adjacent to exactly one singular ver-
tex and the subgraph of B(q) induced by he set
V1\{v} is regular of degree q.

Using the fundamental theorem of projective ge-
ometry we have shown our first main result.

Theorem 1. For every prime q, the automorphism
group of the Brown graph B(q) is isomorphic to
PΓO(3,q).

Elements of PΓO(3,q) can be identified with pairs
(A,ϕ), with A being a 3× 3 orthogonal matrix (i.e.,
AT = A−1 and ϕ ∈ Gal(F); its action on B(q) is
given by (A,ϕ)[x] = ϕ[xA]. Our second main result
reveals more details about the action of the groups
PGO(3,q)< PΓO(3,q) on B(q).

Theorem 2. The group PGO(3,q) has three orbits on
the vertex set of B(q). If q is odd, the orbits are W, V1
and V2, while if q is a power of 2 the orbits are W, the
single vertex v = [1,1,1, ], and the set V1\{v}. More-
over, for odd q the subgraphs of B(q) induced by V1
and V2 are arc-transitive, and if q is a power of 2, the
subgraph of B(q) induced by V1\{v} is arc-transitive,
all under the action of PGO(3,q). The same state-
ments hold for the group PΓO(3,q).
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Quadratic Eigenvalue Problems
Consider an equation in form

(M +λL+λ 2I)u = 0 (1)

where M,L are given n × n matrices, I is the iden-
tity matrix, λ ∈ C and u ∈ Cn is a vector. If some λ
and a nonzero vector u satisfy the equation, they are
called an eigenvalue and an eigenvector of the eigen-
value problem (1) The problem (1) is often called a
quadratic eigenvalue pencil.

Motivation
Suppose we have the problem of solving the second
order differential equation

q̈(t)+Lq̇(t)+Mq(t) = f (t) (2)

where M,L are n×n matrices, q(t), f (t) are vectors.
It arises in many physical applications: in var-

ious types of mechanical oscillations, e.g., of a
spring with friction, structural stability of elas-
tic bodies or quadratic optimization problems
[Tisseur and Meerbergen, 2001]. If q(t) = eλ tu
solves (2) for f (t) ≡ 0 then the pair (λ ,u)
is an eigenvalue/eigenvector pair of (1). The
quadratic eigenvalue pencil (1) also appears in
discretization of nonlinear Schrödinger equation
[Chugunova and Pelinovsky, 2009].

In spectral stability analysis it is not important to
calculate all the eigenvalues of (1) but only to de-
termine a presence of unstable spectrum, particularly
the number of eigenvalues with positive real part (or
positive imaginary part).

Due to the physical symmetries, in most of the ap-
plications matrices M and L are Hermitian.

Main Result
The main result of this work is a theorem that con-
nects the number of purely imaginary and com-
plex eigenvalues of Hermitian quadratic pencils to
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the properties of the spectrum of matrix M and an
algebraic quantity Krein signature. The theorem
generalizes eigenvalue counts for Hermitian matrix
pencils derived in [Chugunova and Pelinovsky, 2009]
and [Kollár, 2011] to matrices M,L, with arbitrary
kernels. Our method is based on a geometric inter-
pretation of Krein signature for eigenvalue pencils.

Theorem 1. Consider the quadratic eigenvalue pen-
cil

P(λ ) := (M +λL+λ 2I)u = 0 (3)

where M,L are n × n Hermitian matrices, λ ∈ C,
u ∈ Cn. Let N0,Ni,Nr,Nc denote the dimension of
eigenspaces corresponding to eigenvalues with zero
real and imaginary parts, with zero real and positive
imaginary parts, with non-zero real and zero imagi-
nary parts, with non-zero real and positive imaginary
parts. Then, the following counts hold:

2n−N0 − ñM = 2Ni +2Nc +2N+
r (4)

2n−N0 + ñM = 2Ni +2Nc +2N−
r (5)

where Nr = N+
r + N−

r is a decomposition of
eigenspace corresponding to real eigenvalues into di-
rections of positive and negative Krein signature.

Here ñM ∈ N is a quantity that depends on ma-
trix M, its kernel and its relation to the linear pen-
cil M + λL. It can be computed through examining
signatures of Hermitian matrices from certain recur-
sively defined matrix sequence. In the case of simple
kernel of M and L, ñM is twice the number of negative
eigenvalues of matrix M.
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The aim of this work is to study the support vector
machine algorithm from a statistical perspective
using tools of empirical processes and concentration
theory. The gist of this approach lies in casting
the support vector machine as a regularized em-
pirical minimization scheme where the regularizer
is the squared norm in a Hilbert space of func-
tions on the input space. We focus on studying
rates of convergence to the Bayes risk following
the approach of [Van der Vaart and Wellner, 2012]
and [Blanchard et al., 2008]. Under Tsybakov
noise assumption and a geometric noise as-
sumption on the underlying distribution, and
using the properties of reproducing kernel
Hilbert spaces with Gaussian kernels analyzed
in [Van der Vaart and Van Zanten, 2009], we im-
prove the upper bound on the rates of convergence
presented in [Steinwart and Scovel, 2007] for a large
class of probability distributions.

Let P be a probability measure on X ×Y , where
X ⊂ Rd is the input space and Y = {−1,1} is
the label space. A training set is an i.i.d. sam-
ple (X1,Y1), . . . ,(Xn,Yn) from P. The aim is to con-
struct a classifier θ̂n : X → Y based on the train-
ing set that minimizes the probability of misclassifi-
cation P(Y 6= θ(X)). The function attaining the min-
imal risk is known as the Bayes classifier and can be
identified explicitly in terms of the distribution P as
θ0(x) = 21η(x)>1/2−1, where η(x) := P(Y = 1|X =
x). The key observation to study rates of convergence
is to express the support vector machine as a mini-
mizer over a reproducing kernel Hilbert space H of
the criterion

θ 7→ 1
n

n

∑
i=1

(1−Yiθ(Xi))++λ 2
n ‖θ‖2

H.

Unfortunately, it can be shown that for no classi-
fier there exists a uniform rate of convergence to the
Bayes risk. A way out is then to specialize to some
large classes of probability distributions, for which
we can guarantee satisfactory rates. We employ the
following assumptions. We say that P has Tsybakov
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noise exponent κ ∈ [0,∞) resp. geometric noise expo-
nent α ∈ (0,∞) if there exists a constant C > 0 such
that for all small t > 0 (1) resp. (2) is satisfied

PX({x ∈X : |2η(x)−1| ≤ t}) ≤ Ctκ (1)∫

X
|2η(x)−1|exp

(
−τ2

x /t
)
PX(dx) ≤ Ctαd/2(2)

where τx is the Euclidean distance of x to the set {y ∈
X : θ0(x)

(
η(y)− 1

2

)
≤ 0}. Let Pn be the empirical

measure of the sequence (X1,Y1), . . . ,(Xn,Yn), let OP

be a stochastic order symbol and denote P f :=
∫

f dP,
mθ (x,y) := (1− yθ(x))+.

Theorem 1. Let X be the closed unit ball of Rd , and
P be a distribution on X ×Y with Tsybakov noise
exponent κ ∈ [0,∞) and a geometric noise exponent
α ∈ (0,∞). Let σn = nβ/(αd) and λn = n−(1+α)/(2α)β .
Let Hσn(X ) be the reproducing kernel Hilbert space
on X with Gaussian kernel of width 1/σn. Finally,
let θ̂n be the solution to the minimization problem

θ̂n := arg min
θ∈Hσn (X )

(
Pnmθ +λ 2

n ‖θ‖2
Hσn(X )

)
.

Then for all ε > 0 it holds

P(mθ̂n
−mθ0) = OP(n−β+ε),

where β is given by

β =

{
2α

2α+3 if α ≤ κ
2 +

1
2

α(κ+1)
κ+1+α(κ+2) if α > κ

2 +
1
2 .
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Pri výpočte value of evidence dôkazového mate-
riálu DNA sa využı́va informácia o frekvencii vý-
skytu daného genotypu v populácii. Konkrétne prav-
depodobnost’, že jedinec má na danom locuse geno-
typ (A,B) sa počı́ta (podl’a Hardyho – Weinbergovho
ekvilibria) ako 2 fA fB, kde fA a fB sú frekvencie vý-
skytu alel A a B v populácii. Tento spôsob však nie je
správny. Zanedbáva fakt, že jedinci v malej populácii
(naprı́klad na územı́ Slovenska) majú vo vel’kej miere
spoločných predkov, čo sa prejavı́ prı́tomnost’ou ko-
relácie medzi jednotlivými alelami.

Práca sa zaoberá odhadom koeficientu prı́buznosti
F , pomocou ktorého možno korigovat’vzorce na vý-
počet value of evidence. Formálne sa dá F definovat’
ako pravdepodobnost’, že dve alely z danej populácie
budú rovnaké z dôvodu existencie spoločných pred-
kov.

Postupovali sme podl’a rýdzo Bayesovskej meto-
diky z článku [Foreman et al., 1998]. Na simulova-
nie postupnosti hodnôt F sme použili Metropolisov
– Hastingsov algoritmus, pričom rozdelenie F po-
pisujeme ako apriórne β (1.5,50) korigované dátami
podl’a článku [Balding and Nichols, 1997]. Z výstupu
simulácie sme potom odhadli aposteriórnu hustotu
parametra F a ako výslednú hodnotu berieme jej mo-
dus. Spomı́nanú hustotu ako aj modus následne po-
rovnávame v rámci slovenských krajov a niektorých
locusov.

V d’alšej časti práce zavádzame podl’a vzoru
článku [Balding and Nichols, 1997] nový model pre
F v tvare

Fi j =
1

1+αi+β j
,

kde αi a β j sú dva nezávislé vplyvy na hodnotu F .
Konkrétne, αi predstavuje vplyv kraja (naprı́klad mig-
ráciu obyvatel’ov) a β j mieru mutácie alel na danom
locuse.

Na záver skúmame stabilitu odhadu, jednak vzhl’a-
dom na počet iteráciı́ a následne aj vzhl’adom na vplyv
Bayesovskej korekcie (konkrétne prı́tomnosti iných
dát vo vzorke). Za týmto účelom generujeme vlastné
vzorky z populácie pomocou metódy bootstrap.
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Obr. 1: Porovnanie hustoty F na locusoch VWA, FGA
a T H01 v Banskobystrickom kraji

Ciel’om práce bolo odhadnút’ hodnoty koeficientu
prı́buznosti pre slovenskú populáciu a ukázat’, aké
chyby môžu nastat’ pri určovanı́ value of evidence,
ak tento koeficient zanedbáme. Zistili sme, že na hod-
notu F vplýva locus ovel’a viac ako kraj. Použitie
koeficientu prı́buznosti môže významným spôsobom
napomôct’kriminalistickej práci.
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Motivácia

Dôsledkom prebiehajúcej globálnej dlhovej krízy je
aj naliehavá potreba hospodárenia zaručujúceho udr-
žatel’nost’ verejných financií a zabraňujúceho nekon-
trolovatel’nému nárastu štátnych dlhov. Na jeho plá-
novanie sa dnes používajú najmä striktné fiškálne in-
dikátory, ktoré v závislosti od ekonomických para-
metrov určujú maximálnu povolenú mieru deficitu a
štátneho dlhu vzhl’adom na výšku HDP krajiny. Av-
šak v časoch, ked’ sa HDP krajín rýchlo mení a tak-
tiež parametre príjmov štátných rozpočtov úplne ne-
korešpondujú s vývojom HDP, bolo by vhodné nájst’
iné kritéria, ktoré nemajú takéto nedostatky.

Metodika

Táto práca je motivovaná spôsobom managementu
kapitálového endowementu, ktorý využívajú mnohé
americké univerzity. Jeho pravidlá (spending rules)
stabilizujú výdavky len na základe príjmov z minu-
lých rokov, v prípade štátnych rozpočtov možno pri
určovaní maximálnych možných výdavkov uvažovat’
aj odhadované budúce príjmy, ktoré umožňujú pô-
žičky na úkor zníženia stability, či schopnosti splá-
cat’ štátny dlh. Podobný princíp redistribúcie financií
v čase opisuje tiež známa rozprávka O troch grošoch,
kde chudobný človek splácal otcovi svoje minulé vý-
davky, požičiaval synovi a zo zvyšku žil. V tejto roz-
právke však na rozdiel od reálneho života nevystu-
puje inflácia, úroková miera, ani ekonomický rast.

Na základe týchto úvah možno zostavit’ pravidlo
tvorby výdavkov, ktoré vychádza z príjmov viacerých
období. V prípade trojročného modelu (minulý rok
−1, aktuálny rok 0, budúci rok +1) možno vel’kost’
výdavkov V0 vyjadrit’ ako

V0 = α−1γ−1γ0R−1 +α0R0 +α1γ0γ1R1 ,

kde Ri reprezentuje príjmy, koeficienty αi merajú

mieru redistribúcie príjmov v čase a γi =
(

1+ri
1+πi

) 1
2
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je koeficient prepočtu minulých a budúcich rozpoč-
tov na ich súčasnú hodnotu závislú od výšky úrokov
a inflácie za obdobie pol roka, ked’že za účelom eli-
minácie chyby sú celoročné výdavky sústredené 30.
júnu.

Navolením koeficientov krajina reguluje vývoj
štátneho deficitu. Jeho nárast alebo pokles možno
merat’ indikátorom, ktorý v sebe zahŕňa úroky, mieru
inflácie, ekonomický rast, navýšenie štátneho dlhu
a zvolené koeficienty. Tento ukazovatel’ nezazname-
náva vel’ké výkyvy, a preto dostatočne charakterizuje
schopnost’ krajiny splácat’ dlh.

Aplikácia

V práci sa testuje štatistická zhoda reálnej tvorby
výdavkovej stránky rozpočtov s výdavkami urče-
nými zostaveným ekonomicko-matematickým mode-
lom pre krajny EÚ (na základe údajov ECB) s pod-
robnejšou analýzou pre vybrané krajiny (na základe
národných rozpočtov).

Obr. 1: Rozloženie prijmov a výdavkov vo Fínsku a
v Českej republike

Na obrázku sú červenou a šedou farbou znázor-
nené príjmy a výdaje Fínska a Českej republiky v
eurách v období 2003-2009 (zdroj: štátny ropočet).
Dáta vykazujú zhodu s výdajmi určenými vytvore-
ným modelom (modrá farba). Koeficienty modelu pre
Fínsko (α−1,α0,α1) = (0.997,0.19,−0.195) a pre
Česko (α−1,α0,α1) = (−0.251,0.955,0.347) boli
odhadnuté lineárnou regresiou a odstránením out-
lierov. Meratel’ný ukazovatel’ stability pre Fínsko
(1,017) poukazuje na využívanie fiškálnej politiky v
zmysle stabilizovania dlhu a jeho splácania, zatial’
čo ukazovatel’ Českej republiky dosahujúci úroveň
1,076 indikuje pôžičky na úkor navyšovania dlhu.
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Abstrakt 

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie kože 
s neznámou etiológiou, ktorá súvisí s abnormálnym 
metabolizmom lipidov [Mallbris a kol, 2006] 
a oxidačným stresom. V štúdii sme sa  zamerali na 
stanovenie markerov oxidačného stresu. Stanovili 
sme aktivitu niektorých antioxidačných enzýmov – 
superoxiddismutáza SOD, glutatiónperoxidáza GPx 
a kataláza. Ďalej sme stanovili celkovú 
antioxidačnú kapacitu plazmy metódou TEAC 
a markery oxidačného poškodenia lipoperoxidy, 
karbonyly proteínov, nitrotyrozín a 8-izoprostány. 
Štúdie sa zúčastnilo 26 pacientov a 20 zdravých 
dobrovoľníkov. U pacientov so psoriázou sme 
namerali signifikantne zvýšenú hladinu 
lipoperoxidov, 8-izoprostánov. Aktivita 
antioxidačného enzýmu superoxiddismutázy bola 
signifikantne zvýšená u pacientov so psoriázou v 
porovnaní s kontrolnou skupinou. Aktivita 
glutaiónperoxidázy a aktivita katalázy nebola 
významne zvýšená u psoriatických pacientov. 
Koncentráciu nitrotyrozínu aj karbonylov proteínov 
v plazme mali pacienti významne zníženú v 
porovnaní s kontrolnou skupinou. Celková 
antioxidačná kapacita plazmy meraná metódou 
TEAC nebola signifikantne znížená. Vyhodnocovali 
sme aj parametre základnej biochémie, krvného 
obrazu a koncentráciu niektorých iónov. Dôležitú 
časť našej štúdie tvorilo zavedenie metódy na 
stanovenie koncetrácia kalprotektínu ako nového 
zápalového markera u pacientov so psoriázou. 
Tento marker zápalových ochorení bol významne 
zvýšený u pacientov so psoriázou v porovnaní s 
kontrolnou skupinou. Stanovili sme aj iný bežne 
používaný marker zápalu C-reaktívny protein, ktorý 
bol u psoriatikov zvýšený. Nekoreloval však s 
kalprotektínom. Nezaznamenali sme však žiadnu 
koreláciu medzi trvaním psoriázy a koncentráciou 
kalprotektínu v plazme. Kalprotektín však 
významne negatívne koreloval s aktivitou SOD 
(P=0,0195; ρ=-0,4261), negatívne koreloval aj s 
koncentráciu nitrotyrozínu (P=0,0124; ρ=-0,4601) 

Naše výsledky podporujú hypotézu, že 
v patogenéze psoriázy zohráva úlohu aj oxidačný 
stres, ktorý je podmienený zvýšenou produkciou 
ROS a prítomnosťou zápalu. Stanovenie zápalového 
markeru kalprotektínuNameranie zvýšených 
koncentrácií zápalového markeru kalprotektínu 
dokázalo, že psoriáza je zápalové ochorenie. 

Hoci psoriáza nepatrí medzi novoobjavené 
ochorenia, stále sa nepozná jej etiológia 
a v ostatných desaťročiach sa jej venoval snáď 
najintenzívnejší výskum v rámci kožných ochorení. 
Psoriáza postihuje približne 2 – 3 % populácie, 
výrazne ovplyvňuje kvalitu života pacienta a je 
závažným problémom nielen zdravotným, ale aj 
sociálnym.  Je preto užitočné venovať skúmaniu 
tohto ochorenia náležitú pozornosť. 

 
Kľúčové slová: psoriáza, oxidačný stres, 
antioxidačné enzýmy, kalprotektín 

1 Teoretický úvod 

Ľudská koža je najväčší orgán nášho tela a 
medzi najdôležitejšie úlohy zdravej pokožky patrí 
ochrana pred infekciami. Tvorí nevyhnutnú bariéru 
medzi vonkajším prostredím a vnútornými orgánmi. 
Koža je však zároveň aj hlavným terčom 
oxidačného stresu kvôli reaktívnym metabolitom 
kyslíka (ROS), ktoré pochádzajú z okolitého 
prostredia aj z vlastného metabolizmu buniek. 
Najvýznamnejším zdrojom voľných radikálov je 
dýchací reťazec, kde oxidáciou vzdušného kyslíka 
vzniká energia a ako vedľajšie produkty vznikajú 
superoxid a hydroxylový radikál. Za normálnych 
okolností 98-99% energie vzniká cestou 
cytochromového systému a len 1-2% 
jednoelektrónovou redukciou, tj. cez voľné 
radikály. ROS sa teda tvoria počas fyziologického 
metabolizmu a sú súčasťou normálnych funkcií 
bunky. Zvyčajne nie sú pre organizmus veľmi 
škodlivé. Keď však dochádza k ich nadprodukcii 
v dôsledku rôznych patologických javov, majú 
poškodzujúce účinky na biomolekuly.  

 Antioxidanty sa nazývajú látky, ktoré 
zoslabujú poškodzujúce účinky voľných radikálov. 
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Pri mnohých ochoreniach pozorujeme, že dochádza 
k narušeniu rovnováhy medzi tvorbou voľných 
radikálov a ich vychytávaním antioxidantami. Tento 
stav sa označuje pojmom oxidačný stres. 

. 

2  Oxidačné poškodenie biomolekúl 

2.1 Poškodenie membrán lipoperoxidáciou 
 

Lipidová dvojvrstva je základnou štruktúrou 
všetkých buniek a bunkových membránových 
organel. Bočné reťazce nenasýtených vyšších 
karboxylových kyselín spôsobujú membránovú 
fluiditu. Ich poškodenie vedie k zníženiu 
priepustnosti membrány, ktorá je nevyhnutná na 
správnu funkciu biologickej membrány. Biologické 
membrány sú poškodzované procesom, ktorý sa 
nazýva lipoperoxidácia. Potravou prijaté tuky sú 
trávené, absorbované a transportované po tele. 
V tomto procese sú zahrnuté aj lipoproteíny, ktoré 
sú tiež terčom oxidačného poškodenia. Vyššie 
karboxylové kyseliny uvoľnené pôsobením lipáz sú 
takisto potenciálnym cieľom poškodenia [Halliwell 
a Gutteridge, 1999; Tekin a kol, 2007]. 

Pod peroxidáciou lipidov sa rozumie 
oxidačné poškodenie polynenasýtených vyšších 
karboxylových kyselín, ktoré sú zložkou 
membránových fosfolipidov. Čím je vyššia 
karboxylová kyselina viac nenasýtená, tým je 
citlivejšia na oxidačné poškodenie. Vyššie 
karboxylové kyseliny len s jednou dvojitou väzbou, 
napr. kyselina olejová (18:1), sa lipoperoxidáciou 
takmer nepoškodzujú. Vhodnými substrátmi na 
oxidačné poškodenie sú kyseliny s dvomi 
a viacerými dvojitými väzbami, napr. kyselina 
linolová (18:2), linolénová (18:3) a arachidónová 
(20:4) [Muchová, 2004; Halliwell a Gutteridge, 
1999; Ďuračková, 1998]. 

Lipoperoxidácia má tieto fázy: iniciácia 
(primárna, sekundárna), propagácia a terminácia 
(obrázok 1). Iniciácia lipoperoxidácie je zapríčinená 
atakom rôzneho druhu na membránový lipid, ktorý 
má dostatočnú reaktivitu na to, aby odtrhol atóm 
vodíka z metylénovej skupiny. Výsledkom 
lipoperoxidácie je tvorba hydroperoxidov lipidov 
membrán a tieto sa považujú za primárne produkty 
peroxidácie lipidov. Nie sú však stále a najmä 
v prítomnosti iónov prechodných kovov (Cu, Fe) sa 
môžu rozkladať. Vznikajú sekundárne produkty 
peroxidácie lipidov, mnohé biologicky aktívne 
látky. Mnohé z nich sa používajú ako markery 
lipoperoxidácie. Sú to napríklad malondialdehyd 
(MDA), 4-hydroxynonenal (HNE) a iné. Ak sa 
nameria ich zvýšená hladina v krvnom sére, je to 
zvyčajne indikátor toho, že v organizme dochádza 

k poškodeniu membrán buniek. Stanovenie MDA 
však nedáva ani kvalitatívnu, ani kvantitatívnu 
informáciu o pôvode a druhu molekuly, z ktorej 
MDA vznikol (Muchová, 2004; Halliwell a 
Gutteridge, 1999; Ďuračková, 1998). 

 
 

Obrázok 1  Mechanizmus lipoperoxidácie 
[Muchová, 2004] 

 
2.2 Poškodenie proteínov voľnými radikálmi 
 

Oxidačné poškodenie proteínov nie je ešte 
natoľko preštudované ako peroxidácia lipidov. Je to 
prirodzené vzhľadom k veľkému množstvu 
rozličných proteínov a aminokyselinových 
podjednotiek v nich prítomných, ktoré môžu byť 
substrátom pre oxidanty. ROS modifikujú 
aminokyselinové jednotky v proteínoch, čím sa 
zmení ich konformácia. Keď dôjde k zmene 
konformácie proteínu, má to za následok buď 
zmenu alebo úplné stratenie pôvodnej biologickej 
funkcie. S tým súvisí aj zmena v citlivosti na 
proteolytické enzýmy. Aminokyselina metionín 
podlieha oxidácii najčastejšie, hlavne 
prostredníctvom peroxidu vodíka a hydroxylového 
radikálu. Mnoho proteínov stráca svoju biologickú 
funkciu práve oxidáciou metionínu [Vogt, 1995]. 
Zmenené funkčné skupiny aminokyselín môžu 
vytvárať medzi sebou, alebo s inými látkami 
krížové väzby, čím sa zmení pôvodná podstata 
proteínu. Poškodenie proteínov môže nastať 
priamym útokom ROS/RNS alebo nepriamo 
sekundárnym poškodením zahŕňajúcim koncové 
produkty lipoperoxidácie, ako sú MDA a HNE 
[Dalle-Donne, 2003; Ďuračková, 1998; Halliwell a 
Gutteridge, 1999; Muchová, 2004]. 
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Stanoviť koncové produkty oxidačného 
poškodenia proteínov je omnoho ťažšie ako pri 
oxidačne poškodených lipidoch. V súčasnosti sa na 
charakterizovanie oxidačného poškodenia proteínov 
používa stanovenie karbonylových skupín, ktoré 
vznikajú reakciou oxidantov s bočnými reťazcami 
aminokyselín. Tieto karbonylové skupiny sa 
považujú za primárny produkt poškodenia proteínov 
a sú schopné poškodzovať ďalšie molekuly. 
Mechanizmus ich poškodzujúceho účinku je 
dvojaký: oxidačný a redukčný. Oxidačným 
pôsobením karbonylových skupín vznikajú 
hydroperoxidy proteínov. Na ich redukciu sa 
v bunke vyčerpávajú významné reduktanty, ako je 
kyselina askorbová a glutatión. Pri druhom 
mechanizme pôsobí poškodený proteín ako 
reduktant, redukuje ióny kovov na prooxidačnú 
formu (Fe3+→Fe2+). V oboch typoch mechanizmov 
dochádza k zvyšovaniu oxidačného stresu v bunke 
[Dalle-Donne, 2003; Ďuračková, 1998; Muchová, 
2004]. 

 
2.3 Poškodenie DNA voľnými radikálmi 
 

DNA je sama o sebe veľmi stabilná 
molekula, ale prechádza mnohými zmenami 
a zároveň je veľmi citlivá na oxidačné poškodenie. 
K poškodeniu môže dôjsť na úrovni purínovej 
(adenín, guanín) a pyrimidínovej (tymín, cytosín) 
zásady, ako aj na sacharidovej jednotke. Za 
poškodenie dusíkových zásad aj deoxyribózy je 
zodpovedný najmä hydroxylový radikál, ktorý je 
schopný eliminovať atóm vodíka z deoxyribózy a aj 
adovať sa na dusíkové zásady. Modifikácia zásad 
v makromolekule DNA vedie k tomu, že párovanie 
príslušných báz nie je komplementárne v dôsledku 
poruchy činnosti polymeráz. Jednou výhodou 
dvojzávitnice DNA je to, že ak je jedno vlákno 
poškodené, informácia z druhého vlákna môže byť 
použitá k presnému nahradeniu. Procesy 
oxidačného poškodenia DNA v zdravých bunkách 
sú pre organizmus vysoko toxické, pretože sú 
základom mutácií, kde sa zmení sekvencia báz 
a môžu viesť až k zániku bunky. Markerom 
oxidačného poškodenia molekuly DNA je 8-
oxodeoxyguanozín [Halliwell a Gutteridge, 1999; 
Muchová , 2004]. 

 
3  Antioxidanty 

Antioxidanty v živých organizmoch 
zastupujú zlúčeniny, ktoré zabraňujú oxidácii inej 
látky tým, že sami podliehajú oxidácii. Vyskytujú 
sa v nízkych koncentráciach. Produkty, ktoré takto 
vznikli by sa nemali zúčastňovať spúšťania ďalších 
radikálových reakcií. Výsledkom aktivity 
antioxidanta je ochrana biologicky významných 

molekúl a tým v konečnom dôsledku aj ochrana 
buniek tkanív a celého organizmu pred oxidačným 
poškodením voľnými radikálmi [Ďuračková, 1998; 
Halliwell a Gutteridge, 1999; Maruniaková, 2001]. 

Delenie rôznych druhov antioxidantov je uvedené 
v tabuľke 2: 

 

enzýmové 
antioxidanty 

kataláza, 
superoxiddismutáza, 
glutatiónperoxidáza, 
cytochrómoxidáza 

neenzýmové 
antioxidanty 

albumín, feritín, 
ceruloplazmín, laktoferín 

nízkomolekulové 
hydrofilné 

antioxidanty 

glutatión, kyselina 
askorbová, kyselina 
močová, tioly (cysteín), 
bilirubín (viazaný na 
proteíny)  

nízkomolekulové  
lipofilné 

antioxidanty 

karotenoidy, 
tokoferoly (vitamín E), 
ubichinol 

Tabuľka 1  Delenie antioxidantov 
 
3.1  Superoxiddismutáza 

 
  SOD patrí medzi metaloenzýmy, ktoré vo 

svojom aktívnom centre obsahujú jeden alebo dva 
atómy prechodného prvku. V ľudskom tele sa 
vyskytujú tri izoformy SOD líšiace sa obsahom 
kovu v aktívnom mieste enzýmu, počtom jednotiek 
a sekvenciou aminokyselín v apoenzýme. 
Rozlišujeme Cu,Zn-SOD, Mn-SOD a FeSOD 
[Ďuračková, 1998; Maruniaková, 2001; Halliwell a 
Gutteridge, 1999]. 

 Cu,Zn-SOD je neobyčajne stabilná. 
Prebiehajúce štúdie odhaľujú, že Cu,ZnSOD je 
prítomná v skutočnosti vo všetkých aeróbnych 
eukaryotických bunkách. Erytrocyty obsahujú 
vysoké koncentrácie Cu,Zn-SOD. V živočíšnych 
bunkách je lokalizovaná v cytosole, ale objavuje sa 
aj v lyzozómoch, peroxizómoch, jadre a priestore 
medzi vnútornou a vonkajšou mitochondriálnou 
membránou [Halliwell a Gutteridge, 1999]. 

 Pri dismutácii superoxidu sa uplatňujú atómy 
medi, atómy zinku slúžia na stabilizáciu enzýmu. 
Povrch každej podjednotky je zväčša negatívny 
okrem pozitívne nabitých „dráh“, ktoré vedú 
superoxid do aktívneho miesta. Všeobecný 
mechanizmus dismutácie superoxidu katalyzovanej 
superoxiddismutázou sa môže vyjadriť nasledovnou 
rovnicou [Ďuračková, 1998; Halliwell a 
Guttenridge, 1999]: 

 
Mn+–SOD  + O2

•– → M(n-1)+–SOD + O2  
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 Mechanizmus je charakterizovaný redoxným 
cyklom atómu medi Cu, ktorá v reakcii zastupuje 
kov – M. 

 SOD sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie 
antioxidačné enzýmy a vo viacerých 
experimentálnych štúdiách sa namerali zmeny v jej 
aktivite pri rôznych patologických stavoch 
[Górnicki a Gutsze, 2001; Kural a kol, 2003; 
Maruniaková, 2001]. 

3.2  Glutatiónperoxidáza 
 Glutatiónperoxidáza (GPx) odstraňuje H2O2 

tým, že spojí jeho redukciu na H2O s oxidáciou 
redukovaného glutatiónu (GSH) ako uvádza 
nasledovná reakcia: 

 
H2O2 + 2 GSH → GSSG + 2 H2O 

 
 GPx bola prvýkrát v živočíšnom tkanive 

objavená v roku 1957 a v týchto tkanivách je veľmi 
rozšírená. Pri fyziologických podmienkach sa 
glutatión v bunke vyskytuje prevažne v redukovanej 
forme. Koncentrácia GSH sa v krvnej plazme 
človeka pohybuje v rozmedzí 1-3 µmol/l. Ako 
donor vodíkov vystupuje GSH a vzniká oxidovaný 
glutatión. GPx pozostáva zo štyroch proteínových 
podjednotiek, z ktorých každá obsahuje v aktívnom 
mieste selén  

 Pomer redukovaného a oxidovaného 
glutatiónu v živočíšnych bunkách je vysoký (10/1), 
preto musí existovať mechanizmus na spätnú 
redukciu GSSG na GSH. Toto je dosiahnuté 
glutatiónreduktázou, ktorá katalyzuje reakciu: 

 
GSSG + NADPH+H+ → 2GSH + NADP+ 

  
 Požadované NADPH je poskytované 

v živočíšnych a rastlinných tkanivách niekoľkými 
systémami enzýmov, kde najznámejším je 
pentózový cyklus. Zmeny v hladine GPx sa 
pozorovali pri niektorých patologických stavoch 
[Halliwell a Gutteridge, 1999; Rashmi a kol., 2009]  

 
3.3  Kataláza 
 Dismutáciou superoxidu sa produkuje 

peroxid vodíka H2O2. H2O2 je tvorený takisto aj 
inými enzýmami – napr. xantínoxidáza. Takto 
vytvorený peroxid vodíka je odstraňovaný dvoma 
druhmi enzýmov – kataláza a peroxidáza. Kataláza 
priamo katalyzuje rozklad peroxidu vodíka podľa 
nasledovnej reakcie: 

 
2 H2O2  → 2 H2O + O2 

  
 Väčšina aeróbnych buniek vykazuje 

katalázovú aktivitu. V živočíšnych bunkách je 
prítomná vo všetkých hlavných orgánoch tela, 

najviac koncentrovaná je v pečeni. Kataláza 
v erytrocytoch umožňuje ich ochranu pred 
peroxidom vodíka H2O2, ktorý sa tvorí dismutáciou 
superoxidu pri autooxidácii hemoglobínu. Keďže 
peroxid vodíka ochotne difunduje, erytrocyty môžu 
brániť okolité tkanivá pred oxidačným poškodením 
tým, že absorbujú peroxid vodíka. 

4. Psoriáza 

Psoriáza je primárne zápalové ochorenie kože 
charakteristické buď akútne – exantematickým 
alebo chronicko – stacionárnym priebehom. 
Kožnými prejavmi tohto ochorenia sú ostro 
ohraničené ložiská rôznej konfigurácie a veľkosti, 
zápalovo začervenané s typickým striebrolesklým 
olupovaním. Psoriatické lézie vznikli na základe 
hyperproliferácie a abnormálnej diferenciácie 
keratinocytov. Epidermis je v psoriatickom ložisku 
4- až 6-krát hrubšia v porovnaní s hrúbkou 
epidermis zdravej pokožky. Jednotlivé bunky, 
najmä tie v stratum spinosum, sú zväčšené a 
aj metabolicky aktívnejšie. Mitotická aktivita 
v stratum basale je asi 8-krát vyššia. Samotný 
bunkový cyklus epidermocytov je výrazne skrátený. 
U pacientov s diagnostikovaným ochorením 
psoriáza je proces maturácie keratinocytov rapídne 
urýchlený, následkom čoho je maturácia 
nedokončená a na povrchu kože sa tvoria ložiská 
typické pre psoriázu [Mrowietz a Reich, 2009; Péč 
a kol, 2006; Rocha-Pereira a kol. 2001]. 

 V posledných rokoch sa radikálne zmenil 
pohľad na psoriázu ako na izolované kožné 
ochorenie. Súčasný výskyt psoriázy s inými 
chorobami, ako zápal kĺbov – artritída, zápalové 
ochorenia hrubého čreva – Crohnova choroba, či 
vyšší výskyt kardiovaskulárnych chorôb nie sú 
náhodné. Všetky tieto ochorenia sú výsledkom 
systémových patologických procesov, ktoré môžu 
mať spoločný genetický či imunologický základ. 
Ukázalo sa, že psoriáza nie je primárne ochorenie 
keratinocytov epidermis, ale ochorenie 
imunologické, dnes už klasifikované ako 
autoimunitné, kde najdôležitejšiu úlohu plní T-
lymfocyt. Nové pohľady na etiopatogenézu 
psoriázy majú za následok nový pohľad na  liečbu 
tohto ochorenia a ďalší intenzívny výskum celej 
problematiky.  

 Už z klinického pohľadu je zrejmé, že 
striebrolesklé šupinky v psoriatických léziách 
vznikajú následkom porúch keratinizácie. 
Histomorfologicky sa prejavujú kvantitatívne 
(hyperkeratóza), ako aj kvalitatítvne (parakeratóza). 
Priebeh normálnej keratinizácie zo stratum basale 
do stratum corneum trvá približne 15 – 30 dní. 
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U psoriatických pacientov je tento čas skrátený na 4 
– 7 dní. [Péč a kol, 2007]. 

 Ochorenie prebieha na základe zdedenej 
dispozície s polygénnym alebo multifaktorovým 
typom dedičnosti, kde dôležitú úlohu plnia tzv. 
rizikové faktory, ktoré môžu byť endogénne alebo 
exogénne (environmentálne). V mnohých prípadoch 
je náročné určiť medzi nimi presnú hranicu. Medzi 
najvýznamnejšie spúšťajúce faktory patrí trauma, 
infekcia (betahemolytické streptokoky, 
Staphylococcus aureus, Candida albicans a ďalšie), 
stres, HIV, psychická trauma, lieky (lítium, 
betablokátory, antimalariká), klimatické vplyvy, 
tehotenstvo a pôrod. Viac ako 50 rokov je známa 
priama súvislosť medzi streptokokovou tonzilitídou 
a psoriázou, pričom tonzilitída približne 2 týždne 
predchádza erupciu predovšetkým gutátnej psoriázy 
(lat. psoriasis guttata). V posledných rokoch 
výskumné štúdie potvrdzujú, že fajčenie a takisto aj 
užívanie alkoholu možno zaradiť k rizikovým 
faktorom.  

 Metabolické a hormonálne faktory plnia 
dôležitú úlohu pri vzniku a ďalšej  progresii 
psoriázy. Napríklad hypokalcémia vzniknutá pri 
poruche funkcie prištítnych žliaz s poruchou 
syntézy parathormónu potencuje vznik jednej 
z najzávažnejších, životunebezpečných foriem 
psoriázy – pustulóznu psoriázu. Psoriázu provokujú 
vysoké dávky estrogénovej liečby, ale aj 
hormonálne zmeny v puberte u dievčat [Bhosle 
a kol. 2006; Kawada a kol. 2003; Mrowietz a Reich, 
2009; Naldi, 1998; Péč a kol. 2006; Shelling, 2008]. 

 Z hľadiska výskytu tohto ochorenia vo 
svetovej populácii sa najčastejšie uvádza údaj 0,5 – 
3 %. Štatistické pozorovania výskytu psoriázy sa 
líšia, ale vo všeobecnosti sa pozoruje najvyšší 
výskyt v severských krajinách (11,8 % v Arctic-
Kasau).  Nulový výskyt je na Samoe. Na Slovensku 
chýbajú presné štatistické údaje o výskyte psoriasis 
vulgaris. Podľa rôznych údajov, ktoré hovoria o 1 – 
5 % , najčastejšie o 2% výskyte psoriasis vulgaris 
v európskej populácii, by na Slovensku s 5,5 
milióna obyvateľov žilo približne 110 000 
pacientov so psoriázou. Pri 15 – 25% výskyte 
stredne ťažkej až ťažkej formy psoriázy sa 
predpokladá, že na Slovensku žije približne 16 500 
– 27 500 pacientov s takýmto rozsahom ochorenia. 
Trend vývoja chorobnosti je stabilizovaný 
v celkovom 5-ročnom hodnotení. [Péč a kol, 2006] 

 Pohlavie nemá vplyv na výskyt ochorenia. 
Napriek tomu Gelfand a kol. (2005) v posledných 
epidemiologických štúdiách preukázali zvyšujúci sa 
podiel mladých žien s I. typom psoriázy. 

 Klinické prejavy ochorenia sú vysoko 
variabilné.  Najľahšie formy sa prejavia jediným 
akútnym atakom psoriázy s následnou 

mnohoročnou, niekedy do konca života trvajúcou 
absenciou klinických prejavov. Najťažšia forma 
psoriázy je až invalidizujúca.  

 Symptómy psoriázy sú zápal, začervenanie, 
pŕhlenie, svrbenie (u 2/3 pacientov), bolesť, 
praskanie a olupovanie kože. Chronickú ložiskovú 
formu psoriázy má 80% pacientov. Najviac 
postihnutými miestami tela sú pokožka hlavy, lakte, 
kolená, sakrálna oblasť s análnym otvorom. 
U jedného z piatich pacientov sa vyvinie psoriasis 
arthritis, často mnoho rokov po začatí prejavov 
choroby na koži. Súčasné štúdie ukazujú, že 
psoriasis arthritis je častokrát omnoho vážnejšia ako 
sa predpokladalo. V priebehu ochorenia je u viac 
ako 40 % pacientov postihnutých päť a viac kĺbov; 
20% trpí progresívnymi zmenami kostí (podobne 
ako u reumatickej artritídy); a okolo 5% pacientov 
so psoriasis arthritis má agresívnu a deštruktívnu 
formu s rapídnou deštrukciou kĺbov [Mrowietz 
a Reich, 2009; Globe, Bayliss a Harrison, 2009]. 

 Nami skúmané ochorenie často pretrváva 
celý život a pacienti  majú zvýšené riziko 
kardiovaskulárnych chorôb a s nimi spojených 
komplikácií, čo zvyšuje náklady na liečbu a tým aj 
ekonomický vplyv na liečbu. Spája sa s depresiami 
a samovražednými tendenciami. Toto ochorenie má 
takisto vplyv aj na kvalitu spánku. Yang a kol. 
(2011) uvádzajú zvýšené komplikácie pri pôrode 
pacientiek s psoriázou. (predčasný pôrod, nízka 
hmotnosť dieťaťa) [Menon a kol, 2010; Bhosle 
a kol, 2006; Grozdev a kol, 2011; Gowda a kol. 
2010; Globe a kol. 2009]. 

4.1  Účasť oxidačného stresu v patogenéze 
ochorenia psoriáza 

 
 Koža je hlavným terčom oxidačného 

poškodenia najmä kvôli ROS pochádzajúcich 
z prostredia, ale aj z metabolizmu samotnej kože. 
Hoci endogénne antioxidanty zoslabujú škodlivý 
účinok ROS, zvýšená alebo dlhotrvajúca 
prítomnosť voľných radikálov môže premôcť 
obranné mechanizmy. Vzniká oxidačný stres, ktorý 
prispieva k rozvoju rôznych kožných chorôb, 
zahŕňajúc aj ochorenie psoriáza (Zhou a kol. 2009). 

 Oxidačný stres spôsobený ROS zapríčiňuje 
modifikáciu DNA, lipoperoxidáciu a produkciu 
prozápalových cytokínov a chemokínov. Toto 
prispieva k patogenéze mnohých ochorení, aj 
ochorenia psoriázy. ROS slúžia aj ako druhí 
poslovia v bunke, kde majú vplyv na cesty prenosu 
signálu a modulujú expresiu viacerých génov. 
Najvýraznejší účinok sa pozoroval v týchto cestách 
prenosu signálu: MAPK/AP-1, NF-κB a JAK-
STAT. Práve tieto cesty prenosu signálu a ich 
vzájomné kríženie, sú považované za kľúčové pri 
zápalových ochoreniach, ako je aj ochorenie 
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psoriáza. Aktiváciou týchto kaskád prenosu signálu 
sa spúšťa bunková odpoveď v podobe rastových 
faktorov, cytokínov, neurotransmiterov a ďalších 
intrecelulárnych signálnych molekúl, čo vedie 
k bunkovej proliferácii, diferenciácii, a apoptóze. 
Abnormálny rast keratinocytov u ochorenia 
psoriáza je zapríčinený aj produkciou superoxidu 
polymorfonukleárnymi lymfocytmi a psoriatickými 
dermálnymi fibroblastami. Zvýšený výskyt 
polymorfonukleárnych lymfocytov v psoriatických 
léziách vedie k uvoľňovaniu ROS a tým k následnej 
lipoperoxidácii a k oxidačnému poškodeniu 
membrán buniek a proteínov [Tekin a kol. 2007; 
Zhou a kol. 2009]. 

 Existujú štúdie, ktorých cieľom bolo 
hodnotiť základné parametre oxidačného 
poškodenia. Publikovaná práca od Górnicki 
a Gutsze (2001) sa venovala štúdiu 53 pacientov 
s ochorením psoriáza. Trvanie psoriázy u týchto 
pacientov bolo v priemere 12,2 ± 8,8 rokov. 
Zaznamenali znížené aktivity SOD a katalázy v 
erytrocytoch v porovnaní s kontrolnou skupinou, 
ktorú tvorilo 36 dobrovoľníkov. Naopak namerali 
zvýšené hladiny MDA u skupiny psoriatikov o 58% 
v porovnaní s kontrolnou skupinou.  

 Publikované práce, ktoré sumarizujú markery 
oxidačného stresu zhodne poukazujú na zvýšenú 
hladinu MDA v plazme u psoriatických pacientov 
[Bridanti a Picardo, 2003; Okayama, 2005; Rashmi, 
2009]. Súčasne sa pozorovali znížené hladiny 
antioxidantov betakaroténu, GSH, α-tokoferolu 
(vitamín E) a znížené aktivity antioxidačných 
enzýmov SOD, GPx a kataláza [Kökçam 
a Naziroğlu, 1999; Zhou a kol. 2009].  

 V inej štúdii bola použitá ako marker 
lipoperoxidácie tiobarbiturová kyselina TBA. Zistili 
sa signifikantne vyššie hladiny TBA u pacientov 
s ochorením psoriáza ako u kontrolnej skupiny. 
Celková antioxidačná kapacita bola značne znížená 
u pacientov s ochorením psoriáza. Vyhodnocovala 
sa lipoperoxidácia ako aj celková antioxidačná 
kapacita plazmy u pacientov s aktívnou psoriázou 
(viac ako 10% kože pokrytej psoriatickými léziami) 
a u pacientov s neaktívnou psoriázou (menej ako 
10% kože pokrytej léziami). Pacienti s aktívnou 
psoriázou mali vyššie hodnoty TBA ako pacienti 
s neaktívnou psoriázou [Rocha-Pereira a kol. 2001]. 

 Práca publikovaná Yildirim (2003) zahŕňala 
22 pacientov so psoriázou a 22 vzoriek kontrolnej 
skupiny. Zaznamenali zníženú aktivitu SOD a GPx 
v erytrocytoch. Naopak uvádzajú štatisticky 
významne zvýšenú aktivitu katalázy v sére. Štúdia 
od Okayama (2005) uvádza takisto zvýšenú aktivitu 
enzýmu kataláza v sére pacientov so psoriázou. 

 Väčšina odbornej literatúry uvádza, že 
pacienti so psoriázou majú zníženú celkovú 

antioxidačnú kapacitu plazmy [Kiymet, 2003; Kural 
a kol.2003; Okayama, 2005; Rocha-Pereira a kol. 
2001; Rocha-Pereira a kol. 2004].  

 Odborná literatúra vo všeobecnosti uvádza, 
že oxidačný stres a nerovnováha v aktivite 
antioxidantov hrajú hlavnú úlohu v patogenéze 
psoriázy. Štúdie však nie sú jednotné vo všetkých 
parametroch oxidačného stresu a v niektorých 
údajoch sa výsledky rozchádzajú. Molekulový 
mechanizmus účinku ROS na prenos signálu 
v bunke tiež ešte nie je celkom objasnený [Zhou 
a kol. 2009]. 
 

5 Experimentálna časť 

5.1 Spracovanie vzoriek 
 Odber vzoriek prebiehal od roku 2009 po 

zahájení štúdie. Krv sa odobrala do komerčných 
skúmaviek s a bez antikoagulanta (EDTA). Krvnú 
plazmu, erytrocyty a krvné sérum sme získali 
centrifugovaním krvi 10 minút pri 1200 g. Základný 
roztok hemolyzátu erytrocytov sme pripravili 
pridaním 1,5 ml ľadovej destilovanej vody ku 0,5 
ml erytrocytov, ktoré boli predtým trikrát premyté 
vo fyziologickom roztoku. Takto pripravený 
hemolyzát sa ďalej riedil päťkrát a desaťkrát. 

 Krvné sérum sme pripravili zo 4 ml krvi bez 
antikoagulanta a rozdelili nasledovne:  

- AOPP → 220 µl 
- Lipoperoxidy → 350 µl 
- TEAC → 50 µl 
- Kalprotektín → 500 µl 
6 ml krvi s antikoagulantom EDTA sme 
spracovali nasledovne:  
- polymorfizmus → 2ml  
- krvná plazma → cytokíny 1 (250 µl),  
cytokíny 2 (250 µl),  cytokíny 3 (250 µl),  
izoprostány (250 µl),  nitrotyrozín (30 µl),  
karbonyly (50 µl),   
- hemolyzát (500 µl) → superoxiddismutáza 
(riedenia hemolyzátu 5x a 10x), 
glutatiónperoxidáza (riedenia hemolyzátu 5x 
a 10x), kataláza (riedenia hemolyzátu 5x a 10x), 
hemoglobín (riedenia hemolyzátu 5x a 10x) 

Na oddelenie klinickej biochémie (OKB) sme na 
krvný obraz odobrali 3 ml krvi s EDTA, na 
sedimentáciu 2 ml krvi s citrátom a na základnú 
biochémiu 4 ml krvného séra.  

 Biologické vzorky sme zamrazili. Krvnú 
plazmu a sérum sme uchovávali pri  

-80°C a hemolyzáty sme uchovávali pri -20°C 
až do biochemických analýz. 

 
5.2 Protokol štúdie vyšetrovania pacientov so 

psoriázou 
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 Do našej výskumnej štúdie bolo zapojených 
26 dospelých pacientov, ktorým bolo 
diagnostikované ochorenie psoriáza (17 mužov a 9 
žien) s priemerným vekom 33 rokov. Chronickú 
ložiskovú psoriázu malo 22 pacientov, zvyšní štyria 
mali diagnostikovanú psoriasis guttata. Kĺby mali 
postihnuté iba traja pacienti. Priemerná dĺžka 
trvania psoriázy bola 11 rokov. Priemerný BMI 
(body mass index) bol 26,1.  

 Pacienti, ktorým bola diagnostikovaná 
psoriáza sú evidovaní na 1. dermatologickej klinike 
Fakultnej nemocnice v Bratislave (Slovenská 
republika). Do štúdie bolo zaradených aj 20 
zdravých dobrovoľníkov (6 mužov a 14 žien) 
s priemerným vekom 37 rokov. Pacienti 
a dobrovoľníci pred zaradením do štúdie podpísali 
informovaný súhlas. 

 Projekt bol zahájený v januári 2009. 
Vysadenými liekmi boli kyselina acetylsalicylová, 
antioxidanty, vitamíny.  

 Názov grantu je AV 2008 4/2028/08 – 
Kalprotektín, nový neinvazívny marker zápalového 
ochorenia. 

 
5.3 Štatistické vyhodnotenie výsledkov  
 Na štatistické vyhodnotenia sme použili 

program StatsDirect® 2.3.7 (StatsDirect Sales, 
Cheshire M33 3UY, UK). Grafické znázornenia 
sme spracovali využitím proframu Excel 2003 
(Microsoft Corporation). 

 V experimentoch sme výsledky testovali 
Shatiro-Wilk W testom na normalitu resp. 
nenormalitu distribúcie dát v súbore. Pre 
neparametrické dáta sme použili Mann-Whitney 
U test a pre parametrické dáta nepárový Studentov t 
test na zistenie štatistickej významnosti. Určovali 
sme aj Spearmanov korelačný koeficient. Výsledky 
reprezentujú priemer ± SEM (standard error of 
mean). 

 Štatistickú významnosť sme stanovili na 
0,05. 
 

5.4 Metódy stanovenia  
 Stanovenie lipoperoxidov v krvnom sére podľa 

El-Saadani a kol. (1989) je založené na schopnosti 
peroxidov oxidačne premieňať jodid (I-) na jód (I2). 
I2 v reakčnej zmesi následne reaguje s nadbytkom I- 
za vzniku I3, ktorého absorpčné maximum je pri 
365 nm. Pozorujeme vzťah medzi množstvom 
stanovovaných organických peroxidov 
a koncentráciou produkovaného jódu. Prítomnosť 
lipoperoxidov sa dokazuje v  biologických vzorkách 
spektrofotometricky. Koncentrácia lipidových 
hydroperoxidov je vyjadrená v nmol/ml séra. 

Stanovenie aktivity katalázy vo vzorke podľa 
Aebi (1999) je založené  na zmene absorbancie 
peroxidu vodíka v čase pri vlnovej dĺžke 240 nm.  

Nepriama detekčná metóda na stanovenie 
aktivity glutatiónperoxidázy (GPx) je založená na 
oxidácii redukovaného glutatiónu (GSH) na 
oxidovaný glutatión (GSSG). Celá táto spojená 
reakcia je katalyzovaná glutatiónperoxidázou GPx. 
Reakcia prebieha tak, že GSSG je premenený späť 
na GSH využitím glutatiónreduktázy a NADPH 
(redukovaný nikotínamidadeníndinukleotidfosfát). 
Meria sa zníženie absorbancie NADPH pri 340 nm 
počas oxidácie NADPH na NADP+, čo poukazuje 
na aktivitu GPx.  

Metóda stanovenia koncentrácie karbonylov 
proteínov je založená na imunochemickom 
kolorimetrickom. Proteínové karbonyly reagujú 
s DNPH za vzniku komplexu, ktorý je rozpoznaný 
primárnou protilátkou proti DNPH. Primárna 
protilátka je detegovaná sekundárnou protilátkou, 
ktorá je značená chrenovou peroxidázou (HRP – 
horseradish peroxidase). Po pridaní    o-
fenyléndiamínu a H2O2 dochádza k reakcií 
katalyzovanej HRP, výsledkom ktorej je žlto-hnedo 
zafarbený produkt s absorpčným maximom pri 492 
nm. Absorbancia je priamo úmerná koncentrácií 
karbonylov proteínov (metóda podľa Bussa a kol., 
1997).  

Metóda TEAC je odfarbovacia metóda 
stanovujúca celkovú kapacitu na odstraňovanie 
radikálov  je založená na schopnosti antioxidačných 
prvkov odstrániť stabilný ABTS radikál (ABTS.) za 
10 minút. Modro-zelený 2,2-azinobis-(3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) katión 
radikálu ABTS.+ bol produkovaný v reakcii medzi 7 
mM ABTS a 2,45 mM persíranom draselným vo 
vode. (Tento katión je schopný zafarbiť molekuly 
bezfarebnej organickej zlúčeniny pri vstupe do nej 
t.j. ABTS je chromofor.) Tento roztok bol 
skladovaný v tme 12-16 hodín pred použitím. 
Pridanie antioxidantov redukuje ABTS.+ radikál do 
takej miery, ktorá je závislá na aktivite a trvaní 
reakcie. Vyhodnotenie TEACu antioxidantov 
spočíva v znížení absorbancie pri 734 nm oproti 
štandarnému Trolox roztoku.  (metóda podľa Re 
a kol., 1999) 

CALPROLABTM Calprotectin ELISA (ALP) je 
kvantitatívna metóda na stanovovanie kalprotektínu 
vo vzorkách stolice a môže byť použitá pri 
diagnostike ochorení gastrointestinálneho traktu. 
Touto metódou je možné stanoviť aktivitu 
ochorenia a monitorovať odpoveď na liečbu 
u pacientov s ulceratívnou kolitídou alebo 
Crohnovou chorobou. Kalprotektín je však možné 
stanovovať aj v iných telesných tekutinách. 
Spomenutý test je optimalizovaný aj na stanovenie 
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kalprotektínu v plazme alebo sére. Pri ELISA 
(Enzyme linked immunosorbent assay) meraní, 
vzorky a štandardy sú inkubované v oddelených 
jamkách mikrotitračnej platničky, ktoré sú pokryté 
monoklonálnymi protilátkami, ktoré viažu 
kalprotektín. Po inkubácii a následnom premytí 
jamiek, naviazaný kalprotektín reaguje so 
špecifickou protilátkou značenou enzýmom. Po 
tejto reakcii, množstvo enzýmu naviazaného 
v mikrotitračných jamkách je úmerné množstvu 
kalprotektínu obsiahnutého vo vzorkách 
a štandardoch.  Zmes je inkubovaná so substrátom 
pre enzým, aby dávala zafarbený produkt pre 
kolorimetrické stanovenie. Intenzita zafarbenia 
vyjadrená absorbanciou je meraná ELISA čítačom 
mikrotitračných platničiek a je úmerná koncentrácii 
kalprotektínu v štandardoch a vzorkách. Test je 
kalibrovaný použitím kalprotektínu purifikovaného 
z extraktu leukocytov. Je však nevyhnutné 
zohľadniť riedenie, ktoré používame. Výrobca 
stanovuje riedenie vzoriek 1:20, čo sme muesli ešte 
optimalizovať na naše vzorky. 

Aktivita superoxiddismutázy SOD bola 
stanovená nepriamou metódou. Na produkciu 
superoxidového aniónového radikálu sa použil 
systém xantín – xantínoxidáza. Na jeho detekciu sa 
použila monosodná soľ (2-(4-iodofenyl)-3-(4-
nitrofenyl)-5-(2,4-disulfofenyl)-2H-tetrazólia 
(WST-1). Po redukcii WST-1 superoxidom vzniká 
vo vode rozpustné formazánové farbivo. Aktivita 
xantínoxidázy je inhibovaná superoxiddismutázou. 
Čím je koncentrácia SOD vo vzorke vyššia, tým 
menej superoxidu reaguje s detekčným činidlom na 
farebný formazán. Jedna jednotka (1 U) aktivity 
SOD stanovená nepriamou metódou je také 
množstvo enzýmu, ktoré inhibuje redukciu 
detektora superoxidu na 50 %. 

Princíp stanovenia koncentrácie nitrotyrozínu 
v plazme je založený na ELISA metóde. Vzorky 
a štandardy sa inkubujú v mikrotitračných jamkách 
s protilátkami rozpoznávajúcimi nitrotyrozín 
(viazaný na proteín, nie voľný nitrotyrozín). 
Biotinylizovaný tracer sa naviaže na nitrotyrozín 
viazaný v jamkách. Peroxidázový konjugát 
(streptavidín) reaguje so substrátom, 
tetrametylbenzidínom (TMB). Enzýmová reakcia sa 
zastaví pridaním kyseliny šťaveľovej. Absorbanciu 
meriame pri 450 nm.  

Produkty pokročilej oxidácie proteínov (AOPP) 
vznikajú zvýšenou činnosťou voľných radikálov na 
proteíny. AOPP sú odvodené od oxidáciou 
modifikovaného albumínu (jeho agregáty alebo 
fragmenty), ale taktiež od fibrinogénu 
a lipoproteínov. Stanovenie koncentrácie AOPP je 
podľa modifikovanej metódy Witko-Sarsat et al., 
1996. 

Princíp stanovenia 8-izoprostánov je 
založený na súťažení medzi 8-izoprostánmi vo 
vzorke a 8-izoprostánmi konjugovanými 
s acetylcholínesterázou (8-Izo konjugát) o väzbové 
miesta králičieho antiséra špecifického pre 8-
izoprostány. Keďže koncentrácia 8-Izo konjugátu je 
konštantná a koncentrácia 8-izoprostánov sa mení, 
množstvo 8-Izo konjugátu naviazaného na králičie 
antisérum je nepriamo úmerne koncentrácii voľných 
8-Izo v reakčnej zmesi. Komplex králičieho antiséra 
a 8-Izoprostánov sa viaže na králičie IgG 
monoklonálne protilátky, ktoré sú naviazané na 
povrchu mikrotitračnej platničky. Po vymytí 
nenaviazaných reagencií sa k protilátkam pridá 
Ellmanove činidlo, ktoré spúšťa enzýmovú reakciu 
za tvorby žltého produktu, ktorý je 
spektrofotometricky meraný pri vlnovej dĺžke 412 
nm. 

6 Výsledky a diskusia 

 V našej štúdii sme sa zamerali na stanovenie: 
1. markerov oxidačného stresu – lipoperoxidov, 

karbonylov proteínov, 8-izoprostánov, nitrotyrozínu 
a produktov pokročilej oxidácie proteínov. 
U pacientov so psoriázou sme zaznamenali zvýšenú 
koncentráciu lipoperoxidov (P<0,05), 8-
izoprostánov (P<0,05). Koncentrácia produktov 
pokročilej oxidácie proteínov (AOPP) bola 
u pacientov zvýšená, ale Studentov t test nepotvrdil 
signifikanciu (P>0,05). Namerali sme významne 
znížené koncentrácie karbonylov proteínov 
(P<0,05) aj nitrotyrozínu (P<0,05) u pacientov so 
psoriázou v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

2. aktivity antioxidačných enzýmov – 
superoxiddismutáza SOD, glutatiónperoxidáza GPx 
a kataláza CAT. Aktivity enzýmov GPx a CAT 
nevykazovali rozdiely (P>0,05) u pacienotov so 
psoriázou v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
Avšak aktivita SOD bola signifikantne zvýšená 
u pacientov so psoriázou (P<0,05). 

3. koncentrácie nového zápalového markeru – 
kalprotektínu KP. Zaznamenali sme významne 
zvýšenú koncentráciu KP (P<0,05) u pacientov so 
psoriázou v porovnaní s kontrolnou skupinou (graf 
č.1). 

4. parametrov základnej biochémie, niektorých 
iónov a krvného obrazu. Pacienti 
s diagnostikovaným ochorením psoriáza mali 
významne zvýšené hladiny erytrocytov (P<0,05), 
hemoglobínu (P<0,05), hematokritu (P<0,05), 
absolútneho počtu neutrofilov (P<0,05), 
aspartátaminotransferázy AST (P<0,05), alkalickej 
fosfatázy ALP (P<0,05), γ-glutamyltransferázy 
GMT (P<0,05), C-reaktívneho proteínu CRP 
(P<0,05), iónov draslíka (P<0,05). Naopak 
významne znížené hladiny oproti kontrolnej 
skupine mali psoriatickí pacienti v týchto 
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parametroch: celkový bilirubín (P<0,05) a ióny 
vápnika (P<0,05). 
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graf č.1: Porovnanie koncentrácie kalprotektínu 

u pacientov so psoriázou a u kontrolnej skupiny v µg/ml 
krvej plazmy. 

 
Prítomnosť oxidačného stresu u ochorenia 

psoriáza potvrdila zvýšená koncentrácia 
lipoperoxidov. Tento jav uvádzajú aj iné štúdie 
venujúce sa psoriáze (Górnicki a Gutsze, 2001; 
Kokcam a Naziroglu, 1999; Kural a kol, 2003; 
Rocha-Pereira, 2004). Keďže ide o zápalové 
ochorenie, kde je zvýšená infiltrácia neutrofilov 
a teda aj zvýšená produkcia ROS (reaktívnych 
metabolitov kyslíka), pozorujeme zvýšenú 
prítomnosť oxidačného stresu.  Je nutníé uviesť, že 
v spomenutých štúdiách boli použité iné metódy na 
stanovenie lipoperoxidácie ako sme použili my 
v našej práci. Ako základný marker lipoperoxidácie 
použili MDA a TBA, ktorý poukazuje na hladinu 
samotného MDA. Ten však nemusel vzniknúť len 
ako dôsledok lipoperoxidácie lipidov, ale môže byť 
takisto aj produktom oxidácie proteínov a iných 
biomolekúl. Metóda s použitím MDA ako markeru 
lipoperoxidácie nedáva informáciu o pôvode 
a druhu molekuly, z ktorej MDA vznikol. Nami 
zvolená metóda podľa El-Saadani a kol. (1989) je 
založená na schopnosti peroxidov oxidačne 
premieňať jodid (I-) na jód (I2). I2 v reakčnej zmesi 
následne reaguje s nadbytkom I- za vzniku I3, 
ktorého absorpčné maximum je pri 365 nm. Táto 
metóda zahŕňa všetky hydroperoxidy, ktoré vznikli 
pôsobením ROS. 

Oxidačný stres poľa našej štúdie však nepôsobí 
na všetky biomolekuly rovnako. Oxidačné 
poškodenie proteínov, kde sme ako markery použili 
AOPP, karbonyly aj nitrotyrozín neboli významné. 
Dokonca sme pozorovali tendenciu zníženého 
oxidačného stresu na proteíny u pacientov so 
psoriázou. Z nameraného usudzujeme, že lipidy sú  

u týchto pacientov omnoho náchylnejšie na 
oxidačné poškodenie (zvýšená koncentrácia 8-
izoprostánov u psoriatických pacientov, čo sú 
markery oxidačného poškodenia lipoproteínov). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graf č.2: Porovnanie koncentrácie lipoperoxidov 
u pacientov so psoriázou a u kontrolnej skupiny 

v nmol/ml krvej plazmy. 
 
Viaceré štúdie sa rozchádzajú v hodnotách 

aktivít antioxidačných enzýmov. My sme stanovili 
významne zvýšenú aktivitu len u enzýmu SOD. Ten 
premieňa voľný radikál superoxid na menej 
reaktívny peroxid vodíka. Keďže enzýmy 
vychytávajúce peroxid vodíka neboli nijak 
významne zvýšené (dokonca mali tendenciu ich 
aktivity klesať), peroxid vodíka môže vstupovať do 
reakcií fentonovského typu a tvoriť tak vysoko 
reaktívny hydroxylový radikál. Tým môže byť 
spôsobená zvýšená lipoperoxidácia. 

Zaznamenali sme negatívnu koreláciu medzi 
koncentráciou lipoperoxidov a aktivitou katalázy 
(P=0,0026; ρ=-0,5484). Z uvedenej korelácie 
vyplýva, že kataláza znižuje koncentráciu 
lipoperoxidov. Je to spôsobené pravdepodobne tým, 
že kataláza rozkladá peroxid vodíka, a ten nemôže 
vstupovať do reakcií fentonovho typu, pri ktorých 
vznikaá hlavný iniciátor peroxidácie lipidov – 
hydroxylový radikál. Keďže u GPx sme podobnú 
koreláciu nezaznamenali predpokladáme, že práve 
kataláza zohráva významnú ochrannú úlohu pred 
lipoperoxidáciou u pacientov so psoriázou. 

Celková antioxidačná kapacita plazmy meraná 
metódou TEAc nebola významne zmenená. Naši 
pacienti uviedli, že vysadili antioxidanty, ktoré by 
nám skreslili výsledky. Zrejme tomu nebolo celkom 
tak.  

Psoriáza je zápalové ochorenie a preto sme 
skúsili stanoviť nový marker zápalu – kalprotektín. 
Tento sa využíva pri zápalových ochoreniach čreva 
a stanovuje sa v stolici. Tam je jeho koncentrácia 
niekoľkonásobne vyššia než v plazme. Komerčne 
dostupný set sme však použili na stanovenie 
kalprotektínu v plazme, kde výrobca uvádzal 
riedenie 1:20. Po jeho optimalizácii nám vyšli 
signifikantne zvýšené hladiny kalprotektínu 
v skupine psoriatických pacientov oproti kontrolnej 
skupine. Predpokladali sme pozitívnu koreláciu 
medzi trvaním psoriázy a koncentráciou 
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kalprotektínu, čo by mohlo pomôcť v monitorovaní 
vývinu ochorenia. Túto koreláciu sme nepotvrdili. 

V parametroch základnej biochémie boli 
signifikantne zvýšené pečeňové markery (celkový 
bilirubín, AST, ALP). Keďže psoriáza je systémové 
ochorenie, tvorba ROS ako dôsledok zápalu 
pravdepodobne vplýva aj na pečeň. Túto skutočnosť 
sme však bližšie neskúmali. 

7 Záver 

V našej štúdii sme sa zaoberali ochorením 
psoriáza. Hoci je toto ochorenie známe už mnoho 
rokov, stále sa nevie presný mechanizmus vzniku. 
Viaceré štúdie potvrdzujú účasť oxidačného stresu 
a tým zaraďujú toto ochorenie do širokej skupiny 
ochorení spojených s oxidačným stresom. Túto 
skutočnosť sme potvrdili aj my. Zaznamenaná 
významná negatívna korelácia medzi koncentráciou 
lipoperoxidov a aktivitou katalázy by mohla 
priniesť ďalší pohľad na toto ochorenie. Stanovená 
koncentrácia kalprotektínu poukazuje na jeho 
zvýšené hladiny u pacientov s týmto ochorením, ale 
keďže sme nezaznamenali žiadnu koreláciu medzi 
trvaním psoriáza a hladinami kalprotektínu, zrejme 
tento marker nie je vhodný ako ukazovateľ 
závažnosti ochorenia. 

Treba uviesť, že u týchto pacientov nebol určený 
PASI index (Psoriasis Area Severity Index), čo by 
mohlo byť zaujímavé ak by sme ho korelovali 
s našími nameranými parametrami. 

Psoriáza je závažné ochorenie a preto je dôležité 
venovať jeho výskumu náležitú pozornosť. Aj naša 
štúdia sa snažila prieniesť bližší pohľad na jeho 
patogenézu. 
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Abstrakt 
Interakciu cytochrómu C (cyt C) s lipozómami 
zložených z aniónových fosfolipidov POPS/POPC,  
CL/POPC a POPG/POPC    sme   študovali 
metódou statického a dynamického   rozptylu svetla 
pri teplote   20  °C.   S    rastúcou    koncentráciou 
   cyt C   sa zväčšovala     hydrodynamická 
  veľkosť    častíc  a polydesperzita tohto systému. 
 Pre   molárne pomery CL/POPC  40:60   a  20:80,   
taktiež pre POPG/POPC 57/43 sa zistil odlišný 
priebeh interakcie   charakterizovaný  dvoma     
maximami v staticky rozptýlenom svetle (SLS). 
 Relatívna  intenzita  rozptýleného svetla bola pre 
tieto koncentrácie  lipidov najvyššia,   čo 
predpokladá najvyššiu   saturáciu   cyt   C  týchto   
lipozómov.  V aniónovom 20 mmol/l fosfátovom 
tlmivom roztoku s 0,1 mmol/l EDTA, pH 7,4,   bola 
pozorovaná    menšia relatívna intenzita 
  rozptýleného svetla v porovnaní   s prostredím 
zwitteriónového 20 mmol/l HEPES tlmivého 
roztoku s 0,1 mol/l EDTA, pH 7,4 a tiež odlišný 
priebeh interakcie: jedno maximum v priebehu SLS 
spektra CL/POPC a  POPG/POPC vymizlo. 
Spektrálne vlastnosti cyt C počas reakcie 
s   lipozómami  aniónových fosfolipidov  CL/POPC 
a   POPS/POPC  sa    sledovali   počas   troch    dní 
pri teplotách 20 °C a 37 °C.  S   prechodom cyt C 
do redukovaného stavu zisteného v absorbčnom 
spektre v oblasti UV-VIS sme vo fluorescenčnom 
spektre Trp pozorovali  červený posun maxima 
intenzity, charakteristický pre polárne mikrookolie 
Trp. Analýza  VUV-CD spektier ukázala, že v 
dôsledku  interakcie   cyt C s aniónovými 
lipozómami dochádza k zmene natívneho α -helixu 
cyt C  na štruktúru obsahujúcu prevažne ß-skladaný 
list. 
 
 
Kľúčové slová: cyt C, lipozómy, kardiolipín, 
agregácia 

1 Úvod 
Aniónové fosfolipidy za fyziologického pH 

nemajú vykompenzovaný záporný náboj kyseliny 
fosforečnej tvoriacu ich polárnu časť. 

 Kardiolipín (CL) obsahuje dve fosfatidylové 
skupiny, preto má celkový náboj -2 C. 
Fosfatidylglycerol (PG), aj fosfatidylserín (PS) 
majú celkový náboj -1 C. Cytochróm C (cyt C) je 
malý (13kDa, 104 amino kyselín) globulárny 
proteín obsahujúci hemovú prostetickú skupinu, 
ktorý má celkový kladný náboj +8, vďaka 
aminokyselinám lyzínu a arginínu nachádzajúcich 
sa na jeho povrchu. Obsahuje aj hydrofóbnu kavitu, 
ktorá obklopuje železo hemovej skupiny [1, 2]. 
Štruktúra oboch študovaných  molekúl má 
tendenciu interagovať vďaka elektrostatickým aj 
hydrofóbnym interakciám. Cieľom tejto práce je 
určiť spôsob interakcie týchto molekúl pri 
definovaných podmienkach. Konformačné zmeny 
cyt C pri interakcii s  lipozómami môžu pomôcť 
lepšie pochopiť mechanizmus ich vzájomnej 
interakcie [1, 2, 4, 5]. 

Cyt C   má  tú    vlastnosť,   že    pri    interakcii 
s membránou za určitých podmienok mení 
štruktúru   natívneho α-helixu na štruktúru 
obsahujúcu prevažne β -skladaný list. Subjednotky 
β-skladaného listu v molekulách spolu interagujú, 
vytvárajú nadmolekulárnu štruktúru, ktorá sa 
postupne stáča do stabilnej závitnice. Táto 
amyloidná  štruktúra  je  vo vode nerozpustná [3]. 
In vitro štúdie ukázali, že interakcia  amyloidných  
proteínov s  membránami podporuje tvorbu  
 amyloidných fibríl,  súvisiacich    s poškodením 
funkcie mebrán [6, 7]. Cyt C sa používa ako 
modelový proteín k zisteniu mechanizmu 
polymerizácie amyloidov. 

Cyt C je periférny membránový proteín 
interagujúci s vnútornou membránou mitochondrie, 
kde má význam pri prenose elektrónov, jeho 
uvoľnenie z membrány má význam v spustení 
apoptózy. Lipidovú časť vnútornej membrány 
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mitochondrií tvorí tvorí približne z 10-20 
hmotnostných % CL, syntetizovaný priamo 
v mitochondriách eukaryotických buniek. 

  

2 Materiál a metódy 

2.1 Lipozómy 
Unilamelárne lipozómy (ULL) boli pripravené 

extrukčnou metódou LUVET s použitím 
polykarbonátových membrán s rozmerom pórov 
100 nm.  

Zásobné  roztoky POPS/POPC1 a POPG/POPG2 
(Avanti Polar Lipids)  v  chloroforme  boli 
zmiešané   v molárnych     pomeroch   18/82, 33/67 
a 57/43.    V prípade CL/POPC3

 Hydrodynamický priemer lipozómov resp. Z-
average size bol overený metódou DLS (dynamic 
light scattering - dynamický rozptyl svetla). Pred 
meraním sa roztok zriedil 1000 krát v 1cm 
polystyrénovej kyvete.  

 (izolovaný z 
hovädzieho srdca, Avanti Polar Lipids) boli 
pripravené molárne pomery 10/90, 20/80   a   40/60 
  pre   výsledný objem   lipozómov  1 ml  
a  výslednú    koncentráciu      1   mmol/l.  Roztoky 
 v okrúhlych    skúmavkách   boli vortexované 
malou rýchlosťou a vložené pod jemný prúd dusíka 
na približne 20 minút. Pre vysušenie vzniknutého 
biofilmu sa vzorky umiestnili na noc do rotačnej 
vákuovej odparky. Na druhý deň sa biofilm 
rozpustil v 1 ml tlmivého roztoku (20 mmol/l 
HEPES s prídavkom 0,1 mmol/l EDTA alebo 20 
mmol/l fosfátový tlmivý roztok s prídavkom 0,1 
mmol/l EDTA)   do vodného kúpeľa s teplotou 60 
°C a nechal sa miešať približne 1 hodinu. Tým sa 
biofilm rozpustil a homogenizoval, vytvorili sa 
multilamelárne   lipozómy   (MLL),    ktoré    boli 
pred extrúziou krátko vortexované. V extrúdore 
LiposoFast (Avestin, Ottawa, Canada) sa pripravené 
MLL spolu 21 krát pretláčali cez 100 nm 
polykarbonátové membrány (Nucleopore, 
Pleasanton, Kanada). Po pretláčaní vznikol 
priehľadný roztok. 

Pre experimenty s rozptylom svetla DLS a SLS 
bol roztok zriedený na 25 μmol/l. Na meranie 
spektier cyt C sa použil 1 mmol/l roztok. Lipozómy 
boli pripravené tesne pred experimentom. 
 

                                                           
1  1-palmitoyl 2-oleoyl phosphatidylcholine (POPC) 

1-palmitoyl 2-oleoyl phosphatidylserine (POPS) 
2  1-palmitoyl 2-oleoyl phosphatidylglycerol (POPG) 
3  1,3-bis(sn-3’-phosphatidyl)-sn-glycerol (CL) 
 

2.2 Cyt C 
Cyt C z hovädzieho srdca (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, USA) boli navážené na váhach SuperG 
(Kibron, Espoo, Fínsko) pripojených USB  káblom 
k počítaču.  

Koncentráciu zásobného roztoku sa overila 
spektrofotometricky meraním UV-VIS absorbancie, 
extinkčný koeficient ε  (410 nm) pre oxidovaný cyt 
C je 101600 mol-1dm3cm-1. Rozpúšťadlo bolo 
tvorené    tlmivým    roztokom    rovnakým   ako 
 pre lipozómy.  

Pre experimenty s rozptylom svetla sa každých 5 
minút pridávalo také množstvo zásobného roztoku, 
aby sa koncentrácia cyt C zmenila vždy o 0,12 
μmol/l.  

Pre spektrálnu charakteristiku bola jeho celková 
koncentrácia vo vzorke 0,2 mmol/l, pomer lipid:cyt 
C zodpovedal pomeru, pri ktorom sa pri SLS a DLS 
pozorovala sedimentácia a/alebo rozpad 
agregovaného lipid-proteínového komplexu a 
hodnota PDI ~1 (cumulant fit error, PDI too high). 
 

2.3 Experimenty s rozptylom svetla 

 
Tab.1 Použité lipozómy pre DLS a SLS pri titrácii  
cyt C. 
M = mol/l 
Titrácia: ∆c(cytC)=0,12μmol/l každých 5 min. 
Teplota experimentu 20°C. 
*meralo sa len SLS spektrum 

Dynamický rozptyl svetla (DLS) 
Na meranie DLS sa použil Zeta Nanosizer Nano 

ZS (Malvern) s 4 mW He-Ne laserom (ex. 632,8 
nm). Vzorka bola umiestnená v plastovej kyvete s 
priemerom 1 cm (Disposable polystyrene 
DTS0012). Tesne pred meraním sa roztok 
intenzívne premiešal pipetou. Prístroj bol spustený 
aspoň pol hodinu pred samotným meraním, teplota 
bola pred meraním temperovaná aspoň 5 min. 
Priemer častíc sa získal z dvoch skenov, pričom 
jeden sken trval 11 s.  

ULL mol% 
celkový 
náboj  
[C] 

Rozpúšťadlo 

POPS/POPC 
25 μM 

18/82 
33/67 
57/43 

-1 
1: 

20 mM HEPES 
0,1 mM EDTA 

pH 7,4 
(neutrálny) 

2: 
20 mM Na-

fosfát. 
0,1 mM EDTA 

pH 7,4 
(aniónový) 

CL/POPC 
25 μM 

10/90 
20/80 
60/40 

-2 

POPG/POPC 
25 μM 

18/82 
33/67 
57/43 

-1 
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Analýzou fluktuácie intenzity rozptýleného 
svetla na časticiach so známym zložením v známom 
rozpúšťadle sa získa difúzny koeficient Brownovho 
pohybu častíc. Podľa Stokes-Einsteinovej rovnice je 
hydrodynamická veľkosť R guľovitých častíc ( Z-
average size častíc) s malým vnútorným priemerom 
definovaný ako: 

 
  
  
 
 

 
kde D - difúzny koeficient, 

 kB - Boltzmanova konštanta, 
 T - teplota v kyvete, 
 η - viskozita rozpúšťadla. 
 
Lipozómy sa titrovali cyt C až dovtedy, kým 

Zetananosizer mohol korelovať nameranú intenzitu 
rozptýleného svetla korelačnou funkciou. 

Statický rozptyl svetla (SLS) 
SLS   bol    meraný na   spektrofluorimetri 

Varian Cary   Eclipse.    Použili  sa   kremíkové 
kyvety s priemerom 1 cm. Doba merania v jednej 
kyvete bola 5 s, počas merania sa roztok miešal 
teflónovým miešadielkom. Excitačná aj emisná 
vlnová dĺžka bola nastavená na 500 nm, čím sa 
predišlo prekrytiu signálu SLS s fluorescenciou cyt 
C. Uhol dektora bol 90°, veľkosť štrbiny 
excitačného a emisného monochromátoru bola 2,5 
nm. Teplota merania bola 20 °C. Výsledky 
predstavujú priemer z dvoch meraní. 

Interpretácia spektier vychádza z Rayleigho-
Gans-Debyeho teorému, podľa ktorého intenzita 
rozptylu svetla pri 90 ° nezávisí na pomere veľkosti 
emisného svetla a rozptyľujúcej častice. Samotná 
molekula cyt C má zanedbateľný vplyv na rozptyl 
svetla pri 90 °. 

Priemerná veľkosť častíc, ktorá sa získava zo 
spektier SLS sa nazýva stredný kvadratický 
polomer, efektívny polomer alebo aj gyračný 
polomer:  

 
 
 
 
 

kde N - počet všetkých častíc, (ri - rj) je 
vzájomná vzdialenosť rozptyľujúcich častíc. Jedná 
sa o makroskopickú veličinu.  

 
 
 

2.4 Spektrálna charakteristika cyt C 
 

ULL mol 
% cyt C T[°C] Tlm. 

roztok 

POPS/POPC 
1 mM 

18/82 
33/67 
43/57 0,2 

mM 

20 
 

37 
 

20mM 
HEPES 
0,1mM 
EDTA 
pH 7,4 

CL/POPC 
1 mM 

10/90 
20/80 
40/60 

Tab. 2: Príprava vzoriek pre spektrálnu 
charakteristiku. M = mol/l. 

 
Celý experiment trval tri dni, meranie sa začalo 

~24 hod. od prípravy vzoriek. Ako referencia slúžil 
0,2  mmol/l    roztok  cyt C. Pri  37 °C boli   vzorky 
v ependorfkách temperované vo výhrevnej nádobe. 
Pri 20 °C boli ponechané voľne na stole. Ako 
referencia je v spektre použitý samotný cyt C 
nameraný pred začatím experimentu. 

Absorpčná spektrofotometria 
Absorpčné spektrá cyt C v oblasti 600-350 nm 

boli zaznamenané na spektrometri s dvojlúčovým 
usporiadaním Cary 100 Bio UV-visible (Varian 
Inc.). Rýchlosť skenu bola 120 nm/min. Oxidačno-
redukčný stav cyt C sa určil porovnaním s už 
nameraným spektrom redukovaného resp. 
oxidovaného cyt C [2, 8, 9]. Tieto zmeny sa 
prejavili v oblasti 500-575 nm.  

Fluorescencia Trp-59  
Fluorescenciou ligandu hemovej skupiny Trp-59 

sa sledovali konformačné zmeny cyt C pri interakcii 
s lipozómami. V natívnej štruktúre cyt C je 
fluorescencia Trp-59 zhášaná mechanizmom FRET 
(Förster resonance energy transfer) molekulou 
hemu, excitovaný Trp slúži ako FRET donor, 
molekula hemu ako FRET akceptor. Donor aj 
akceptor musia mať dipólový moment. Kvantový 
výťažok FRET prenosu je inverzne úmerný šiestej 
mocnice vzdialenosti medzi donorom a akceptorom. 
Experimentálne sa určuje pomocou pomeru 
intenzity fluorescencie donoru s akceptorom (FDA) 
a bez akceptoru (FD)  resp. doby života 
fluorescencie donoru s akceptorom τDA a bez 
akceptoru τ. 

 
 
 
 

 
R0, je kritická vzdialenosť medzi donorom a 

akceptorom, definovaná ako vzdialenosť pri ktorej  
je efektivita rezonančného prenosu energie 50%. 

 
V jednotkách 0,1 nm je vyjadrená ako: 

6
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kde  n - refrakčný index rozpúšťadla, 
κ- orientačný faktor medzi dipólmi donora 

a akceptora, 
JD(λ) - prekryvový integrál medzi absorbčným 

spektrom donora a emisným spektrom 
akceptora, 

ѲD - kvantový výťažok donora bez prítomnosti 
akceptora. 

 
R0 pre rezonančný pár Trp-59 hem v cyt C 

denaturovanom guanidín chloridom a potom aj 
 ureou sa určil ako 3,4 nm, pričom k efektívnemu 
 prenosu dochádza pri vzdialenosti donora a 
akceptora 2-5 nm. [10]. Sférická veľkosť cyt C je ~ 
3,6 nm [11]. 

Keď proteín stráca svoju natívnu štruktúru 
a Trp-59 sa vzďaľuje od hemovej skupiny, objaví sa 
v spektre cyt C   emisné   maximum    Trp 
  v oblasti 300-350 nm.  Presná emisná vlnová dĺžka 
závisí od povahy mikrookolia Trp. 

Na meranie fluorescencie sa použil Varian Cary 
Eclipse spektrofluorimeter (Varian Inc.) s 
pripojeným termostatom. Použitá excitačná vlnová 
dĺžka bola 295 nm. Pri tejto vlnovej dĺžke emisia 
Trp dominuje nad emisiou slabších flurofórov Tyr 
a Phe. Šírka štrbiny pre excitačný aj emisný 
monochromátor bola 2,5 nm. 

Cirkulárny dichroizmus  
VUV-CD spektrá od 260 - 190 nm (oblasť 

vákuového ultrafialového žiarenia) boli 
zaznamenané pomocou CD spektrofotometra Olis 
RSF 1000 F (Bogart, GA, USA). Zdrojom svetla 
bola 150 W xenónová výbojka. V meracej cele sa 
nachádzal  dusík, nakoľko v oblasti VUV sa 
vyskytujú absorpčné pásy kyslíka. K 
spektrofotometru bol pripojený vodný termostat. 
Vzorky boli umiestnené v cylindrickej kremíkovej 
kyvete s priemerom 1 cm. Namerané dáta 
reprezentujú priemer dvoch skenov molárnej 
elipticity (degcm-2dmol-1). Molárna elipticita resp. 
hodnoty stredných zbytkových elipticít, predstavuje 
rozdiel absorbancií ľavotočivého a pravotočivého 
cirkulárne polarizovaného lúča. CD v oblasti VUV 
je citlivé na konformačné zmeny sekundárnej 
štruktúry chirálnych molekúl.  

Výsledné elipticky polarizované svetlo súvisí  
s veličinou molárnej elipticity podľa vzťahu: 

 
 
 

kde [ ]θ - molárna elipticita, 
 b- vedľajšia osa elipsy, 
 a - hlavná osa elipsy. 

 

Softvéru na obsluhu prístroja treba zadať na 
výpočet elipticity molárnu hmotnosť a koncentráciu 
cyt C, typ rozpúšťadla, dĺžku kyvety.  

3 Výsledky 

3.1 Experimenty s rozptylom svetla 
Statický rozptyl svetla nám poskytol informácie 

o veľkosti agregujúcich častíc ale aj o povahe 
interakcie. Pre  lipozómy z POPS/POPC sme 
pozorovali iba  nešpecifickú elektrostatickú 
interakciu s cyt C (Obr. 1). Z obr. 1 vidieť, že 
intenzita rozptylu svetla vzrastá s rastom 
koncentrácie cyt. C, dosahuje maxima a následne 
klesá. Táto intenzita vzrastá s rastom molárnej 
koncentrácie POPS. Maximum intenzity rozptylu 
svetla pravdepodobne súvisí s elektrostatickou 
interakciou cyt C s lipozómami, ktorá vedie k ich 
agregácii. Svedčia o tom výsledky dynamického 
rozptylu svetla pomocou ktorých bolo možné určiť 
rozmer častíc. Veľkosť častíc vzrastala s rastom 
koncentrácie cyt C, avšak pri väčších  
koncentráciách sa ustálila (Obr. 2). Pre lipozómy 
obsahujúce CL: CL/POPC 20/80, 40/60 boli  
pozorované dve maximá v závislosti intenzity 
rozptylu od koncentrácie cyt C (Obr. 3).  
Prvé maximum zodpovedá elektrostatickej 
interakcii a druhé maximum hydrofóbnej interakcii 
a/alebo formovaniu invertovanej hexagonálnej fázy 
v dvojvrstve. Druhé maximum sa objavilo aj pre  
POPG/POPC 57/43 (Obr. 5), ale relatívna intenzita 
rozptylu bola ~4 krát nižšia ako v prípade CL/POPC 
40/60. V prípade  hydrofóbnej interakcie dochádza 
prednostne k zabudovaniu nenasýteného sn-2-
acylového reťazca do hydrofóbnej kavity cyt C. 

Tento proces vyžaduje rotáciu uhlíkov C2-C3 
okolo spájajúcej kovalentnej väzby, aby sa sn-2 
acylový reťazec dostal do protiľahlej polohy 
k reťazcu sn-1 a vyčnieval z membrány tak, že je na 
ňu kolmý. Takúto konformáciu stabilizuje práve 
hydrofóbna interakcia s cyt C. Dvojitá väzba ho 
predurčuje k väčšej reaktivite a pri interakcii s 
periférnymi proteínmi sa pozorovala účasť práve 
sn-2 acylového reťazca [12,13]. CL z hovädzieho 
srdca má štyri nenasýtené acylové reťazce, kým 
POPG len jeden.  

V klesajúcej fáze spektra je veľkosť častíc väčšia 
ako použitá excitačná vlnová dĺžka, dochádza k 
sedimentácii a/alebo rozpadu agregujúcich častíc. 
Pomocou metódy DLS s rastúcou koncentráciou cyt 
C bolo možné sledovať nárast hydrodynamického 
priemeru častíc a polydisperzného indexu (Obr.2, 
4).  

Na Obr. 3,5 sú vyznačené koncentrácie cyt C, pri 
ktorých je polydisperzita systému zvýšená, resp. v 
spektre sa objavuje viac maxím. Tieto koncentrácie 
cyt C môžeme dať do súvisu s klesajúcim úsekom 

[ ] 1tan b
a

θ −=

6 23 2 4
0 8,79 10 [ ( )]D DAR n Jκ θ λ−= ×

Interakcia cytochrómu C s aniónovými fosfolipidmi 37



 
 

 

SLS spektra (fáza III) počas titrácie lipozómov 
(Tab.3,4). Nárast priemernej veľkosti častíc sa 
zmenšoval so zvyšujúcou sa koncentráciou cyt C. 

Pre väčšiu povrchovú nábojovú hustotu 
lipozómov dochádza k laterálnej Coulombickej 
repulzii polárnych hlavičiek. Na zmiernenie týchto 
repulzií dochádza k tvorbe vodíkových väzieb 
medzi priľahlými fosfátmi jednotlivých lipidov. 
Tento efekt spôsobuje spomaľovanie 
elektrostatickej interakcie s kladne nabitým 
proteínom. Preto pri vyššej povrchovej nábojovej 
hustote prebieha agregácia cyt C na povrchu 
lipozómov pomalšie (viz. Obr. 1, 3, 5).  
 

Obr. 1: Titrácia POPS/POPC cyt C, SLS (500 nm), 
pridávaná koncentrácia ∆c(cytC)=0,12μmol/l každých 
5 min.  

 

Obr 2: Titrácia POPS/POPC cyt C , DLS, pridavaná 
koncnetrácia ∆c(cytC)=0,12μmol/l každých 5 min.  
Pre znaky ∆, □,○ sa v distribúcií veľkostí objavuje 2 
a viac hodnôt veľkostí častíc. Titrácia bola zastavená 
pri chybe fitovania korelačnej funkcie (cumulant fit 
error, PDI too high). 

 
Obr. 3: Titrácia CL/POPC cyt C, SLS (500 nm), 
pridavaná koncentrácia ∆c(cytC)=0,12μmol/l každých 
5 min. 
 
I - fáza zodpovedajúca nešpecifickej elektrostatickej 
interakcii. 
II - fáza zodpovedajúca špecifickej hydrofóbnej 
interakcii. 
 III - fáza zodpovedajúca agregácii a rozpadu 
komplexu proteín - lipozóm. 
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Obr 4: Titrácia CL/POPC cyt C, DLS, pridavaná 
koncentrácia ∆c(cytC)=0,12μmol/l každých 5 min. 
Titrácia bola zastavená pri chybe fitovania  
korelačnej funkcie (cumulant fit error, PDI too 
high). Pre koncentrácie označených symbolmi ∆, □, 
○ sa v distribúcií veľkostí objavuje 2 a viac hodnôt 
priemerov častíc, pričom aspoň jedno maximum má 
ZAV nad 1000 nm.  

 

0 40 80 120 160 2000

50

100

150

200

S
ta

ti
c
ký

 r
o
zp

ty
l 
sv

e
tl
a
 p

ri
  
5
0
0
 n

m
 (

a
.u

.)

Čas (min)

 CL/POPC 10/90
 CL/POPC 20/80
 CL/POPC 40/60

I

II

III

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

15

25

35

45

St
at

ic
ký

 ro
zp

ty
l s

ve
tla

 p
ri 

50
0 

nm
 (

a.
u.

)

Čas (min)

 POPS/POPC 18/82
 POPS/POPC 33/67
 POPS/POPC 57/43

0 1 2 3 4

100

120

140

160

180

200

220
POPS/POPC  18/82 
 POPS/POPC 18/82 (++PDI) 
 POPS/POPC 33/67 
 POPS/POPC 33/67 (++PDI)
 POPS/POPC 57/43 
 POPS/POPC 57/43 (++PDI)

H
y
d
ro

d
y
n
a
m

ic
k
á
 v

e
ľk

o
s
ť 
(n

m
)

Koncentrácia Cyt C (µmol/l)

38 M. Chovancová



 
 

 

Obr. 5: Titrácia POPG/POPC cyt C, SLS (500nm), 
pridavaná koncentrácia ∆c(cytC) = 0,12 μmol/l 
každých 5 min. 

 

To, že sa v spektre objavila hydrofóbna 
interakcia aj pre POPG/POPC môže súvisieť s tým, 
že molekula glycerolu vykazuje kozmotrópne 
chovanie, čo ju predurčuje k vytváraniu vodíkovej 
väzby aj s fosfatidylovou skupinou a umožňuje tak 
zahájiť hydrofóbnu interakciu s cyt C. 
 
 

Tab.3 Charakterizácia maxím v SLS spektre. 
 

V SLS spektrách v aniónovom Na-fosfátovom 
tlmivom roztoku sa pozorovala nižšia relatívna 
intenzita ako v spektrách  v amfifilnom HEPES 
tlmivom roztoku, čo mohlo byť  spôsobené 
kompetíciou      aniónov   a fosfolipidov o  väzbu 
 s   kladne    nabitým cyt C. Vo   fosfátovom   pufri   
druhé maximum zo spektier vymizlo (spektrá nie sú 
v príspevku ukázané). 

Tab.4 Charakterizácia DLS spekier pre hodnoty 
koncentrácií, od ktorých sa v distribúcii objavilo  viac 
veľkostí (nevyplnené symboly v grafe DLS). PDI - 
polydisperzný index. 

2. Spektrálna charakteristika cyt C 
Predchádzajúce štúdie ukázali, že konformačné 

zmeny cyt C súvisia s jeho interakciou s modelmi 
biomembrán [2, 5, 14, 15]. 

Výrazné   zmeny sa   ukázali   v   spektrách    
CL/POPC 40/60 (Obr. 6). V UV-VIS absorpčnom 
spektre (500-575 cm-1) sa pozorovala redukcia 
oxidovaného hemu cyt C (Fe3+  Fe2+) počas 
interakcie s lipozómami, čo sa prejavilo v spektre 
objavením charakteristického dvojpíku (Obr. 6).  

Pre redukovaný cyt C bolo možné sledovať 
zvýšenú intenzitu fluorescencie Trp-59.  Maximum 
s  vlnovou dĺžkou 321 nm zodpovedá 
pravdepodobne  rozptylu svetla na lipidoch, vo 
všetkých   spektrách   má    konštantný príspevok 
pri nemennej vlnovej dĺžke počas celého 
experimentu. Počas 2. dňa experimentu sa objavili 
tri maximá, v jednom z nich môžme sledovať 
červený posun fluorescencie na ~365 nm, čo 
zodpovedá maximu Trp v polárnom prostredí. 
V daných podmienkach sú rôzne medzimolekulové 
vzdialenosti medzi Trp a hemovou skupinou 
jednotlivých molekúl cyt C. Na tretí deň badať 
veľký nárast kvantového výťažku Trp v oblasti 320-
350 nm, všetky molekuly cyt C sú pravdepodobne 
paralelne usporiadané, dostatočne vzdialené od 
kovového centra, aby nedochádzalo k rezonančnej 
výmene energie. Vo VUV-CD-spektre sme v 
samotnom cyt C pozorovali dve minimá pri 223 
a 210 nm a maximum pri 202 nm, čo je 
charakteristické pre natívny α-helix. V spektre 
CL/POPC 40/60 sa zistila štruktúra s prevahou 
antiparalelného ß-skladaného listu o čom svedčí 
znížená intenzita minima ~215 nm a tiež maxima v 
oblasti ~198 nm (Obr. 6). Pre CL/POPC 40/60, 
20/80 a pre POPS/POPC 57/43 pri 20°C aj pri 37°C 
vznikla počas experimentu nerozpustná zrazenina 
červenej farby.  

ULL cyt c 
[μmol/l] 

Relatívna 
Intenzita 

POPS/POPC 
18/82 0,36 21 

POPS/POPC  
33/67 0,7 27 

POPS/POPC 
57/43 0,72 47 

CL/POPC  
10/90 0,4 28 

CL/POPC 
20/80 

0,5 
2,5 

42 
70 

CL/POPC 
40/60 

0,6 
2,3 

42 
192 

POPG/POPC 
18/82 0,77 25 

POPG/POPC 
 33/67 0,88 30 

POPG/POPC 
43/57 

1,32 
4 

34 
46 

ULL cyt c 
[μmol/l] 

ZAV 
[nm] PDI 

POPS/POPC 
18/82 0,48 114,2 0,219 

POPS/POPC 
33/67 0,6 116,4 0,208 

POPS/POPC 
57/43 0,72 119,1 0,28 

CL/POPC 
 10/90 0,6 125,5 0,244 

CL/POPC  
20/80 2,04 347,9 0,202 

CL/POPC  
40/60 3,24 222,2 0,207 
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Pre CL/POPC 40/60 pri 20°C došlo na 3. deň 
experimentu k zhášaniu fluorescencie, ktorá sa 
objavila počas 2. dňa. Pre CL/POPC 10/90 pri 20°C 
sa fluorescencia Trp neobjavila a v UV-VIS spektre 
nenastali žiadne zmeny. Pri 37°C pre CL/POPC 
sa relatívna intenzita fluorescencie Trp znížila z 2 
na 1,8. 

Pre POPS/POPC sa cyt C tiež redukoval, vo 
fluorescenčnom spektre sa v tom prípade objavil 
červený posun  maxima. Pre  POPS/POPC 57/43 sa 
pri 20°C sa intenzita fluorescencie Trp zvýšila 
počas 2. dňa experimentu, na 3. deň sa znova znížila 
(Obr. 9). Vo VUV-CD spektre sa pozoroval vznik 
ß-skladaného listu (Obr. 10). Zníženie kvantového 
výťažku fluorescencie Trp v 3. dni experimentu  
nastalo aj pre POPS/POPC 33/57 pri 37°C.  

Vysvetlenie týchto spektier si vyžaduje analýzu 
vzorky napr. metódou transmisnej elektrónovej 
mikroskopie.  Na vylúčenie experimentálnych chýb 
a kvantifikovanie náhodných chýb je potrebné 
merania opakovať. 

 
 

4 Záver 
 

1. Metódy rozptylu svetla sú vhodné na 
štúdium interakcie lipozómov s cyt C. 
Spektrá SLS odhalili odlišný priebeh 
interakcie s CL/POPC a s CL/POPG 
lipozómov, čo zrejme súvisí s ich 
hydrofóbnou interakciou s cyt C. 

2. Metódou DLS sa zistila vzrastajúca 
priemerná veľkosť a polydisperzita 
lipozómov. Nárast priemernej veľkosti 
častíc sa so zväčšujúcou koncentráciou cyt 
C zmenšoval. 

3. Lipozómy vyvolávajú konformačné zmeny 
cyt C. 

4.  Fluorescencia Trp-59 cyt C bola zhášaná v 
natívnom α-helixe. V pribehu experimentu 
sa Trp-59 vzdialil od kového centra, 
objavilo sa široké maximum v oblasti ~ 
320-360 nm, došlo k červenému posunu, 
ktorý zodpovedá prítomnosti Trp 
v polárnom prostredí. Časť molekúl cyt C 
sa zrejme nachádzala v hydrofóbnom 
prostredí a časť molekúl v polárnom 
prostredí. 

5. Z UV-VIS absorbančného spektra sme 
zistili, že Cyt C sa pri objavení červeného 
posunu vo fluorescenčnom spektre Trp 
redukoval. 

6. Vo VUV-CD   spektrách   sme  v štruktúre 
cyt C. pozorovali zvýšený obsah ß-
skladaného listu  
 

Je nutné experimenty zopakovať a získať tak 
základnú štatistickú charakterizáciu nameraných 
dát. Bolo by vhodné charakterizovať nerozpustné     
zrazeniny   a   všetky     vzorky     z    trojdňového 
experimentu napr. metódou elektrónovej 
transmisnej mikroskopie. Vzhľadom na rýchlosť 
zmien vo vzorke, bolo by vhodné merať zmeny 
konformácie v kratších úsekoch,  prípadne aj 
experiment predĺžiť. 

Je potrebné zistiť, či sa pri študovanej interakcii 
vytvorí hexagonálna fáza, t.j. či v membráne 
vzniknú štrbiny,  napr. enkapsulovaním kalceínu do 
vnútra lipozómov a meraním fluorescencie počas 
interakcie lipozómov a cyt C.  
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Obr. 7-10: Spektrálna charakteristika 
POPS/POPC 57/43, 20°C; 
1-deň experimentu, 2-deň xperimentu, 3 - deň 
experimentu. 
Zhora obr.7, 8: UV-VIS absorpčné 
spektrum., 
obr. 9: Fluorescenčné spektrum Trp, 
obr. 10: VUV CD spektroskopia. 
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Abstrakt 

Práca sa zaoberá štúdiom cievneho endotelu - 
jeho funkcie vo fyziologickom stave a dysfunkcie 
pri artériovej hypertenzii. Hypertenzia je ochorenie 
zo skupiny kardiovaskulárnych ochorení, ktoré v 
dnešnej dobe zaujímajú prvé miesta v rebríčku 
príčin úmrtnosti obyvateľstva. Stanovenie 
endotelovej dysfunkcie má významnú prognostickú 
hodnotu. Endotel je bunková monovrstva, ktorá 
predstavuje dynamický orgán vystielajúci luminálny 
povrch každej cievy. Endotel produkuje rôzne látky 
– endotelové faktory. Podľa ich účinku na hladké 
svalové bunky rozoznávame endotelové relaxačné 
a konstrikčné faktory. Tým sa endotel podieľa na 
regulácii cievnej rezistencie a tlaku krvi. 

Cieľom našej práce bolo sledovať relaxačné 
a konstrikčné odpovede, s dôrazom na funkciu en-
dotelu a úlohu oxidu dusnatého (NO) v arteria fe-
moralis (FA) u mladých (7-týždňových) a dospe-
lých (22-týždňových) spontánne hypertenzných 
potkanov (SHR) v porovnaní s normotenznými 
Wistar-Kyoto (WKY) potkanmi. Tlak krvi (TK) 
a pulzovú frekvenciu (PF) sme merali 
pletyzmograficky na chvoste bdelých zvierat. 
Funkciu ciev sme hodnotili in vitro na prstencoch 
FA za izometrických podmienok pomocou 
Mulvanyho myografu. 

 V skupine SHR sme zistili signifikantné 
zvýšenie TK a PF  a signifikantné zníženie 
vnútorného diametra ciev v porovnaní s WKY 
potkanmi v oboch vekových kategóriách. Naše 
výsledky ukázali kvalitatívne a kvantitatívne 
rozdielnu reakciu na vazodilatátor acetylcholín 
v smere zníženia celkovej vazorelaxácie závislej od 
endotelu u SHR. Zvýšenie krvného tlaku u SHR 
môže súvisieť s porušenou endotelovou funkciou, 
o ktorej predpokladáme, že je sprostredkovaná 
faktormi uvoľňovanými z endotelu, nezávislými od 
NO, a so znížením vnútorného diametra ciev. Naše 
výsledky tiež poukazujú na vekom podmienené 
zníženie biologickej dostupnosti NO u oboch 
fenotypov. 

 

Kľúčové slová: cievny endotel, artériová 
hypertenzia, endotelová dysfunkcia, WKY, SHR, 
drôtikový myograf 

1 Teoretický úvod 

Cievne choroby patria medzi najrozšírenejšie 
a najzávažnejšie zdravotnícke, ekonomické i sociál- 
ne problémy v takmer všetkých krajinách sveta. Za-
príčiňujú vysokú morbiditu, ktorá je spojená s dlho-
trvajúcou práceneschopnosťou a invalidizáciou. 
Taktiež sú príčinou asi polovice úmrtí populácie. Je 
to dvakrát viac ako druhé najčastejšie ochorenie – 
onkologické choroby [Gavorník, 2001]. Okrem 
toho, všetky tkanivá a bunky organizmu závisia od 
dodávky krvi a tá zase závisí od endotelových 
buniek. Taktiež, spoločnou spojkou všetkých 
patologických stavov podmienených hypertenziou 
sú cievy. 

Cieľom našej práce bolo sledovať endotelovú 
funkciu hodnotením cievnej reaktivity v modeli 
hypertenzie, preto si v nasledujúcej časti bližšie 
charakterizujeme tieto pojmy. 

1.1 Cievny endotel 

Moderná história cievneho endotelu začala 
v r.1980, keď Furchgott a Zawadzki opísali 
nevyhnutnú úlohu intaktného endotelu 
v acetylcholínom indukovanej vazodilatácii 
[Vapaatalo et al., 2000]. Endotel je špeciálny druh 
jednovrstvového plochého epitelu, ktorý vystiela 
krvné a lymfatické cievy [Čihák, 1987]. Endotelové 
bunky majú nepravidelný pozdĺžny tvar s dĺžkou 
25-50µm, šírkou 10-15µm a hrúbkou asi 5µm. Ich 
dlhá os je väčšinou v smere krvného prúdu. 
Luminálny povrch endotelu predstavuje plochu asi 
500-1000 m

2
 a jeho celková hmotnosť sa 

u dospelého človeka odhaduje na 1-1,5kg. 
Vzhľadom na to sa endotel považuje za najväčší 
endokrinný orgán ľudského tela [Hulín and Hulín 
jr., 1998]. Endotelové bunky plnia centrálnu 
kontrolnú funkciu tým, že sú lokalizované medzi 
cirkulujúcou krvou a tkanivom, ktoré tvorí bariéru 
cievnej steny. V najširšom zmysle slova sú 
endotelové bunky mediátorom medzi krvou 
a tkanivom [Thilo-Körner and Freshney, 1983].  
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Cievny endotel je rozsiahly a veľmi výkonný 
multifunkčný orgán, ktorý sa zúčastňuje na 
regulácii mnohých funkcií v organizme [Hulín et 
al., 2009]. Vo fyziologických podmienkach majú 
endotelové bunky viaceré sekrečné a metabolické 
pôsobky, vďaka ktorým môžu ovplyvňovať cievny 
tonus, prietok krvi a krvný tlak [Hulín and Hulín jr., 
1998]. Modifikujú cirkulujúce vazoaktívne faktory 
a podľa okolností produkujú vlastné konstrikčné 
alebo dilatačné látky (Tab.1) [Rubanyi and 
Vanhoutte, 1990]. Týmito látkami parakrinne 
ovplyvňujú hladké svaly ciev a tie potom 
bezprostredne regulujú tonus cievnej steny, čoho 
výsledkom je vazokonstrikcia alebo vazodilatácia 
a pri niektorých orgánoch zmena ich funkcie [Hulín 
et al., 2009]. 
 
Tab.1: Vazoaktívne látky, ktoré produkuje cievny 
endotel. 
 

Látky produkované endotelom 
vazokonstrikčné vazodilatačné 

 endotelíny, 

 tromboxán – TXA2, 

 nestabilné endoper-

oxidy PGG2 a PGH2 

a 

 zložky renínovo-

angiotenzínového 

systému. 

 oxid dusnatý – NO, 

 prostacyklín – 

PGI2, 

 prostaglandíny – 

PGE2 a PGD2 a 

 hyperpolarizačný 

faktor 

pochádzajúci 

z endotelu (EDHF). 

1.1.1 Vazokonstrikčné látky produkované 

endotelom (EDCFs) 

Vzťah medzi endotelom a hladkosvalovými 
bunkami je dôležitý faktor pri regulácii krvného 
tlaku. Endotel produkuje viacero vazodilatačných 
látok, je však schopný uvoľňovať aj kontrakčné 
faktory [Rubanyi and Vanhoutte, 1990]. 

Fyziologickú úlohu EDCFs je veľmi ťažké 
presne definovať. Môžu prispievať napr. aj pri 
mozgovej autoregulácii a hypoxickej pľúcnej 
vazokonstrikcii. Napriek tomu pri patologických 
podmienkach zohrávajú EDCFs tiež veľmi dôležitú 
rolu. Zatiaľ čo cievy postupne strácajú schopnosť 
dilatácie alebo odpovede na vazodilatačné látky 
produkované endotelom (EDRFs), kontrakčné 
faktory sú udržiavané v dobrom stave alebo sú 
dokonca posilňované, a to v rôznych modeloch 
cievnych ochorení [Rubanyi and Vanhoutte, 1990]. 

Hlavný vazokonstriktor uvoľňovaný endotelom 
je endotelín. Doteraz boli identifikované tri 
izoformy – endotelín 1, 2 a 3. Okrem 
vazokonstrikcie vyvoláva aj proliferáciu svalových 
a endotelových buniek [Hulín and Hulín jr., 1998]. 

Vazokonstrikčné prostanoidy TXA2, PGG2 a 
PGH2 pôsobia prostredníctvom tromboxánových 
receptorov na bunkách hladkých svalov ciev 
a trombocytov. Tým môžu eliminovať účinky NO 
a prostacyklínu na tieto bunky [Hulín et al., 2009].  

1.1.2 Vazodilatačné látky produkované 

endotelom (EDRFs) 

Najdôležitejším, resp. najviac študovaným 
vazodilatátorom uvoľňovaným endotelom je NO. 
Okrem NO endotelové bunky produkujú aj iné 
vazodilatátory – prostacyklín PGI2, prostaglandíny 
PGE2 a PGD2, ako aj hyperpolarizačný faktor 
EDHF [Hulín and Hulín jr., 1998]. 

Po stimulácii príslušných receptorov na a/alebo 
vnútri endotelových bunkách dochádza k produkcii 
viacerých vazorelaxačných látok. Uvoľňovanie 
EDRFs je väčšinou proces závislý od Ca

2+
. 

Uvoľnené EDRFs majú krátky, ale veľmi rozmanitý 
polčas života (6-50s). Sú to nestále zlúčeniny, 
najmä NO, ktorý ľahko inaktivujú kyslíkové 
radikály [Marín, 1995]. 

NO je základným vazodilatačným faktorom 
endotelových buniek. Je to jednoduchý plyn, ktorý 
vzniká vo voľnoradikálovej forme  pôsobením 
enzýmu endotelovej NO-syntázy (NOS). 
Zodpovedá za neustále udržiavanie základnej 
dilatácie ciev, najmä v artériovom riečisku. NOS 
katalyzuje päťelektrónovú oxidáciu L-arginínu na 

 a L-citrulín [Hulín et al., 2009]. Predpokladá 
sa, že pri hypertenzii sa znižuje množstvo 
uvoľňovaného NO z narušeného endotelu 
[Balažovjech, 1999]. 

Pri testovaní funkcie endotelu pomocou 
acetylcholínu je pre uvoľnenie NO (aj ďalších 
EDRFs) potrebná aktivácia M3 muskarínových 
receptorov na endotelových bunkách. Endotelom 
uvoľňovaný NO potom difunduje do buniek 
hladkých svalov cievy, kde aktivuje enzým 
guanylátcyklázu v smere produkcie cyklického 
guanozínmonofosfátu, ktorý potom podporuje 
vazodilatáciu. NO môže tiež difundovať na 
luminálny povrch endotelových buniek alebo aj do 
iných buniek [Rubanyi and Vanhoutte, 1990]. 

1.2  Artériová hypertenzia 

Etiopatogenetická klasifikácia rozlišuje primárnu 
(esenciálnu) hypertenziu a sekundárnu hypertenziu. 
Pri sekundárnej hypertenzii je zvýšenie tlaku krvi 
dôsledkom iného patologického stavu, ktorý je 
presne definovaný. V našej práci sa zaoberáme 
primárnou hypertenziou, ktorej podiel sa 
v súčasnosti odhaduje na 90-95%. Primárna 
hypertenzia sa určuje per exclusionem – vylúčením 
sekundárnych príčin. Poznáme celý rad 
patogenetických mechanizmov, ale nepoznáme 
vlastnú vyvolávajúcu príčinu [Sninčák, 2005], 
podobne ako u SHR. Istú úlohu majú genetické 
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vplyvy, ktoré sa prejavujú zvýšenou citlivosťou 
ciev na signály zvyšujúce napätie ich hladkej 
svaloviny, a zvýšená aktivita sympatikového 
nervového systému [Benčat et al., 2003].  

Vysoký artériový krvný tlak môže poškodiť 
cievy a orgány, najmä mozog a sietnicu. Ako 
optimálny sa považuje čím nižší artériový krvný 
tlak, ktorý ešte dostatočne zabezpečí perfúziu 
orgánov a tkanív. Vyšší artériový tlak, dlhšie 
trvanie hypertenzie a väčší počet ďalších rizikových 
faktorov zvyšujú pravdepodobnosť poškodenia ciev 
a srdca a vzniku komplikácií systémovej artériovej 
hypertenzie [Hulín et al., 2009]. 

Poškodenie ciev pri hypertenzii začína 
zmenenými funkčnými charakteristikami a 
prestavbou štruktúry, čím sa cievy adaptujú na 
zvýšený intravaskulárny tlak. Dochádza 
k hypertrofii myocytov, a teda cievna stena hrubne 
a priesvit cievy sa zmenšuje. Štruktúrna 
remodelácia zmenšuje vnútorné rozmery ciev a tieto 
zmeny v zmysle Laplaceovho zákona (T=P.r/2h) 
normalizujú napätie v cievnej stene. Zmeny 
v geometrii artérií však majú výrazne negatívny 
vplyv na fyziologické parametre 
kardiovaskulárneho systému vyúsťujúci 
predovšetkým do nedostatočného vyživovania 
zásobovanej oblasti [Kristek and Varga, 2001]. 
Remodelácia môže prebiehať aj nezávisle od 
hypertrofie myocytov, zmien cievneho tonusu 
a elastických vlastností [Pinto et al., 1998]. 

1.2.1 Model spontánnej hypertenzie 

Spontánne hypertenzné potkany sú 
najvhodnejším laboratórnym modelom 
s hypertenziou, ktorá sa v mnohých aspektoch 
podobá na primárnu hypertenziu u ľudí. 

Páni Okamoto a Aoki v r.1963 v Japonsku 
inbredným krížením potkanov kmeňa Wistar-Kyoto 
s najvyšším krvným tlakom vyvinuli kmeň 
potkanov so spontánnou hypertenziou – SHR. V 4-6 
týždni im začne spontánne stúpať krvný tlak a ustáli 
sa na hodnote systolického tlaku zhruba 180-200 
mmHg. U SHR sa rozvíja viac druhov orgánového 
poškodenia: hypertrofia srdca, zlyhanie srdca 
a renálna dysfunkcia [Yamori and Okamoto, 1973]. 
SHR sa hojne využívajú na hodnotenie vysokým 
krvným tlakom indukovaných zmien v cievnej 
reaktivite a genetických faktorov v hypertenzii 
[Hulín et al., 2009]. 

1.3 Endotelová dysfunkcia 

Endotel poskytuje súvislú výstelku cievneho 
riečiska, čím kontroluje hemostázu a výmenu 
tekutín a plynov. Poškodenie tejto vrstvy 
mechanickým, chemickým alebo imunologickým 
spôsobom môže viesť od reakcií z dočasnej 
endotelovej dysfunkcie po ireverzibilné zničenie 

buniek a následné obnaženie endotelu [Thilo-
Körner and Freshney, 1983]. 

Pri porušení funkcie endotelu dochádza k zmene 
produkcie vazoaktívnych mediátorov (najmä NO, 
PGI2 a EDCFs), čoho následkom sú aj zmeny 
v cievnej priepustnosti a hemostáze [Púzserová et 
al. 2010]. 

Endotelová dysfunkcia (abnormálna funkcia 
endotelových buniek) býva základom mnohých 
kardiovaskulárnych porúch a prispieva k etiológii 
vazospazmu. Endotelová dysfunkcia u ľudí sa 
zistila pri viacerých chorobách a poruchách, ako je 
hypertenzia, diabetes, hyperlipidémia, 
ateroskleróza, koronárny a cerebrálny vazospazmus, 
pľúcna hypertenzia, septický šok, atď. Pri mnohých 
terapeutických zásahoch dochádza tiež 
k poškodeniu endotelu [Rubanyi and Vanhoutte, 
1990]. Zistilo sa, že dysfunkčný endotel je skorý 
marker rozvoja aterosklerotických zmien a môže 
prispieť ku kardiovaskulárnej udalosti. 

Predpokladá sa, že hlavnou príčinou endotelovej 
dysfunkcie, najmä u ľudí, je biologický nedostatok 
NO, ktorý je najčastejšie spôsobený porušením 
rovnováhy medzi oxidačnými a antioxidačnými 
procesmi v cievnej stene – oxidačným stresom. Na 
jednej strane sa pri oxidačnom strese inaktivuje 
vznikajúci NO, pričom nemôže dostatočne 
vykonávať svoju vazodilatačnú funkciu. Na druhej 
strane môže mať zvýšená koncentrácia NO (nad 
1µmol/L) cytotoxické účinky indukovaním 
apoptózy buniek [Hulín et al., 2009].  

Zhoršená relaxácia závislá od endotelu bola 
pozorovaná v rôznych modeloch experimentálnej 
hypertenzie a aj v klinickej hypertenzii. Avšak pri 
rozličných modeloch experimentálnej hypertenzie a 
v závislosti od študovaného cievneho riečiska sa 
charakter poškodenia cievneho endotelu významne 
odlišuje [Púzserová et al. 2010]. 

Pochopenie úlohy vazoaktívnych faktorov 
produkovaných endotelom v normotenzii a 
spontánnej hypertenzii u experimentálnych zvierat 
nám otvára možnosť porozumieť odlišnostiam, 
ktoré sprevádzajú reguláciu krvného tlaku 
v podmienkach esenciálnej hypertenzie, čo môže 
prispieť k efektívnejšej liečbe a k predchádzaniu 
orgánového poškodenia v dôsledku hypertenznej 
choroby u ľudí. Cieľom práce bolo preto sledovať 
cievne funkčné odpovede, s dôrazom na funkciu 
endotelu a úlohu oxidu dusnatého, v arteria 
femoralis (FA) v modeli primárnej hypertenzie u 
SHR. 

2 Experimentálna časť 

2.1 Experimentálne zvieratá  

V našej práci sme použili samce potkanov 
dvoch kardiovaskulárnych fenotypov - normotenzné 
Wistar-Kyoto (WKY) a SHR. 
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Všetky potkany používané v tejto štúdii boli 
narodené v našom schválenom chovnom zariadení 
(Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV). 
Potkany boli od narodenia chované v rovnakých 
podmienkach klimatizovaného zverinca: 
s udržiavanou teplotou 22-24 °C, s pravidelným 
svetelným režimom 12 hodín svetlo a 12 hodín tma 
(06:00 – 18:00 svetlo), s vlhkosťou vzduchu 45 – 
60%. Kŕmené boli štandardnou granulovanou 
kŕmnou zmesou (MP-OŠ-06, Dobrá voda) ad 
libitum. Všetky potkany mali voľný prístup k pitnej 
vode počas 24 hodín. Na konci experimentu boli 
zvieratá humánne usmrtené dekapitáciou po 
predchádzajúcom vystavení anestézii CO2. Všetky 
procedúry boli schválené Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou SR. 

Po 5 týždňoch od narodenia  boli zvieratá 
všetkých fenotypov rozdelené do 4 skupín, 8-12 
potkanov v jednej skupine (vo všetkých skupinách 
boli v každej klietke potkany z rôznych 
súrodeneckých skupín a v jednej klietke boli držané 
potkany len s jedným kardiovaskulárnym 
fenotypom): 

1. skupina (WKY-7T) – mladé normotenzné 

kontroly, 

2. skupina (WKY-22T) – dospelé normotenzné 

kontroly,  

3. skupina (SHR-7T) –  mladé spontánne 

hypertenzné potkany, 

4.  skupina (SHR-22T) – dospelé spontánne 

hypertenzné potkany. 

2.2 Použité prístroje 

 Na meranie tlaku krvi (TK) a pulzovej 

frekvencie (PF) pletyzmografickou metódou: 

Statham Pressure Transducer P23XL, Hugo 

Sachs, Nemecko (citlivosť 5 µV/V/mmHg±1%; 

tlakový rozsah (-50) – (+300) mmHg; 

maximálny pretlak 10000 mmHg; odpor 

meracieho mostíka 350 Ω; tepelný koeficient 

citlivosti ±0,1% /1 °C); 

 drôtikový myograf na meranie cievnej 

reaktivity: Dual Wire Myograph System, Model 

410A, DMT, Denmark – citlivosť tenzometra 

0,1mN;  

 zmeny tenzie merané myografom boli 

zaznamenávané pomocou papierového líniového 

zapisovača: Line Recorder TZ 4620 

(Laboratorní přístroje, Praha) – rýchlosť 

papiera 0,6 cm/min pri meraní, rozsah 0-30 mN 

(prispôsobiteľný). 

2.3 Pletyzmografická metóda 

Podstatou pletyzmografie je meranie 
a registrácia objemových zmien, ktoré sú 
podmienené najmä zmenami prítoku a odtoku krvi 

[Gavorník, 2001]. Je to najdôležitejšia metóda na 
kvantitatívne určovanie arteriálneho prietoku 
v končatinách [Kappert et al., 1987] a 
neinvazívneho sledovania krvného tlaku u bdelých 
potkanov. 

TK a PF sme merali neinvazívnou manžetovou 
metódou (pletyzmograficky) na chvostovej artérii 
bdelého potkana. Pred prvým meraním boli potkany 
privykané na metódu v troch nezávislých cvičných 
meraniach (handling). 

Metóda spočíva v tom, že potkan sa zahrieva 
bezprostredne pred meraním v komôrke pri teplote 
asi 35 C približne 5 minút. Následne sú dve 
manžety navliekané čo najtesnejšie ku koreňu 
chvosta. Priemer a šírka manžiet sú prispôsobené 
priemeru chvosta potkana. Referenčná manžeta 
slúži na detekovanie TK pomocou pulzového 
senzora (tenzometer) a táto je pomocou balónika 
napumpovaná na hodnotu 90 mmHg. Druhá, 
regulačná manžeta (oklúzna), je navlečená ku 
koreňu chvosta potkana a umožňuje regulovať 
prívod krvi do chvosta. Regulačná manžeta je 
napumpovaná hneď po nastavení referenčnej 
manžety na tlak približne 200 mmHg 
(suprasystolický) a následne je tlak v tejto manžete 
kontinuálne znižovaný. Mechanický signál z oboch 
manžiet je konvertovaný pomocou prevodníka na 
elektrický signál, ktorý je následne hodnotený 
pomocou počítača (Obr. 1). Hodnotu TK (v mmHg) 
a PF (v „úderoch za minútu“, bpm) pre každé zviera 
sme získali vypočítaním priemeru z 5 po sebe 
idúcich meraní. TK a PF sme merali deň pred 
usmrtením zvierat. 

Obr.1: Schéma pletyzmografu. Prístroj sa skladá z 
dvoch manžiet, označovaných ako M1 a M2, zo 
snímačov tlaku (ST1 a ST2), z ortuťového 
manometra a počítača. 

2.4 Merací protokol na meranie cievnej 
reaktivity 

Testovanie cievnej reaktivity reprezentuje 
najpoužívanejšiu metódu klinického 
a experimentálneho posudzovania endotelovej 
funkcie. Cieľom týchto testov je aktivovať alebo 
blokovať funkciu endotelových buniek a následné 
meranie zmien cievneho tonusu vo 
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vybraných/vyizolovaných úsekoch cievy [Virdis 
and Taddei, 2011]. 

Po dekapitácii potkana sme vybrali a pod 
preparačným mikroskopom očistili FA. 
Bezprostredne pred upevnením cievy do myografu 
sme naplnili vyčistenú vaničku myografu 
modifikovaným fyziologickým roztokom (PSS, 
10 ml), ktorý sme si čerstvo pripravili [Púzserová 
and Bernátová, 2010]. Vaničku s roztokom sme 
zahriali na teplotu 37 °C, ktorú sme udržiavali 
počas celého experimentu, a nechali kontinuálne 
prebublávať plynnou zmesou kyslíka (95%) a oxidu 
uhličitého (5%). Úseky asi 1,5 mm sme navliekli na 
dva 40 µm hrubé drôtiky a vmontovali do 
myografu. Jeden drôtik sme pripevnili na čeľusť 
mikrometra, druhý na čeľusť tenzometra. Po 30-
minútovom stabilizovaní sme pokračovali 
nasledujúcim protokolom (na Obr.2 je zobrazený 
záznam z merania cievnej reaktivity u SHR 
potkana):  
1. Normalizácia. Po normalizácii sme vymenili 

PSS vo vaničke a nechali ešte 45 minút 
stabilizovať. 

2. Pridali sme 125 mmol/L KPSS (PSS s vysokým 
obsahom draslíka), čím sme skúšali viabilitu 
cievy. Po 2 minútach sme vaničku 4-krát premyli 
PSS. 

3. Pridali sme 10
-5 

mol/L noradrenalínu (NA, 
Noradrenalini hydrogenotartras, Noradrenalin 
Léčiva injekčný roztok, Zentiva, Praha, Česká 
republika), čakali sme na ustálenie. Potom sme 
vymyli vaničku. 

Obr.2A: Záznam bodu č.1-3 z meracieho 
protokolu. 
 
4. Po stabilizácii (20 min.) sme cievu 

prekontrahovali serotonínom (Ser, 10
-6 

mol/L, 
Serotonin creatinine sulfate complex, Sigma-
Aldrich Chemie GmbH, Nemecko) a relaxovali 
sme ju kumulatívnym pridávaním acetylcholínu 
(ACh, 9 koncentrácií: 10

-9
 – 10

-5
 mol/L, 

Acetylcholine chloride, minimum 99% TLC, 
Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Nemecko). 
Vaničku sme premyli a nechali stabilizovať 
20 minút. 

5. Pridali sme L-NAME - N
G
-nitro-L-arginín 

metylester (300 µmol/L, N
ω
-Nitro-L-arginine 

methyl ester hydrochloride, minimum 98% TLC, 
Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Nemecko), ktorý 
je kompetitívny inhibítor NO-syntázy, čím sme 
vyblokovali účinok NO uvoľňovaného z endotelu. 
Po 25-minútovej inkubácii sme kontrahovali cievu 
so serotonínom (10

-6 
mol/L) a relaxovali 

kumulatívnym pridávaním acetylcholínu 
(9 koncentrácií: 10

-9
 – 10

-5
mol/L). Vaničku sme 

premyli a nechali stabilizovať 30 minút. 

Obr.2B: Záznam bodu č.4-5 z meracieho 
protokolu. 

 
6. Cievu sme následne kontrahovali serotonínom 

(10
-6 

mol/L) a relaxovali kumulatívnym 
pridávaním nitroprusidu sodného (SNP, Sodium 
nitroprusside Dihydrate, p.a., Fluka, Španielsko), 
ktorý je exogénnym donorom NO (9 koncentrácií: 
10

-9
 – 10

-5 
mol/L). Vaničku sme premyli a nechali 

stabilizovať 20 minút. 
7. Pridali sme 125 mmol/L KPSS a počkali až do 

ustálenia. Dostali sme maximálnu kontrakčnú 
odpoveď, ktorá je potrebná pre ďalšie hodnotenie. 

8. Cievu sme odmontovali a vaničku vymyli 
destilovanou vodou. 

Obr.2C: Záznam bodu č.6-8 z meracieho 
protokolu. 
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2.5 Spracovanie experimentálnych 
výsledkov 

Relaxačné a kontrakčné odpovede artérií sme 
stanovili geometrickou analýzou originálneho 
záznamu a vyjadrili v absolútnych (mN/mm) 
hodnotách. 

Na štatistickú analýzu dát sme použili jedno- 
a dvoj-faktorovú analýzu variancie (ANOVA) 
a Bonferroniho metódu viacnásobných porovnaní. 
Pracovali sme na hladine významnosti α=0,05. 
Všetky výsledky sú uvedené ako aritmetický 
priemer ± stredná chyba priemeru (n=6-12). 

Pre štatistickú analýzu sme využili programy 
Microsoft® Office Excel 2007, Statistica® 6.0 
(StatSoft, Inc. 2002) a GraphPad Prism 5.0 software 
(San Diego, CA, USA). Pre grafické spracovanie 
sme využili program GraphPad Prism 5.0 software 
(San Diego, CA, USA).  

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Tlak krvi, pulzová frekvencia, 
hmotnosť tela a vnútorný diameter 
ciev 

TK a PF sme merali pletyzmograficky, ako je 
uvedené vyššie. Vnútorný diameter (VD) ciev bol 
určený pomocou počítača pri procese normalizácie. 
Hmotnosť tela (HT) sme sledovali už týždne pred 
experimentom. Uvádzame však finálne hodnoty 
tesne pred dekapitáciou potkana. V Tab.2 sú 
uvedené namerané hodnoty. 

 
Tab.2: Základné kardiovaskulárne a biometrické 
parametre jednotlivých experimentálnych skupín. 
*p<0,05 vekové rozdiely (WKY 7T vs. WKY 22T; 
SHR 7T vs. SHR 22T); 

x
p<0,05 rozdiely vo 

fenotype (SHR 7T vs. WKY 7T; SHR 22T vs. 
WKY 22T). 

SHR potkany mali signifikantne vyšší TK a PF 
v porovnaní s WKY v oboch vekových kategóriách. 

V rámci fenotypu sme žiadnu zmenu nepozorovali u 
WKY. Yamori a Okamoto [Yamori and Okamoto, 
1973] vo svojej práci hovoria, že u SHR je 
tendencia zvyšovania pulzovej frekvencie v skorých 
štádiách hypertenzie, na druhej strane, pulzová 
frekvencia ostáva nezmenená alebo sa dokonca 
znižuje v pokročilom veku. Zistili sme však 
signifikantný nárast TK u dospelých SHR 
v porovnaní s mladými SHR. V práci [Wuorela et 
al., 1994] pozorovali u SHR podobné zvýšenie 
krvného tlaku vplyvom veku.  

Taktiež sme zistili signifikantné zníženie 
hmotnosti a vnútorného diametra ciev v oboch SHR 
skupinách v porovnaní s WKY potkanmi. Podobné 
zníženie hmotnosti počas celého ontogenetického 
vývinu u SHR uvádzajú aj iní autori [Cebová and 
Kristek, 2006]. Navyše sme pozorovali vekom 
podmienený nárast hmotnosti aj vnútorného 
diametra ciev u oboch fenotypov, čo je fyziologický 
prejav.  

3.2 Noradrenalínom indukovaná 
vazokonstrikcia 

Noradrenalín je látka, ktorá pôsobí na viaceré 
typy adrenergických receptorov. α1-receptory na 
hladkosvalových bunkách sprostredkujú 
vazokonstrikciu a β2-receptory vazodilatáciu. Na 
izolovanej FA je najvýraznejší účinok na α1-
receptory (vazokonstrikcia), nakoľko je cieva na 
začiatku podávania NA celkom relaxovaná a β2-
receptormi sprostredkovaná vazorelaxácia sa 
nemôže prejaviť. 

Podávanie noradrenalínu do vaničky myografu 
vyvolalo u väčšiny artérií dvojfázovú kontrakciu. 
Najskôr sme pozorovali fázickú a potom tonickú 
kontrakciu. Predpokladáme, že fázická kontrakcia je 
spôsobená účinkom noradrenalínu na α1-receptory 
na hladkosvalových bunkách. Následná relaxácia je 
indukovaná β2-receptormi. Po opätovnom prejavení 
sa účinku α1-receptorov pozorujeme tonickú 
kontrakciu. Podobný dvojfázový charakter 
vazokonstrikčnej odpovede na NA v FA zistili aj 
Asano et al. [Asano et al., 1982]. Na Obr.3 sú 
uvedené stĺpcové grafy veľkosti noradrenalínovej 
kontrakcie. Hodnoty uvádzame v troch rôznych 
pohľadoch. Na Obr.3A je uvedená kontrakčná 
odpoveď v mN/mm (jednotky tenzie). Z tohto grafu 
teda môžeme vidieť aktívnu tenziu – ako silno cieva 
reaguje na podaný noradrenalín. 
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Obr.3A: Noradrenalínom (NA) indukovaná 
vazokonstrikcia (v mN/mm). *p<0,05 vekové 
rozdiely (WKY 7T vs. WKY 22T; SHR 7T vs. SHR 
22T); 

x
p<0,05 rozdiely vo fenotype (SHR 7T vs. 

WKY 7T; SHR 22T vs. WKY 22T). 
 
  Na Obr.3B je kontrakčná odpoveď uvedená v % 
z maximálnej kontrakčnej odpovede na KPSS. 
Pomocou uvedeného parametra sme hodnotili 
kontrakčnú silu noradrenalínu voči receptorovo 
nezávislej kontrakcii, ktorá je indukovaná 
depolarizáciou vďaka KPSS. Veľkosť KPSS 
kontrakcie závisí od veľkosti/množstva 
hladkosvalových buniek a nie od počtu receptorov. 
Na základe tohto môžeme hodnotiť silu signalizácie 
cez adrenergické receptory nezávisle od 
veľkosti/množstva hladkosvalových buniek.  

Obr.3B: Noradrenalínom (NA) indukovaná 
vazokonstrikcia (v % z kontrakčnej odpovede na 
KPSS). *p<0,05 vekové rozdiely (WKY 7T vs. 
WKY 22T; SHR 7T vs. SHR 22T); 

x
p<0,05 

rozdiely vo fenotype (SHR 7T vs. WKY 7T; SHR 
22T vs. WKY 22T). 
 
  Na Obr.3C je kontrakčná odpoveď uvedená 
v tlakových jednotkách – kPa. Veľkosť tlaku sme 
získali z Laplaceovho zákona. Hodnota kontrakcie 
v kPa nám určuje maximálnu možnú silu odpovede 
na veľkosť tlaku, ktorý je v cieve. 
 
 
 

Obr.3C: Noradrenalínom indukovaná 
vazokonstrikcia (v kPa). *p<0,05 vekové rozdiely 
(WKY 7T vs. WKY 22T; SHR 7T vs. SHR 22T); 
x
p<0,05 rozdi ely vo fenotype (SHR 7T vs. WKY 

7T; SHR 22T vs. WKY 22T). 
 
U WKY aj SHR sa vekom zvyšovala fázická aj 

tonická kontrakčná odpoveď na noradrenalín. 
Hypertenzia u mladých potkanov nevyvolala zmenu 
vo fázickej odpovedi, avšak tonická odpoveď bola 
signifikantne zvýšená. Hypertenzia u dospelých 
vyvolala zvýšenú fázickú aj tonickú kontrakčnú 
odpoveď. 

Percentuálna fázická aj tonická kontrakcia 
vykazuje rovnaké signifikancie ako kontrakcia 
vyjadrená v absolútnych jednotkách (Obr.3A). 
Z vekom podmieneného nárastu oboch kontrakcií 
pri oboch fenotypoch na predchádzajúcich grafoch 
(Obr.3A,B) môžeme usúdiť, že nejde len o výsledok 
remodelácie hladkosvalových buniek, ale 
pravdepodobne je to aj receptorová záležitosť. Na 
základe uvedených výsledkov predpokladáme 
zvýšený počet α1-receptorov, alebo ich zvýšenú 
citlivosť a/alebo znížený počet β2-receptorov, alebo 
ich zníženú citlivosť s narastajúcim vekom a 
hypertenziou, zistené aj Asanom et al. [Asano et al., 
1982]. Navyše zvýšená odpoveď na NA v kPa 
u SHR môže súvisieť s väčšou tlakovou odpoveďou 
in vivo ako to vyplýva z Obr.3C. 

U SHR potkanov sme u viacerých ciev 
nepozorovali fázickú kontrakciu na noradrenalín, čo 
vysvetľujeme poškodením β2-receptorov[Asano et 
al., 1982]. 

3.3 Vazorelaxácie 

Od endotelu závislé relaxačné odpovede sme 
pozorovali na krivkách, kde bola relaxácia 
indukovaná acetylcholínom, a od endotelu-
nezávislé relaxácie sme sledovali pomocou 
nitroprusidu sodného. Na prekontrakciu sme použili 
serotonín. Veľkosť relaxácie je vyjadrená absolútne 
- v absolútnych jednotkách (mN/mm), čím sme 
hodnotili relaxáciu nezávisle od veľkosti 
prekontrakcie [Púzserová and Bernátová, 2010]. V 
klinických aj experimentálnych štúdiách je pre 
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hodnotenie endotelovej funkcie najčastejšie 
používaný acetylcholínový test. Acetylcholín po 
naviazaní na muskarínové receptory na 
endotelových bunkách vyvoláva produkciu 
viacerých relaxačných faktorov (NO, prostacyklín, 
EDHF), ktoré potom vyvolávajú tzv. vazorelaxáciu 
závislú od endotelu [Púzserová et al., 2010]. 

Pri prvej krivke (bod č.4 z meracieho protokolu) 
sme po prekontrakcii kumulatívnym spôsobom 
pridávali acetylcholín, čím sme vyvolali od 
koncentrácie závislú relaxáciu prstencov 
a.femoralis. Na Obr.4A, 4B sú znázornené relaxácie 
na acetylcholín u WKY a SHR potkanov v oboch 
vekových skupinách.  

Obr.4A: Vplyv vek u na relaxácie vyvolané 
acetylcholínom po prekontrakcii serotonínom 
u WKY potkanov.  

Obr.4B: Vplyv veku na relaxácie vyvolané 
acetylcholínom po prekontrakcii serotonínom 
u SHR potkanov. 

x
p<0,05 rozdiely vo fenotype 

(SHR 7T vs. WKY 7T; SHR 22T vs. WKY 22T); 
§p<0,05 vs. hodnota pri maximálnej relaxácii na 
ACh (znak uvoľňovania EDCFs). 

 Vplyvom veku sme ani v jednom fenotype 
nepozorovali zmenu celkovej endotelovej funkcie. 
Signifikantne nižšiu endotelovú funkciu 
(endotelovú dysfunkciu) sme pozorovali u mladých 
aj dospelých SHR v porovnaní s WKY potkanmi.  

Pri relaxácii na vyššie koncentrácie ACh sme 
pozorovali uvoľňovanie kontrakčných faktorov 
(EDCFs) z endotelu iba u SHR a u oboch fenotypov 
po vyblokovaní účinku NO, čo sme hodnotili voči 
maximálnej relaxačnej odpovedi dosiahnutej pri 
menšej koncentrácii ACh. Znakom poškodenia 
endotelovej funkcie je aj uvoľňovanie EDCFs na 
vysoké dávky ACh u SHR v rovnakej miere pri 
oboch vekových skupinách.   
  

Po stabilizácii cievy sme pridali inhibítor NOS – 
L-NAME, čím sme vyblokovali produkciu NO (bod 
č.5 z meracieho protokolu). Potom sme znova po 
prekontrakcii serotonínom kumulatívne pridávali 
acetylcholín. Na Obr.4C,D sú znázornené relaxácie 
na acetylcholín (po predchádzajúcej inkubácii L-
NAME) u WKY a SHR potkanov v oboch 
vekových skupinách. Pozorované relaxácie sú tiež 
závislé od endotelu, ale nezávislé od NO, ktorého 
tvorbu sme inhibovali. Pôsobia tu však ostatné 
relaxačné faktory (PGI2, EDHF).  

Obr.4C: Vplyv veku na relaxácie vyvolané 
acetylcholínom po prekontrakcii serotonínom 
a predchádzajúcej inkubácii L-NAME (LN) u WKY 
potkanov. *p<0,05 vekové rozdiely (WKY 7T vs. 
WKY 22T);  §p<0,05 vs. hodnota pri maximálnej 
relaxácii na ACh (znak uvoľňovania EDCFs). 
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Obr.4D: Vplyv veku na relaxácie vyvolané 
acetylcholínom po prekontrakcii serotonínom 
a predchádzajúcej inkubácii L-NAME (LN) u SHR 
potkanov. *p<0,05 vekové rozdiely (SHR 7T vs. 
SHR 22T);  

x
p<0,05 rozdiely vo fenotype (SHR 7T 

vs. WKY 7T; SHR 22T vs. WKY 22T); §p<0,05 vs. 
hodnota pri maximálnej relaxácii na ACh (znak 
uvoľňovania EDCFs). 
 
 Signifikantné zvýšenie vazorelaxácie po 
inkubácii L-NAME sme pozorovali u dospelých 
potkanov pri oboch fenotypoch v porovnaní 
s mladými potkanmi. Ide teda o vekom podmienené 
zvýšenie NO-nezávislej zložky vazorelaxácie a 
keďže celková ACh-indukovaná vazorelaxácia bola 
nezmenená (Obr.4A,B), predpokladáme zníženie 
NO-závislej zložky. Zníženie bazálneho 
uvoľňovania NO vekom potvrdzuje aj Marín vo 
svojej práci [Marín, 1995]. Ide síce o štúdiu na 
izolovanej aorte z WKY a SHR potkanov, ale 
hovorí, že L-NAME spôsobuje zvýšenie bazálnej 
tenzie v aorte u WKY, ktoré sa vekom znižuje. Toto 
zvýšenie je menšie v aorte SHR potkanov 
v porovnaní s WKY rovnakého veku, čo naznačuje 
zníženie bazálneho uvoľňovania NO v aorte SHR 
potkanov. V našej práci však bola vplyvom 
hypertenzie znížená NO-nezávislá zložka relaxácie 
v oboch vekových skupinách v porovnaní s WKY 
potkanmi. Predpokladáme teda znížené 
uvoľňovanie EDHF a/alebo PGI2 v FA u SHR 
potkanov. 
 
 Od endotelu nezávislú relaxáciu sme pozorovali 
vďaka kumulatívnemu podávaniu SNP (bod č.6 
z meracieho protokolu) – Obr.5A,B. SNP je 
exogénny donor NO, a teda vazorelaxácia po reakcii 
s nitroprusidom sodným nie je závislá od 
uvoľňovania NO z endotelu, preto nám umožňuje 
ohodnotiť citlivosť hladkej svaloviny k NO. 
 

Obr.5A: Vplyv veku na relaxácie indukované SNP 
po prekontrakcii serotonínom u WKY potkanov 
v oboch vekových skupinách. 

Obr.5B: Vplyv veku na relaxácie indukované SNP 
po prekontrakcii serotonínom u SHR potkanov 
v oboch vekových skupinách.  
 
 Relaxačné odpovede nezávislé od endotelu po 
reakcii so SNP nevykazovali signifikantné rozdiely 
v žiadnej z experimentálnych skupín. Týmto 
potvrdzujeme úlohu samotného NO produkovaného 
endotelom pri zmenách zistených po podávaní 
acetylcholínu. 
 
 Relaxačné odpovede sme hodnotili aj ako plochy 
pod krivkou (AUC – area under the curve) – Obr.6. 
Tento graf nám jasne poukazuje na zložku 
relaxácie, ktorá je závislá od NO, a na zložku 
nezávislú od uvoľňovania NO. NO-nezávislú 
zložku sme získali z relaxačných odpovedí po 
inkubácii L-NAME. NO-závislá zložka je 
rozdielom relaxácie pred a po podaní L-NAME 
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(hodnotená z individuálnych vazorelaxačných 
odpovedí). 

Obr.6:  Jednotlivé zložky od endotelu-závislej 
vazorelaxácie. *p<0,05 vekové rozdiely (WKY 7T 
vs. WKY 22T; SHR 7T vs. SHR 22T);  

x
p<0,05 

rozdiely vo fenotype (SHR 7T vs. WKY 7T; SHR 
22T vs. WKY 22T); 
 
 Týmito výsledkami (Obr.6) môžeme potvrdiť 
naše predchádzajúce predpoklady o NO-závislej 
a NO-nezávislej zložke relaxácie.  

U dospelých WKY (aj SHR) vidíme 
signifikantné zníženie NO-závislej a signifikantné 
zvýšenie NO-nezávislej zložky relaxácie 
v porovnaní s mladými WKY (SHR). Vidíme teda, 
že vekom sa znižuje vplyv NO na vazorelaxáciu 
a túto úlohu preberajú iné vazorelaxačné faktory. 
Základné hypotézy opisujú, že tento fakt môže byť 
založený na znížení NO produkcie alebo na zvýšení 
jeho deštrukcie vplyvom voľných kyslíkových 
radikálov v procese starnutia. Hlavnou príčinou 
oslabených vazorelaxačných odpovedí 
prezentovaných počas starnutia je zvýšený oxidačný 
stres, ktorý sprevádza tento proces [Herrera et al., 
2010]. 

Signifikantný pokles celkovej vazorelaxácie sme 
pozorovali v oboch vekových skupinách u SHR 
v porovnaní s WKY potkanmi. U mladých SHR 
bola NO-závislá zložka relaxácie nezmenená 
a signifikantne znížená bola NO-nezávislá zložka 
relaxácie, ktorá spôsobila pokles celkovej 
vazorelaxácie. U dospelých SHR sme pozorovali 
rovnakú tendenciu voči dospelým WKY. Vplyvom 
hypertenzie je teda v rovnakej vekovej skupine NO 
dostupný nezmenenej miere, znížená je prítomnosť 
ostatných relaxačných faktorov. Na biodostupnosť 
NO má teda väčší vplyv proces starnutia ako 
hypertenzia. 

4  Záver 

V tejto práci sme sa zaoberali štúdiom funkcie 
cievneho endotelu vo fyziologickom stave 

a dysfunkcie pri artériovej hypertenzii. Zvieracím 
modelom hypertenzie nám boli spontánne 
hypertenzné potkany a kontrolou boli zdravé 
Wistar-Kyoto potkany. Sledovali sme tlak krvi, 
pulzovú frekvenciu, hmotnosť tela a vnútorný 
diameter ciev. Ďalej sme sledovali aj relaxačné 
a konstrikčné odpovede v izolovanej a.femoralis. 

Podarilo sa nám zistiť signifikantné zvýšenie 
tlaku krvi, pulzovej frekvencie, kontrakčnej 
odpovede na noradrenalín a signifikantné zníženie 
vnútorného diametra ciev u SHR v porovnaní 
s WKY potkanmi v oboch vekových kategóriách. 
Naše výsledky ukázali kvalitatívne a kvantitatívne 
rozdielnu reakciu na acetylcholín u WKY a SHR. 
Zvýšenie krvného tlaku u SHR môže súvisieť 
s porušenou endotelovou funkciou, o ktorej 
predpokladáme, že je sprostredkovaná faktormi 
uvoľňovanými z endotelu, nezávislými od NO, so 
znížením vnútorného diametra ciev a so zvýšením 
kontraktility na vazokonstrikčné stimuly. Naše 
výsledky tiež poukazujú na vekom podmienené 
zníženie biologickej dostupnosti NO u oboch 
fenotypov. 
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Abstract 
In this work we have studied interaction of cationic 
poly(amidoamine) dendrimers (PAMAM) of 
generation - 4 (G4), anionic polyelectrolyte Dextran 
sulfate (DS) and G4-DS complexes with 1,2-
dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) 
lipid monolayers. The aim of this work was to 
explore the mechanisms of interaction of pure G4 
dendrimers and G4 dendrimers modified with DS 
with lipid membranes via measuring the surface 
pressure of lipid monolayers by means of Wilhelmy 
method. In our experiments the lipid monolayers 
represented the model of the plasma membrane of 
the cell. The obtained results show that dendrimer 
molecule can be incorporated in the monolayer at 
subphysiologic surface pressures (< 30 mN/m), so 
they are expected to be useful in the design of 
dendrimer-based drug carriers. Dendrimer-DS 
complexes were able to induce increase of the lipid 
monolayer pressure.    
 
Keywords: G4 PAMAM Dendrimers, Dextran 
sulfate, Drug delivery, DMPC lipid monolayers, 
Dendrimer-Dextran sulfate complexes 

1 Introduction 
Currently there is a growing interest in the use of 

polymers for delivery of therapeutic compounds. 
Polymer therapeutics constitutes an important class 
of drug delivery vehicles such as nanoparticles, 
microspheres, polymeric micelles and dendrimers, 
which have proved their potential in drug and 
gene/DNA delivery [Keerti et al., 2010]. 

The word “dendrimer” originated from two 
words, the Greek word dendron, meaning tree, and 
meros, meaning part. They are synthetic 
nanomaterials that are approximately 2-10 nm in 
diameter. They are hyper branched and 
monodisperse three-dimensional molecules. 
Dendrimers are emerging as promising drug 
delivery modules, because of well defined 

molecular weights, large numbers of functional 
groups on the surface and well-established host-
guest entrapment properties [Keerti et al., 2010;  
Sougata et al., 2012]. Dendrimers posses three 
distinguishable architectural components i.e. an 
interior core, interior layer (generations) composed 
of repeating units radially attached to the interior 
core, and exterior (terminal functionality) attached 
to outermost interior generation (Fig.1). 

  
 

 
 

Fig.1 General structure of dendrimer 
 

Poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers are 
presently one of the most intensely studied classes 
of dendrimers. PAMAM dendrimers are based on 
an ethylenediamine core and branched units built 
from methyl acrylate and ethylenediamine 
[Shcharbin et al., 2005]. The fourth generation of 
polyamidoamine dendrimers (G4 PAMAM) used in 
the present work is water soluble. It also possesses 
64 amino groups on the surface. Molecular weight 
and diameter for G4 PAMAM equal to 14215 g/mol 
and 4 nm respectively. Because of their potential as 
nanotherapeutics, interactions between PAMAM 
dendrimers and biomaterials relevant to these 
dendrimers in vivo behavior are of great interest. 
Amineterminated PAMAM dendrimers are known 
to interact with lipid membranes and are therefore 
not biologically inert. These PAMAM dendrimer-
biomembrane interactions may aid in certain 
medicinal applications, drawing these polycationic 
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compounds closer to bacterial and cancer cells 
whose outer membranes generally carry negative 
charge, but may interfere with other applications, 
such as the specific binding of dendrimers to their 
targeted receptors in targeted drug delivery 
applications. Therefore, understanding PAMAM 
dendrimers’ interactions with membranes will aid 
the development of more effective dendrimer-based 
therapeutic nanodevices. In general, all cell-
penetrating macromolecules are cationic at 
physiologic pH. From physicochemical point of 
view, it is intriguing that these relatively large and 
highly charged molecules can cross the hydrophobic 
core of the lipid bilayer. The exact mechanism of 
dendrimer entry is yet to be established. Several 
theories, such as adsorptive endocytosis, inverted-
micelle formation, and membrane hole formation, 
have been proposed. The major forces driving the 
interaction in cell-penetrating systems are thought 
to be both electrostatic and hydrophobic, which 
eventually lead to osmotic imbalance [Tiriveedhi et 
al., 2011]. Despite much effort, molecular details of 
dendrimers' entry into cells are not clear, This fact 
points to the need for more in vitro research before 
progressing to dendrimers’ biological/medical 
applications. 

2 Experimental 

2.1 Materials 

1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine was 
purchased from Avanti Polar Lipids Inc. (USA). 
Dextran Sulfate Sodium Salt and 
PAMAM(NH 2)64(NH2(CH2)2NH2):(G=4), Mw 
=14215 g/mol,  was supplied by Sigma – Aldrich 
(USA). Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 
was prepared by dissolving the tablets (Sigma – 
Aldrich) in a highly purified deionised water (ELIX 
5, Millipore, USA). Calcium chloride (CaCl2) was 
purchased from Sigma – Aldrich (USA). 

2.2 Preparation of dendrimer-DS 
complexes 

Aliquots (246 µl) of G4 PAMAM dendrimers in 
methanol (10 wt%) was dried under the steam of 
nitrogen and was hydrated in 2 ml PBS buffer 
containing 7 mM of DS, so that the stock 
concentration of dendrimers was 10 mg/ml (0.7 
mM) and molar ratio for dendrimer-DS complex 
was 1:10. Dendrimer-DS solution was dialyzed in 
dialysis PBS buffer for about 2 hours using 
cellulose dialyzing tubes (Sigma-Aldrich) at room 
temperature. After two hours the dialysis buffer was 
changed and dialyzed overnight at 4°C. The next 
day the solution was sonicated for 30 minutes using 
bath type sonicator. 

 

2.3 Monolayer studies 

Experiments were carried out on the Langmuir-
Blodgett trough (model 601M Nima Technology, 
UK) equipped with a pressure sensor PS4 (Nima 
Technology), mounted on an edge of trough. This 
trough has two mechanically coupled barriers. 
Wilhelmy plate is made of chromatography paper of 
width w = 10 mm and thickness t = 0.15 mm.  The 
trough is fabricated from Polytetrafluoroethylene 
(PTFE), a material which will not contaminate the 
subphase. This polymer is essentially chemically 
inert, will not leach plasticiser and is the most 
hydrophobic polymer known. For measurement of 
the changes of surface pressure, we used small 
volume (5 ml) of a circular shape in a PTFE plate. 
The surface pressure was measured using Wilhelmy 
method. Samples were measured at 35° C, which 
was well above the main phase transition 
temperature of DMPC. The data were analysed 
using Nima software. 

 We have performed three series of experiments:  
The PTFE volume was filled with 5 ml of water. 

Aliquots of DMPC in chloroform were spread on 
water to achieve the desired surface pressure. After 
the monolayer had equilibrated, indicated by 
constant surface pressure dendrimer solution was 
added using a Hamilton syringe resulting in a final 
dendrimer concentration of 10 nM, 100 nM, 1 µM, 
59 µM and 118 µM. Stock concentration of 
dendrimer in water was 10 mg/ml. Water used in 
our experiments was highly purified and deionised 
(ELIX 5,  Millipore, USA). 

DS solution was added to the aqueous subphase 
in the presence of 3 mM Ca+2 added from 3M CaCl2 
stock solution resulting in a final DS concentration 
of 0.2 mg/ml, 1 mg/ml, 3 mg/ml and 10 mg/ml. 
Stock concentration of DS used in these 
experiments was 100 mg/ml.  

For the study of interaction G4-DS complexes 
with DMPC monolayers an aliquots of DMPC in 
chloroform, containing of 3 mM Ca+, were spread 
on PBS buffer to achieve the surface pressure of 10 
mN/m. After the monolayer had equilibrated, G4-
DS complex solutions were added to the PBS 
subphase in various concentrations and the change 
in film pressure was recorded.  

3 Results and discussion 

3.1 Interaction of PAMAM dendrimers 
with DMPC lipid monolayer 

We found that, upon sequential addition of G4 
PAMAM dendrimers into the monolayer subphase, 
dendrimers increased surface pressure of the neutral 
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lipid monolayer, which means that they penetrated 
below the level of the lipids’ hydrophilic head 
group, but only at the surface pressure of 10mN/m 
and 20mN/m. At the critical value (P = 30 mN/m) 
dendrimers did not insert and thus did elicit any 
increase in surface pressure. As we can see from 
Fig. 2 the significant change in surface pressure is 
reached at high dendrimer concentrations (>1 µM). 
Interestingly, the surface pressure 30 mN/m 
corresponds to the physiologic value in membranes 
of normal cells. The lower surface pressure are  
seen in cells undergoing rapid mitotic division and 
turnover, such as cancer cells or the short-lived cells 
lining epithelial surface [Tiriveedhi et al., 2011]. 
Our findings thus justify the expectations of 
dendrimers' use as transcellular drug delivery 
vehicles targeting cancer cells or epithelial cells. 
Negligible  

 
Fig. 2. The relative increase in monolayer surface 

pressure as the function of dendrimer concentration in 
the aqueous subphase at 35°C. 

 
dendrimer-induced changes in surface pressure 
observed at 30 mN/m argue against dendrimers’ 
incorporation into or penetration across, membranes 
of normal cells. At low initial pressure (10 mN/m) 
dendrimers stop penetrating not because of the 
limiting value of surface pressure was reached, but 
rather because of the cessation of the electrostatic 
force that drives them into the monolayer. At a 
higher value (20 mN/m) of the monolayer surface 
presumably does not saturate with the positive 
charge on dendrimers and the limit to dendrimer 
penetration is determined by molecular packing or 
surface pressure in the monolayer. The obtained 
results agree well with that published recently 
[Tiriveedhi et al., 2011].  

3.2 Interaction of Dextran Sulfate with 
DMPC lipid monolayer 

The effect of anionic Dextran sulfate (DS) of 
different concentrations on DMPC monolayer 
surface pressure in the presence of Ca+2 is presented 
in Fig. 3. In the absence of Ca+2 DS alone is not 
surface-active [Huster et al., 1999]. A decrease of 

the initial surface pressure was observed at the 
higher surface pressure (37 mN/m, 23 mN/m), 
while negligible change took place for the lower 
surface pressure (10 mN/m). Maximal decrease of 
pressure  observed was approximately 6.2 mN/m. 
Ca+2 mediated binding of DS to DMPC monolayers 
reduced the surface tension at constant area. This 
confirms that DS molecules do not penetrate deep 
into the lipid monolayer; otherwise, an increased 
monolayer surface pressure would have been 
observed. The association of anionic 
polyelectrolytes such as DS to zwitterionic 
phospholipid surfaces via Ca+2  bridges results in a 
perturbation of lipid packing at physiologically 
relevant Ca+2  concentrations. It was purposed that 
DS binds to the lipid headgroups by formation of 
Ca+2   bridges without penetrating the  

 

Fig. 3. The relative decrease in monolayer surface 
pressure as the function of DS concentration in the 
aqueous subphase containing 3 mM Ca+2   at 35°C. 
 

hydrophobic region and establishes an attractive 
electrostatic interaction. Binding of DS to DMPC 
surfaces via Ca+2   results in denser lipid packing 
[Huster et al.1999]. 

3.3 Interaction of PAMAM Dendrimer 
modified by DS with DMPC lipid 
monolayer 

Dendrimers or other macromolecules exposing 
cationic surfaces generally show cytotoxic activity. 
The toxicity of molecules with cationic surface 
groups is attributed to disruption of the cell 
membrane through the initial adhesion by 
electrostatic attraction to the negative cell surface 
groups, followed by either hole formation or 
endocytosis. The cytotoxicity profile of the cationic 
PAMAM dendrimer seems to be governed 
extensively by the primary amine surface groups. 
For the development of less cytotoxic dendrimers 
the method of surface engineering is widely used.  
In the case of dendrimers the surface engineering is 
a method of modifying the surface of dendrimers 
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with various functional groups to mask the cationic 
charge of dendrimers. Using this method the  
cytotoxic dendrimers could be converted into 
biocompatible dendrimers [Boas et al., 2006]. For 
this purpose, in order to compensate PAMAM 
dendrimer’s positive surface charge, we have 
modified PAMAM dendrimer by DS. Fig. 4 
illustrates interaction of PAMAM dendrimer-DS 
complex with lipid monolayer, in the presence of 
Ca+2. It is clear that interaction between dendrimer-
DS complexes and monolayer is weaker compared 
to interaction of unmodified PAMAM dendrimer 
with monolayer. These phenomena can be 
explained by ability of DS   to interact with denser 
packed lipids. Repulsive force between anionic DS 
and DMPC polar head groups might also have some 
minor influence on this effect.   

Increase in surface pressure of monolayer 
induced by dendrimer-DS complex indicates that 
this complex has ability to incorporate in the 
monolayer. 

 

 
Fig.4. The relative increase in monolayer surface 
pressure as the function of dendrimer-DS (1:10) complex 
concentration in the PBS subphase at 35°C. 

Conclusion 
Using measurement of surface pressure we analysed 
the mechanisms of interaction of PAMAM 
dendrimers of fourth generation, G4, dextran sulfate 
(DS) and their complexes with lipid monolayers 
formed at an air-water interphase. We have shown, 
that DS can effectively modify the surface of G4, 
allowing them to incorporate into the lipid 
monolayer. Therefore G4-DS nanoparticles can be 
considered as a potential carriers of nucleic acids or 
drugs. 
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Abstrakt 

Dendriméry sú polymérove zlúčeniny globurálneho 

tvaru, tvorené vetviacimi sa jednotkami, ktoré 

vychádzajú z centrálneho jadra. Dendriméry sú 

polymérove zlúčeniny globurálneho tvaru, tvorené 

vetviacimi sa jednotkami, ktoré vychádzajú z 

centrálneho jadra. Modifikácia dendrimérov 

molekulami dextrán sulfátu umožňuje zníženie zeta 

potenciálu a teda aj následné zníženie toxicity 

samotných dendrimérov. V našej práci sme 

študovali interakciu lipozómov (DMPC) 

s vytvorenými komplexami dendrimér – dextrán 

sulfát (v pomere 1:10) s a bez prítomnosti vápnika, 

ako extracelulárnych iónov.  Študovali sme 

vlastnosti, zmenu veľkosti a zeta potenciálu. 

Modifikáciou dendrimérov dextrán sulfátom sme 

znížili toxicitu samotných dendrimérov. Po 

pridávaní rôznych koncentrácií komplexov G4-DS 

do unilamelárnych lipozómov (ULL) bez 

prítomnosti iónov vápnika sme nezaznamenali 

veľké zmeny na veľkosti lipozómov, no zeta 

potenciál lipozómov bol ovplyvnený komplexami 

G4-DS, čo viedlo k zápornejším hodnotám. 

Prítomnosť iónov vápnika ovplyvnila veľkosť 

lipozómov k väčším hodnotám, pričom sa zeta 

potenciál výrazne pri dodávaní rôznych 

koncentrácií komplexov nezmenil. 

 

Kľúčové slová: dendrimér, dextrán sulfát, lipozóm, 

vápnik, zeta potenciál 

1 Úvod 

Dendriméry predstavujú z hľadiska 

makromolekulárnej architektúry celkom ojedinelé 

nové typy polymérov, ktorých zloženie, veľkosť a 

funkcia sú presne kontrolované v procese syntézy. 

Boli objavené začiatkom 80tych rokov [Tomalia 

a spol. 1985]. K najrozšírenejším patria 

poly(amidoamínové) (PAMAM) dendriméry, ktoré 

majú na svojom povrchu aminové skupiny, vďaka 

ktorým sú kladne nabité. Ich tvar závisí od veľkosti. 

Nízke generácie dendrimérov (G1-G4) obsahujúce 

od 4 do 64 funkčných skupín na povrchu majú tvar 

elipsoidu, kým vyššie generácie dendrimérov (G5-

G10) majú tvar sféry. Vďaka dobrej rozpustnosti 

dendrimérov vo vode, možnosti zabudovať malé 

molykuly do ich objemu alebo pripojiť biopolyméry 

na ich povrch sa PAMAM považujú za perspektívne 

nosiče liečiv, ktoré by mohli nahradiť doposiaľ 

používané vírusové vektory [Triveedhi a spol. 

2011] potenciálne nosiče liečiv. Mechanizmy ich 

prenosu cez lipidové dvojvrstvy biomembrán sú 

však doposiaľ neznáme. Z fyzikálneho hľadiska je 

záhadné ako sa tieto kladne nabité nanočastice 

môžu dostať cez hydrofóbnu časť lipidovej 

membrány. Modifikácia dendrimérov záporne 

nabitými polysacharidmi, takými ako dextrán sulfát 

(DS) može znížiť ich kladný náboj ale aj toxicitu. 

Komplexy DS a dendrimérov môžu ľahšie prekonať 

hydrofóbnu bariéru vnútornej časti membrány 

a dostať sa do bunky.  V tejto práci sme sa venovali 

štúdiu interakcie komplexov DS a PAMAM 

dendrimérov štvrtej generácie (G4) s modelmi 

biomembrán – veľkými unilamelárnymi 

lipozómami (ULL) zloženými 

z dimyristoylfosfatidylcholínu (DMPC). Nakoľko 

extracelulárne prostredie obsahuje vápnik, 

zaujímalo nás, ako prítomnosť iónov vápnika 

ovplyvní interakciu uvedených komlexov 

s lipidovou dvojvrstvou. Interakciu komplexov DS-

G4 s ULL sme študovali pomocou merania 

rozmerov a zeta potenciálu s využitím metódy 

dynamického rozptylu svetla a laserovej Doplerovej 

velocimetrie. Znalosť zmien vo veľkosti a v zeta 

potenciále nám umožňuje získať predstavu o 

interakciách, ktoré prebiehajú medzi časticami.  

 Lipozómy sú zložené z fosfolipidov, ktoré 

tvoria lipidovú dvojvrstvu. Sú to sférické častice, 

ktorých lipidové dvojvrstva ohraničuje vnútorné 

prostredie naplnené vodným roztokom. Lipidová 

dvojvrstva lipozómov sa považuje za vhodný model 

lipidovej časti biomembrányFosfolipidy sa skladajú 

z polárnej skupiny, ktorá je vďaka glycerínového 

zvyšku spojená s hydrofóbnou skupinou mastných 

kyselín. V našich experimentoch sme použili veľké 
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unilamelárne lipozómy zložené z DMPC. DMPC je 

glycerofosfolipid obsahujúci kladne nabitú 

cholínovú a záporne nabitú fosfátovú skupinu. 

DMPC má teda elektricky neutrálnu polárnu 

skupinu. Glycerofosfolipidy sú významnou 

súčasťou biomemnrán. Štúdium interakcia 

komplexov DS-G4 s lipozómami v prítomnosti 

vápnika nám umožnilo  porozumieť ako by takýto 

komplex mohol interagovať s bunkami v ľudsom 

organizme. 

1.1 Dendrimér 

Dendriméry sú rozvetvené štruktúry, ktoré majú 

veľký potenciál v medicíne. Predstavujú ich 

makromolekuly, ako sú polyamidoamín (PAMAM), 

polypropylenimín(PLL) a polyaryl éter. Termín 

dendrimér pochádza z gréckeho slova „dendrón“ 

s významom strom/vetva a zo slova „meros“, čo 

znamená časť [ Jain a spol. 2010]. Dendrón je 

vetviaca sa jednotka, monomér, ktorá sa kovalentne 

viaže k jadru, čím vzniká štruktúra s pravidelne sa 

opakujúcimi jednotkami, čo označujeme ako 

dendrimér.  Tieto makromolekuly sa vyznačujú 

rozvetvenou 3D štruktúrou, ktorá poskytuje širokú 

škálu funkčnosti. Ich povrch sa dá použiť na 

pripojenie fluorescenčných farbív, enzýmov, 

nukleových kyselín a ďalších molekúl. Veľkosť 

dendrimérov sa pohybuje od 1 až po 100 nm.  

Dendriméry môžeme rozdeliť na tri hlavné 

architektonické časti, vnútorné jadro, na ktoré je 

napojená vnútorná vrstva – tzv. generácia a tá je 

ďalej spojená so vzdialenejšou generáciou, 

povrchom. Jadro slúži ako informačné centrum. 

Globulárna štruktúra a prítomnosť dutín (vnútorná 

vrstva) umožnili stabilné uloženie liečiv, keďže 

dutiny sa vyznačujú veľkosťou prázdnych 

priestorov. Liečivo sa teda môže zachytiť „vo 

vnútri“, ale rovnako sa môže pripojiť aj na povrch.  

 Použili sme PAMAM dendriméry štvrtej 

generácie (G4). PAMAM dendriméry patria medzi 

prvé nasyntetizované komerčné dedriméry. Ako 

sme spomenuli vyššie G4 majú na svojom povrchu 

64 kladne nabitých amino skupín. 

1.2 Dextrán sulfát 

Dextrán sulfát (DS) je polyaniónový rozvetvený 

reťazec anhydroglukózových jednotiek. Je to 

biologicky odbúravateľný a biokompatibliný 

polymér, ktorý sa dá široko použiť vo 

farmaceutickom priemysle. Je používaný ako 

antikoagulant a tiež bolo preukázané, že inhibuje 

väzbu  HIV-1 k CD4+ T-lymfocytov[Mitsuya H, 

1988].  

 V rámci skúmania interakcie medzi 

dendrimérom a DS bolo cieľom zlepšiť stabilitu 

prenosu liečiv, číže zvýšiť účinnosť a 

zároveň znížiť cytoxicitu. Na obrázku 1 je 

schématicky uvedený G4 dendrimér s pripojenými 

molekulami DS. 

 

 
Obr. 1.: Schématické zobrazenie štruktúry PAMAM 

G4 dendriméra modifikovaného dextrán sulfátom. 

 

1.3 Zeta potenciál 

Náboj na povrchu častice ovplyvňuje distribúciu 

iónov v okolitom vodnom roztoku. To má za 

následok zvýšenú koncentráciu iónov s opačným 

nábojom (ako má častica) blízko jej povrchu. Tým 

vznikne okolo každej častice elektrická dvojvrstva. 

Vrstva kvapaliny, ktorá obklopuje časticu, má dve 

časti. Vnútorná časť sa nazýva Sternova vrstva, na 

ktorej sú ióny viazané silnými väzbami. Vonkajšia 

časť sa nazýva difúzna oblasť, kde sú ióny menej 

viazané. Vnútri difúznej vrstvy existuje teoretická 

hranica, v ktorej je koncentrácia iónov stabilná. To 

znamená, že ak sa častica pohybuje, ióny na hranici 

sa pohybujú s ňou. Táto hranica sa nazýva rovina 

sklzu a potenciál na tejto rovine sa nazýva zeta 

potenciál (Obr. 2). Veľkosť zeta potenciálu určuje 

stabilitu koloidného systému. 
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Obr. 2.: Znázornenie negatívne nabitej častice v 

tekutine s rozptýlenými iónmi (Manuál k Zeta Sizer 

Nanoseries, www.malvern.com, 2004) 

 
Zeta potenciál sa určuje pomocou merania rýchlosti 

častíc v elektrickom poli, tzv.  elektroforetickej 

pohyblivosti, UE. Veličina UE  sa určuje podľa 

Henryho rovnice (Manuál k Zeta Sizer Nanoseries, 

www.malvern.sk, 2004):  

 

UE=2εζ f(ka)/(3η)   (1) 
 

kde  ζ  je Zeta potenciál , ε  je dielektrická 
konštanta, η  je koeficient viskozity, f(ka) je 
Henryho funkcia (1,5 alebo 1,0). 
 

1.4 Dynamický rozptyl svetla 

Meranie veľkosti častíc prístrojom Zeta Sizer Nano 

sa vykonávajú prostredníctvom dynamického 

rozptylu svetla (Dynamic Light Scattering (DLS)), 

ktorý je známy aj ako fotónová korelačná 

spektroskopia. DLS meria Brownow pohyb 

a uvádza ho do vzťahu s veľkosťou častíc. Častice 

sa osvetľujú laserom a analyzujú sa fluktuácie 

intenzity v rozptýlenom svetle. Platí, že ak je malá 

častica osvetlená laserom, častica bude rozptyľovať 

svetlo vo všetkých smeroch. Pre  Brownov pohyb je 

charakteristické to,   že menšie častice sa pohybujú 

rýchlejšie ako veľké. Systém Zeta Sizer Nano meria 

rýchlosť fluktuácie intenzity a potom ju používa pre 

výpočet veľkosti častíc. 
 

2 Materiály a metódy 

2.1 Použité chemikálie 

Všetky použité chemikálie boli komerčne dostupné. 

Polyamidoamínové (PAMAM) G4 dendriméry (10 

wt% v metanole, Mw = 14214,17 g/mol), dextrán 

sulfát (Mw = 5000 g/mol)  a CaCl2 (Mw=111 

g/mol)   boli zakúpené od Sigma-Aldrich  (USA). 

1,2-sn-glycero dimyristoylphosphatidylcholine 

(DMPC) bol zakúpený od Avanti Polar Lipids Inc. 

(USA), fosfátový pufor (Phosphate buffered saline - 

PBS, 10 mM, pH 7.4) bol pripravený z 

NaH2PO4.H2O a Na2HPO4.H2O od Merck 

(Nemecko). Na prípravu vodných roztokov sme 

použili  deionizovanú vodu pripravenú pomocou 

ELIX 5 (USA).  

2.2 Príprava PAMAM G4 dendrimérov 
modifikovaných dextrán sulfátom 
(DS) 

Alikvotné množstvo (246 μl) 10 wt% PAMAM G4 

v metanole sme odparili pomocou dusíka a následne 

hydratovali 10 mM PBS (2 ml), čím sme získali 0.7 

mM (10 mg/ml) vodný roztok dendrimérov. PBS 

roztok pripravený na hydratáciu obsahoval 7 mM 

DS. Po hydratácii spojenej s intenzívnym 

premiešavaním, sme potom získali komplexy 

G4:DS v molárnom pomere 1:10. Takto pripravené 

komplexy sme následne podrobili dialýze pomocou 

celulózových dialyzačných túb (Sigma, katal. číslo 

D9277). Vzorku o objeme 2 ml sme dialyzovali 

v objeme 2 l PBS najskôr 2 hodiny pri izbovej 

teplote. Po uplynutí tejto doby, sme PBS vymenili 

za nový a v dialýze pokračovali cez noc pri teplote 

4°C. Po dialýze, sme na ďalší deň vzorku sonikovali 

30 min v sonikátore DT-31 (Bandelin Electronic, 

Nemecko). 

2.3 Príprava lipozómov 

Unilamelárne lipozómy (ULL) boli pripravené 
metódou extrúzie. Najskôr sa malé množstvo 
DMPC (približne 10 mg) rozpustilo v chloroforme 
v nádobe s okrúhlym dnom. Roztok lipidu sa 
vysušil pomocou dusíka tak, aby sa na dne nádoby 
vytvoril tenký lipidový film. Tento lipidový film bol 
hydratovaný pomocou PBS. Výsledná koncentrácia 
lipozómov bola 4 mg/ml. Proces hydratácie viedol 
k vytvoreniu multilamelárnych lipozómov (MLL). 
Roztok bol následne extrudovaný 25 krát použitím 
extrúdera Avanti Polar Lipids (USA) cez 
polykarbonátové filtre (Milipore polycarbonate 
filters) o veľkosti pórov 100 nm. V prípade 
lipozómov s obsahom vápnika, sme ULL roztok 
obohatili o 3 mM CaCl2. 
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2.4 Priebeh merania 

Meranie veľkosti a zeta potenciálu sa vykonávalo 

pomocou prístroja Zeta Sizer Nanoseries (Malvern 

Instruments Ltd.). Experimenty prebiehali pri 

teplote 35°C. Pri meraní veľkosti sa používala 

polystyrénová cela (Disposable polystyrene 

DTS0012), do ktorej sme napipetovali 1 ml roztoku 

lipozómov (koncentrácia 4 mg/ml).  Do cely sme 

následne pridávali  G4-DS komplexy tak, aby 

výsledná koncentrácia G4 v cele bola 0.01, 0.03, 

0.1, 0.3, 1 µM. Po každom dodaní komplexov sa 

vzorka inkubovala 10 minút. Pri meraní zeta 

potenciálu sa postupovalo podobne ako v prípade 

merania veľkosti. Koncentrácia vzorky však bola 1 

mg/ml. Na meranie sa používala cela Capillary cell 

(DTS1060). 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Vlastnosti nanočastíc 

V prvej sérií experimentov sme analyzovali veľkosť 

a zeta potenciál PAMAM dendrimérov štvrtej 

generácie(G4) a zeta potenciál komplexov G4 

s dextrán sulfátom(DS). Na obr. 3a je uvedené 

rozdelenie priemeru nanočastíc podľa ich objemu 

pre teplotu 25 oC. Priemerná veľkosť G4 v maxime 

rozdeľovacej funkcie bola 4,6 ± 0,5 nm. Na obr. 3b, 

c je uvedená distribúcia zeta potenciálu pre G4 a pre 

komplexy G4-DS.  Zeta potenciál G4 dendrimérov 

bol 16,5 mV (Obr.3b). Zeta potenciál komplexov  

G4-DS v molárnom pomere  1:10  bol záporný 

a dosiahol  -64,8 ± 6,2  mV (Obr..3c). Z výsledkov 

vyplýva, že záporne nabitý DS sa naviazal na 

kladne nabitý G4 a tým ovplyvnil jeho zeta 

potenciál ku záporným hodnotám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.:  a). Rozdelenie priemeru, d, G4 podľa 

objemu nanočastíc. Rozdelenie zeta potenciálu podľa 

počtu nanočastíc pre b) G4, c) G4-DS. 

 

3.2 Štúdium interakcie G4-DS 
s lipozómami – úloha vápnika 

V druhej sérií experimentov sme analyzovali 

veľkosť a zeta potenciál ultralamelárnych 

lipozómov (ULL) z čistého DMPC a v prítomnosti 

 rôznych koncentrácií komplexov G4-DS. Ďalej 

sme študovali vplyv  vápnika na interakciu G4-DS 

s lipozómami z  DMPC. 

 Na Obr. 4 je uvedená závislosť priemernej 

veľkosti lipozómov a zeta potenciálu v závislosti od 

koncentrácie komplexov G4-DS v PBS bez iónov 

vápnika. Experimenty boli urobené pri teplote  

35°C. Priemerná veľkosť lipozómov z  DMPC bez 

G4-DS bola 109 ± 6 nm. Táto veľkosť súhlasí 

s priemerom pórov polykarbonátového filtra 

používaného pri extrúzii. S pridaním komplexov 
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G4-DS a s ich narastajúcou koncentráciou sa 

veľkosť lipozómov výrazne nemenila (Obr. 4, 

krivka 1). Zeta potenciál lipozómov z čistého 

DMPC bol mierne negatívny: -10,9± 2,2 mV. Z obr. 

4 vidieť, že  s narastajúcou koncentráciou G4-DS 

zeta potenciál prechádza do z negatívnejších  

hodnôt. 
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Obr. 4. Závislosť rozmerov (krivka 1) a zeta 

potenciálu (krivka 2) od koncentrácie komplexov G4-

DS v suspenzii ULL z DMPC v PBS bez iónov 

vápnika. 

 

Pri najväčšej koncentrácie komplexov (1 µM) 

dosiahol zeta potenciál výrazne zápornú hodnotu  

-42,8± 7,8 mV (Obr. 4, krivka 2). Tento výsledok je 

zapríčinený celkovým negatívnym zeta potenciálom 

komplexu G4-DS (1:10) v dôsledku záporne 

nabitého dextrán sulfátu. Prítomnosť iónov vápnika 

(3 mM) v PBS viedla k zväčšeniu rozmerov 

lipozómov na hodnotu priemeru: 119,5 ± 6,6 nm. 

Zväčšenie rozmeru môže súvisieť s vápnikom 

indukovanou fúziou lipozomov [MacDonald a spol. 

2005]. S rastom koncentrácie G4-DS sa  veľkosť 

ULL výrazne zmenila až pri vyšších koncentráciách 

komplexov  a dosiahla  131,2 ± 3,4 nm pri 1 M 

G4-DS (Obr. 5, krivka 1). Tento jav môže byť 

dôsledkom pokračujúcej fúzie lipozómov. . Na 

rozdiel od rozmerov sa zeta potenciál lipozómov 

v prítomnosti vápnika a vzrastajúcej koncentrácie 

komplexov G4-DS prakticky nemenil (Obr. 5, 

krivka 2). Priemerná hodnota zeta potenciálu ULL 

v prítomnosti 3 mM iónov vápnika bol približne 

rovnaký ako zeta potenciál ULL bez vápnika -8,1± 

1,6 mV. Po pridaní rôznych koncentrácii 

komplexov G4-DS sa zeta potenciál ustálil okolo -

10,1 mV. Zvýšenie hodnôt zeta potenciálu nenastalo 

ani pri najvyššej koncentrácii komplexu. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že vápnik 

prakticky neovplyvnil povrchový potenciál 

lipozómov. Je však možne, že čiastočne odtienil 

negatívny náboj komplexov G4-DS.  

Slabšia interakcia komplexov G4-DS s ULL 

v prítomnosti vápnika môže byť aj dôsledkom 

vplyvu vápnika na rast usporiadanie polárnej oblasti 

fosfolipidov a následného rastu rigidity lipidovej 

dvojvrstvy [Hianik a spol. 1984].  
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Obr. 5. Závislosť rozmerov (krivka 1) a zeta 

potenciálu (krivka 2) od koncentrácie komplexov G4-

DS v suspenzii ULL z DMPC v PBS obsahujúcich 3 

mM iónov vápnika. 

 

 Získané výsledky sú iba prvým krok 

k pochopeniu mechanizmov interakcie komplexov 

G4-DS s lipidovou dvojvrstvou. Ďalšie štúdie by 

mohli byť orientované na zistenie vplyvu náboja 

lipidovej dvojvrstvy na túto interakciu.  

 
Záver 
 
V práci sme zistili, že metódy Dopplerovej 

velocimetrie a Dynamického rozptylu svetla sú 

vhodné na štúdium vlastnosti dendrimérov a vplyvu 

dextrán sulfátu na veľkosť a zeta potenciál 

lipozómov v prítomnosti vápnika. Už relatívne 

nízka koncentrácia vápnika, 3 mM, významným 

spôsobom ovplyvňuje túto interakciu. 
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Abstrakt
Pri  vyhodnocovaní  metódou  CF-LIBS 
(bezkalibračná  spektroskopia  laserom indukovanej 
iskry)  je  potrebné  vykonať  viacero  výpočtov.  Pre 
zjednodušenie analýzy touto metódou sme vytvorili 
softvérový  program  v  jazyku  Java,  v  ktorom  je 
implementovaný  algoritmus  vyhodnocovania 
spektra metódou CF-LIBS. Vyvinutý program sme 
použili  na  kvantitatívnu  analýzu  histologicky 
spracovanej ľudskej pečene.
Keywords: CF-LIBS,  Java,  kvantitatívna analýza, 
pečeň

1 Úvod
LIBS  znamená  laser-induced  breakdown 
spectroscopy,  po slovensky spektroskopia  laserom 
indukovanej  iskry.  Patrí  pod  skupinu  metód 
atómových  emisných  spektroskopií.  Zdrojom 
emisie  je  iskra  vytvorená  fokusovaním 
vysokoenergetického  laserového  lúča  na  povrch 
skúmaného  materiálu.  Materiál  je  pôsobením 
vysokej energie počas krátkeho času (používané sú 
fs, ps alebo ns lasery) rozložený na atómy,  ióny a 
elektróny.  Tie  sú  ďalej  excitované.  Po  odznení 
laserového pulzu vzniknutá plazma pomaly zhasína 
a následne  atómové  radikály  reasociujú.  Teplota 
elektrónov  a ich  koncentrácia  pomaly  klesá.  Pri 
deexcitácii  dochádza  k  vyžarovaniu 
charakteristických spektrálnych  čiar  pre  jednotlivé 
prvky.  Vďaka  tomu  sme  schopní  zo  zachyteného 
spektra  analyzovať  prvkové  zloženie  vzorky.  Na 
vzniknuté  spektrum  vplýva  viacero  faktorov: 
geometria  experimentálnej  aparatúry,  stabilnosť 
výkonu lasera, atmosféra okolo vzorky… Jedným z 
faktorov  je  aj  zloženie  skúmaného  materiálu,  tzv. 
matricový efekt. Intenzity čiar jednotlivých prvkov 
môžu byť ovplyvnené prítomnosťou iných prvkov a 
fyzikálnymi  parametrami  vzorky.  Kvôli  tomuto 
efektu je  sťažená kalibračná kvantitatívna analýza 
touto  metódou.  Na  vyhodnotenie  potrebujeme 
kalibračné  vzorky  s  podobným  zložením  a 
vlastnosťami ako skúmaná látka. Ak však dopredu 

nevieme,  aké  zloženie  má  skúmaná  látka,  alebo 
nemáme  k  dispozícii  vhodné  kalibračné  vzorky, 
môžeme  použiť  bezkalibračnú  metódu 
vyhodnocovania – CF-LIBS. 

CF-LIBS  je  založená  na  viacerých 
predpokladoch.  Vzniknutá  plazma  je  časovo  a 
priestorovo  homogénna,  je  v  nej  lokálna 
termodynamická rovnováha a je opticky úzka. Ak 
sú tieto predpoklady splnené, môžeme použiť Saha-
Boltzmannove  diagramy  na  určenie  zastúpenia 
jednotlivých prvkov vo vzorke. 

*stanislavass@gmail.com
‡pavel.veis@fmph.uniba.sk
‡zuzana.grolmusova@fmph.uniba.sk

Obrázok 1: Zjednodušená schéma procesov 
prebiehajúcich pri LIBS
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1.1 Súčasný stav
Metódy LIBS a CF-LIBS boli  úspešne použité na 
analýzu prvkového zloženia viacerých biologických 
vzoriek.  Hamzaoui  a  kol.  sa  venoval  skúmaniu 
zloženia zdravých nechtov a nechtov postihnutých 
onychomykózou v článku [Hamzaoui et al., 2010].

Fang-Yu Yueh a kolektív uverejnil článok [Yueh 
et  al.,  2009]  v  ktorom  skúmajú  možnosti 
identifikácie  tkanív  podľa  spektier  nameraných 
pomocou LIBS.

Udávané  zloženie  sušených  mliek  rôznych 
značiek porovnávali  v  článku  [Lei  et  al.,  2011] s 
výsledkami  z  ICP-AES,  CF-LIBS  a  kalibračnej 
LIBS.

2 CF-LIBS
CF-LIBS bola navrhnutá Ciucci a kol.[Ciucci et al., 
1999]. Koncentráciu  určovali  na  základe 
Boltzmannových  diagramov.  Neskôr  boli  tieto 
diagramy  rozšírené  na  Saha-Boltzmannove 
diagramy (SB diagramy).

Spektrálnym čiaram jednotlivých prvkov vieme 
priradiť  súradnice  v  Saha-Boltzmannovom 
diagrame na základe ďalej uvedených rovníc.

Pre neutrálne čiary
x=Ek /1/

/2/

Pre iónové čiary
x=E kE ion /3/

/4/

• Ek  – spektrálny term hornej hladiny [cm-1]
• Eion   – spektrálny term odpovedajúci ionizačnej 

energii [cm-1]
• Iki – plocha pod píkom spektrálnej čiary
• λ – vlnová dĺžka spektrálnej čiary[nm]
• Aki – pravdepodobnosť prechodu [s-1]
• gk – degenerácia k-tej hladiny
• me – hmotnosť elektrónu [kg]
• kB – Boltzmannova konštanta [J/K]
• T – teplota elektrónov [K]
• ne – koncentrácia elektrónov [m-3]
• h – Planckova konštanta [J.s]-1]

Pre  každý  prvok  tak  získame  súbor  bodov. 
Zastúpenie  určujeme na základe lineárnej  regresie 
bodov jednotlivých prvkov. V ideálnom prípade má 
lineárny  fit  pre  každý  prvok  rovnaký  sklon  a 
priesečník s  osou  y nesie informáciu o zastúpení 
daného prvku vo vzorke. Sklon je nepriamo závislý 
od  teploty  elektrónov  a  priesečník  s  osou  y  je 
logaritmicky závislý od koncentrácie.

Koncentrácia sa určí ako 

CF=UI(T) exp(b)(1+S) /5/
• UI(T) je partičná funkcia pre neutrály prvku pri 

teplote T
• b je priesečník s osou y pre daný prvok
• C je koncentrácia prvku
• F je experimentálny faktor 
• S  je  definované  pomocou  rovnice  /6/  a 

predstavuje pomer iónov a neutrálov, odvodený 
zo Sahovej rovnice

• UII(T)  je  partičná funkcia  pre  ionizovaný stav 
prvku S pri teplote T
Keďže  experimentálny  faktor  F  nepoznáme, 

môžeme určovať len relatívne zastúpenie prvkov vo 
vzorke.

2.1 Program
Na  základe  rovníc  /1/  až  /6/  bol  vytvorený 

program  CLIBS-c  v  prostredí  Java  na 
vyhodnocovanie  spracovaného  spektra  metódou 
CF-LIBS.

Javu  sme  zvolili  z  viacerých  dôvodov.  Ako 
programovací  jazyk  je  spolu  s  vývojovým 
prostredím voľne dostupná. Vytvorený program sa 
dá  spustiť  a  upravovať  prakticky  na  každom 
počítači,  ktorý má  Javu nainštalovanú.  Tak nie je 
jeho použitie a prípadná modifikácia limitovaná na 
počítače  s  platnými  licenciami  komerčných 
programovacích  prostredí  (LabVIEW, 
MATLAB,..).

y=ln 
I ki

Aki g ki


y=ln 
I ki

Aki g ki
−ln 

2 2me k B T 
2
3

ne h3 

S=
2U II T 
N e U I T 


me K B T
2h2 

3 /2

e
−Eion−E

K B T [6]
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Vstupom  do  programu  je  súbor  s  potrebnými 
parametrami  spektrálnych  čiar.  Takýto  súbor  je 
napríklad  výstupným  súborom  programu  na 
fitovanie  spektrálnych  čiar  naprogramovanom  v 
prostredí  LabVIEW  doktorandmi  pôsobiacimi  v 
čase  vývoja  na  Katedre  experimentálnej  fyziky  – 
Dr.  P.  Čermák,  Mgr.  Z.  Grolmusová.  Dôležité  je 
formátovanie  súboru,  pri  zachovanom  formáte 
môžu byť vstupom pre program dáta z ľubovoľného 
programu  na  fitovanie  spektrálnych  čiar.  Ďalším 
vstupom do  programu  je  koncentrácia  elektrónov 
pre analyzované spektrum v m-3.

Výstupom  programu  sú  Saha-Boltzmannove 
diagramy  zobrazené  priamo  v  GUI  (grafické 
užívateľské rozhranie) a súbor vo formáte textového 
súboru (oddeľovanie tabulátorom). Súbor obsahuje 
zoznam  použitých  spektrálnych  čiar,  ich  plochu, 
súradnice v Saha-Boltzmannovom diagrame, názov 
zdrojového  súboru,  teplotu  použitú  na  určenie 
koncentrácie a hodnoty určené vzťahom /5/.

Program  značne  urýchli  analýzu  oproti 
predchádzajúcemu  postupu.  Keďže  sme  mali 
program  vyvinutý  len  po  vytvorenie  Saha-
Boltzmannových diagramov,  zastúpenie sa muselo 
dopočítať na základe výstupu z použitého programu 
v  inej  aplikácii  a  v  ďalšej  sa  údaje  finálne 
spracovali.  Okrem  toho  bolo  potrebné  získať  z 
online  databázy  [Ralchenko et  al.,  2011] hodnoty 
partičných  funkcií  a  ionizačných  energií  pre 

sledované prvky.   Teraz  je  potrebný len výstup z 
programu  na  fitovanie  spektrálnych  čiar  a 
koncentrácia.  Ďalšie  výpočty  potrebné  na  určenie 
zastúpenia  prvkov  sú  implementované  v  našom 
programe.  Jeho výstupom je priamo súbor, ktorý sa 
v tabuľkovom editore spracuje podľa potreby.

3 Aplikácia programu
Vyvinutý program bol po otestovaní aplikovaný na 
spracované  spektrum  získané  z  histologicky 
pripravenej (sušenej) pečene. 

3.1 Vzorka
Vzorka  bola  získaná  v  spolupráci  s  Ústavom 

patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského.  Bola  odborne  histologicky 
spracovaná,  vysušená  metódou  kritického  bodu 
(použité médium CO2).

3.2 Experimentálna aparatúra
Pri meraniach sme použili impulzný laser Nd:YAG 
(neodymium-doped  yttrium  aluminium  garnet)
(QUANTEL – Brilliant EaZy) pracujúci na vlnovej 
dĺžke  532  nm  (druhá  harmonická  frekvencia). 
Maximálna  energia  laserového  zväzku  165  mJ, 
maximálny priemerný výkon 1,65 W a trvanie pulzu 
4  ns.  Lúč  bol  fokusovaný  na  vzorku  systémom 

Obrázok 2: Schéma starého postupu určovania 
zastúpenia prvkov vo vzorke

Obrázok 3: Schéma postupu určovania prvkového 
zastúpenia vo vzorke s novým programom CLIBS-c
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šošoviek a hranola  (f = 4cm, sklo BK7,  Thorlabs). 
Vzorka  bola  umiestnená  voľne  na  posuvnom 
stolčeku.  Ďalším  systémom  šošoviek  (Thorlabs) 
bolo  emitované  žiarenie  fokusované  do  optického 
vlákna  a  privedené  do  spektrometra  typu  echelle 
(Andor,  model  Mechelle).  K  spektometru  bola 
pripojená intenzifikovaná CCD kamera s rozsahom 
200-950 nm. 

Nastavenia aparatúry sú uvedené v   Tabuľke 1. 
Nastavenia  sme  zvolili  po  predchádzajúcich 
experimentoch,  kde  sme  skúmali   rôzne  doby 
oneskorenia  a  ich vplyv  na intenzitu  spektrálnych 
čiar. 

Použili  sme  spektrum získané  akumuláciou  zo 
100 nástrelov do rôznych miest vzorky.

3.3 Výsledky
Výsledky  kvantitatívnej  analýzy  sú  uvedené  a 
porovnané  s  hodnotami  z  článku  v  Tabuľke  2. 
Hodnoty sú uvedené ako hmotnostné percentá voči 
sume  hmotností  sledovaných  prvkov.  Saha-
Boltzmannove diagramy sú znázornené na Obrázku 
4.

V  prípade  článku  [Bush  et  al.,  1995]  bolo 
zastúpenie fixovaného tkaniva určené metódou ICP-
AES  (inductively coupled plasma atomic emission 
spectroscopy).

4 Diskusia a záver
Na  kvantitatívne  vyhodnotenie  získaného  spektra 
sme  použili  novo  vyvinutý  program  na 
vyhodnocovanie  metódou  CF-LIBS.  Analýza  bola 
rýchlejšia oproti pôvodnému prístupu, odbremenená 
od  tzv.  mechanických  úkonov  potrebných  pri 
výpočtoch.

Keďže  sme  na  skúmanú  vzorku  nepoužili  inú 
metódu,  určené zastúpenie vybraných prvkov sme 
porovnali len s údajmi nájdenými v literatúre. Nami 
určené hodnoty sú blízke uvedeným v literatúre.

 Prvkové  zloženie  pečene  je  silne  závislé  na 
strave a prostredí, v ktorom jedinec žije, výsledky 
preto považujeme za prijateľné. Chceme tak ukázať, 
že  použitie  našej  metódy  na  biologické  vzorky 
podobného typu má zmysel a treba sa tejto metóde 
venovať v budúcnosti. Pri ďalšej aplikácii by bolo 
vhodné premerať vzorky aj inou metódou, napríklad 
EDX analýzou alebo ICP-AES/MS pre porovnanie 
výsledkov. Bolo by tiež žiaduce rozšíriť program o 
možnosť  určenia  koncentrácie  elektrónov  a 
fitovanie  spektrálnych  čiar,  aby  bola  analýza 
časovo ešte efektívnejšia.
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Tabuľka 1: Nastavenia použité pri 
meraní spektra zo sušenej pečene

chladenie -15 °C
100
0,05 s

100
1

gain level
exposure time
gate width 2 μs
gate delay 2 μs
No. of accumulations
No. of kinetics series

Tabuľka 2: Porovnanie výsledkov z kvantitatívnej 
analýzy CF-LIBS s údajmi uvedenými v literatúre 
určenými pomocou metódy ICP-AES [Bush et al., 
1995]

CF-LIBS literatúra
SD SD

0,65 0,023 1,2 0,66
Fe 55,44 0,393 53,06 34,35
Ca 16,34 0,822 8,99 3,15
Mg 13,63 0,416 24,52 4,78

13,94 0,035 12,23 3,79

hmot. % hmot. %
Cu

Zn

Obrázok 4: Saha-Boltzmannove diagramy použité pri 
vyhodnocovaní. 
X a Y zodpovedajú rovniciam /1/ až /4/
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Abstract: The bio-decontamination of Strepto-
cocci biofilm on teeth and plastic surfaces is the main
interest of this work. For this purpose, we use cold
plasma of two corona discharges: positive streamer
corona and negative Trichel pulses. We show that de-
contamination by these atmospheric pressure air DC
discharges is a new efficient method for biofilm elim-
ination from teeth and plastic surfaces. Discharges
were also used with the electrostatic spraying of wa-
ter through a hollow high voltage electrode. En-
hancement of plasma biocidal effects by water spray-
ing is investigated. Our results display that reduction
of bacterial population (evaluated by log10) without
water spraying on plastic and teeth were similar -
around 1 log (e.g. 90%). Water spraying increased
the bacterial reduction up to 4 logs on both types of
samples.

Keywords: Streptococci, bio-decontamination,
biofilm, teeth surfaces, plastic surfaces, corona
discharge, electro spraying

1 Introduction

Non-equilibrium air (atmospheric-pressure) plasma
possesses unique characteristics, that allow us to use
it for various applications. This plasma has electron
energies much higher than that of the ions and the
neutral species. Unlike the case of thermal plasma
used in the thermonuclear reactors, the ions and the
neutral species remain relatively cold. Thanks to this
fact non-equilibrium air plasma does not cause any
thermal damage to the matter it may come in contact
with. [Becker et al., 2003]

Biological decontamination of thermo-sensitive
materials by non-equilibrium plasma has been stud-
ied recently. The plasma can found the application in
the provision of the food safety (disinfection of food
and food packages), tissue treatment, chronic wound

∗sipoldovaz@gmail.com
†machala@fmph.uniba.sk

healing, blood coagulation, catheters sterilisation and
in dentistry1.

As we can see, various contamination agents
could be treated by plasma, for example: fungi,
yeasts, bacteria, etc. Also resistant bacterial
species (MRSA), the biofilms and bacterial spores,
which are not easily decontaminated by conven-
tional chemical agents could be eliminated by plasma
[Šipoldová and Machala, 2011, Lee et al., 2009].

An example of the biofilm is dental plaque. It
is a diverse microbial community, embedded in a
matrix of host and bacterial polymers. A bacte-
ria in the biofilm exhibit increased tolerance to-
wards commonly used antimicrobial agents. With
the incorrect dental hygiene, dental plaque can cause
caries or periodontal diseases. A risk of biofilm-
associated diseases from contaminated teeth during
dental procedures such as scaling and root plan-
ing, or even after vigorous home care is increased
[Lamont and Jenkinson, 2010].

Plasma chemical effect on a bacterial cell mem-
brane is highly dependent on the amount of wa-
ter in the sample. The highest biocidal effect is
on moist sample, a large amount of water causes a
dilution effect [Dobrynin et al., 2009]. Electrostatic
spraying (electrospray2) of water with a small flow
rate on a sample during decontamination could pos-
sibly have the same effect as a sample moistening
before decontamination (used in [Šipoldová, 2010,
Šipoldová and Machala, 2011]).

In our study we looked for the most efficient way
of decontamination of biofilms on extracted teeth sur-
face. We investigated the influence of electrostatic
water spraying through the discharge on bacterial re-
duction.

1[Shama and Kong, 2012, Lademann et al., 2012,
Isbary, 2012, Fridman et al., 2006, Pointu et al., 2008,
Jiang et al., 2012]

2[Pongrác and Machala, 2011]
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2 Experiment

For bio-decontamination of Streptococci biofilms
(from normal oral flora) on plastic and teeth surfaces
we have used corona discharge, its positive and neg-
ative polarity.

2.1 Experimental Set-up

The experimental set-up consisted of a high-voltage
(HV) power supply, a discharge chamber placed in a
Faraday cage, a high-voltage probe Tektronix P6015A
and a digital oscilloscope Tektronix TDS 2024 (Fig-
ure 1). The treated samples were placed on the
grounded plate electrode.

50 Ω

HV DC 
power supply

Both polarities

Digital oscilloscope
Tektronix TDS 2024

Faraday cage

Discharge
chamber
Discharge

Sample

High-voltage probe 
Tektronix P6015A 20

 M
Ω

Si
ri

ng
e 

pu
m

p

water

Figure 1: Schematic of the discharge set-up for corona

High-voltage power supply contains an array of
24 individual resistors, each with resistivity 820 kΩ.
For our needs we used series configuration to get to-
tal resistance of 20 MΩ. The HV has both polarities
that can be easily switched.

Discharge chamber contains a hypodermic injec-
tion needle as a high-voltage electrode opposite to a
grounded stainless steel mesh or a copper plate. In
some experiments, tap water was electro-sprayed on
the samples from the HV electrode through the dis-
charge by a syringe pump.

2.2 Used Discharges

Our discharge equipment was powered by a high-
voltage DC power supply. The electrical discharge
parameters were recorded on the digital oscilloscope

connected with a HV probe for measuring the volt-
age and a coaxial cable connected through a 50 Ω
grounded resistor for current measurement.

Figure 2: The oscilloscope records of current pulses:
upper image: positive streamer corona (U = 11.6 kV,

f = 11.4 kHz, Imax = 23 mA)
lower image: negative Trichel pulses (U = 6.88 kV,

f = 550 kHz, Imax = 0.17 mA).

Positive streamer corona was supplied with a high
voltage from 4 to 8 kV for teeth samples and 5 - 8 kV
for plastic samples. On teeth samples, corona cre-
ates streamer with frequency ≈ 20 kHz and maxi-
mum amplitude up to 74 mA without water spraying
and ≈ 10 kHz and up to 40 mA when the water was
sprayed on sample. When the plastic samples were
used, positive corona forms current pulses (stream-
ers) with frequency 4 - 20 kHz and maximum ampli-
tude up to 150 mA for the smallest frequencies.

Negative Trichel pulses were supplied with a HV
from 4 to 7 kV for both types of samples. This HV
creates on teeth samples with water spraying current
pulses with frequencies around 100 kHz and maximal
amplitude 5 mA and without spraying 0.25 to 2 MHz
and 0.8 mA. On plastic samples streamers had fre-
quency mean 60 kHz and current amplitude were up
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to 9 mA with spraying while without water spraying
≈ 180 kHz and ≤ 2.4 mA.

2.3 Preparation of Experiment

A disinfection and a sterility of work environment
and working tools and samples were arranged by nu-
merous methods:

• dry heat: sterilisation of laboratory glass in an
electric hot-air oven Fagor at the temperature
170◦C, pressure 1 atm and for 120 minutes.
• moist heat: the culture media, distilled water,

pipette tips etc. were sterilized in a pressure
cooker Solinger at the temperature 120◦C and
pressure 1.2 atm for 45 minutes.
• flame: the tweezers, the electrodes and the cul-

tivation loops.
• ultra-violet lamp: UV C - lamp Philips G 30T8

(λ = 254 nm, P = 11.2 W) was used for over
night disinfection of a digestor and the plastic
samples.
• 3% hydrogen peroxide: for the teeth disinfec-

tion (10 min)

2.4 Experimental Procedure

The biofilm was formed by genus Streptococcus
taken and selected from oral microflora of three vol-
unteers. Extracted human teeth were donated by the
patients of MUDr. Oľga Šipoldová.

Sample preparation. The extracted human teeth
were disinfected in 3% H202 for 10 minutes than
rinsed three times with sterile distilled water and
leaved to dried during a night. The polypropylene
plastic samples (dimensions 1.5 × 1.5 cm) were de-
contaminated under UV C lamp from both sides for
20 min. Distance from the sample to the lamp was 50
cm.

Streptococci biofilm was prepared from a culture
taken from 3 volunteers and cultivated on Strepto-
cocci selective agar (Biolife). The overnight culture
was produced from selected colonies. On the next
day, we cultivated 24 hour biofilm on teeth in the test
tubes and on plastic samples in a special receptacle.
The bacterial suspension was diluted in 200 µL of
fresh soya bean broth enriched with 4% glucose so-
lution. After 12 hours, a half-volume of the medium
was carefully replaced by a fresh one.

Sample treatment in the discharges. The samples
were put on a sterile copper plate or a stainless-steal
mesh. The plastic samples were treated in the dis-
charge for 2 minutes and the teeth for 5 minutes. The
tap water was sprayed from the HV electrode (a hol-
low injection needle) through the discharge with the
flow rates 0, 0.01 and 0.05 mL/min. During this pe-
riod of time, we recorded electrical characteristics of
discharges. After the treatment the sample was put in
the test tube with a sterile physiological saline solu-
tion. This procedure was repeated for all the samples.

Cultivation of samples. The samples in test tubes
were placed in an ultrasound cleaner for 20 min to
separate biofilm from surfaces of the samples. We
used Vortex Classic for homogenization of the sam-
ples. 50 mL was taken from each sample in saline
solution and spread on agar in three Petri dishes.
Reference samples were prepared in the same way
without exposition to the plasma of discharges. The
Petri dishes with inoculated bacteria were cultivated
overnight in the hot-air oven at 35◦C.

2.5 Results Evaluation

After incubation, colonies develop on the agar sur-
face. Wherever a single living bacterium is deposited
on an agar plate, it will form a colony. Each bac-
terium represents a colony-forming unit (CFU). Effi-
ciency of discharge decontamination was determined
as a decadic logarithm from the number of bacteria in
the reference sample divided by the number of bacte-
ria in the treated sample. This number tells us by how
many orders of magnitude was the bacterial popula-
tion diminished in the plasma.

log10 reduction = log
CFUre f

CFU
(1)

Mean value of power (Pmean) was calculated from
the oscilloscope records.

Pmean =
1
T

∫ T

0
UIdt = fU

∫ T

0
Idt (2)

where T is the period and f is a frequency of cur-
rent pulses. Voltage U was constant in our experi-
ment. From Pmean after multiplication by exposure
time, energy consumption (E) was determined.

[Machala et al., 2009] introduced a new parameter
E-value, which represents number of Joules needed
for reduction of the bacterial population by 90% (1
log):
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E-value =
E

log10

(
CFUre f
CFU

) (3)

For data and statistic processing, we have used
OriginPro 8.5, MS Office Excel 2003, OpenOf-
fice.org Calc 3.2 and StatsDirect. Dependency of
log10 reduction on the energy consumption is repre-
sented in graphs by medians with 95% confidence in-
terval. E-value and log10 reduction are also presented
in box and whiskers diagram.

All statistical tests were made at 95% confidence
level. The comparison of positive and negative
corona log10 reduction and E-value in three flow
rates categories was made by non-parametric Mann-
Whitney U test for medians. Pair-wise comparison
between tree flow rates was made by non-parametric
Kruskal-Wallis test for analysis of variance.

3 Results and Discussion

In this section we present results of Streptococci
biofilm decontamination on plastic and teeth surfaces
by corona discharges with electrostatic spraying of
water.

3.1 Teeth Surfaces

Table 1: Results of teeth decontamination by positive
corona with electro-spraying of water (medians with 95%

confidence interval)

Flow rate [mL/min] 0 0.01 0.05
No. of experiments 14 10 10
Energy [J] 62.2 ± 20 16.8 ± 9.9 24.7 ± 11.2
log10 reduction 1 ± 0.2 1.6 ± 0.2 3.2 ± 1.2
E-value [J] 69 ± 20.8 9.3 ± 5.1 10.7 ± 5.7

Table 2: Results of teeth decontamination by negative
corona with electro-spraying of water (medians with 95%

confidence interval)

Flow rate [mL/min] 0 0.01 0.05
No. of experiments 14 15 12
Energy [J] 20.8 ± 8.7 23.9 ± 11 7.3 ± 6.1
log10 reduction 1.3 ± 0.2 3.2 ± 0.7 2.3 ± 0.6
E-value [J] 16.5 ± 6.2 9.6 ± 5.7 4.2 ± 2.8

Figure 3 presents the results of the bio-
decontamination of the teeth samples contaminated
by Streptococci biofilm. For log10 reduction of

bacterial population, the positive streamer corona
with water flow rate 0.05 mL/min (log10 reduction
was 3.2) and negative corona with the water flow
rate 0.01 mL/min (log10 reduction was 3.2) were
the most efficient. Unlike the positive corona,
the negative corona has no significant difference
between the flow rate 0.01 and 0.05 mL/min. The
electrostatic spraying of water significantly enhanced
the plasma bactericidal effect and reduced the energy
consumption. However, decontamination without
spraying has also interesting capability of about 1
log10 reduction of bacterial population. The negative
corona is significantly more efficient than the positive
corona.

Figure 3: Reduction of bacterial population as a function
of energy consumption. Teeth samples contaminated by
streptococci biofilm, exposed to corona discharges with

electro-spraying (Medians with 95% confidence interval).

In Figure 4, the results of E-values are represented
by box plots. Without water spraying, the positive
corona needed maximum of energy for 1 log re-
duction of the bacterial population (69 J). With the
same conditions, the negative corona consumed sig-
nificantly less energy (16.9 J). Using of the electro-
static spraying significantly reduced E-values in both
polarities (range is from 4.2 to 10.7 J), without a sig-
nificant difference between them.
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Figure 4: E-values for different water flow rates during
decontamination of teeth by corona discharges with

electro-spraying.

3.2 Plastic Surfaces

Table 3: Results of plastic samples decontamination by
positive corona with electro-spraying of water (medians

with 95% confidence interval)

Flow rate [mL/min] 0 0.01 0.05
No. of experiments 15 12 12
Energy [J] 27.7 ± 3.4 13.5 ± 5.2 18.7 ± 9.6
log10 reduction 1 ± 0.02 3.3 ± 0.7 2.4 ± 0.7
E-value [J] 28.8 ± 3.3 4.4 ± 1.4 8.6 ± 2.2

Table 4: Results of plastic samples decontamination by
negative corona with electro-spraying of water (medians

with 95% confidence interval)

Flow rate [mL/min] 0 0.01 0.05
No. of experiments 15 14 12
Energy [J] 28.1 ± 5.1 3.7 ± 0.8 5.7 ± 3.4
log10 reduction 1 ± 0.1 2.8 ± 0.5 2.2 ± 0.7
E-value [J] 26.4 ± 4.9 1.6 ± 0.4 3.1 ± 1.7

Figure 5 presents results of bio-decontamination
of plastic samples contaminated by Streptococci
biofilm. Differences in log10 reduction between the
positive and the negative corona discharges were not
significant at all three flow rates. The most efficient
flow rate with the least energy consumption was 0.01
mL/min (the values are in Table 3, 4), although it
was not significantly different from the flow rate 0.05
mL/min. Similar to teeth samples, the electrostatic
spraying of water on plastic samples during decon-
tamination significantly increased bactericidal effect

and reduced energy consumption. In all cases ex-
cept for samples without water spraying the negative
corona consumed less energy than positive.

Figure 5: Reduction of bacterial population as a function
of energy consumption. Plastic samples contaminated by
Streptococci biofilm, exposed to corona discharges with

electro-spraying (Medians with 95% confidence interval).

Figure 6: E-values for different water flow rates during
decontamination of plastic samples by corona discharges

with electro-spraying.

In Figure 6 results of E-values by box plots are
represented. Without water spraying, both polarities
needed the most energy for 1 log reduction of bacte-
rial population. Use of electrostatic spraying signifi-
cantly reduced E-values in both polarities (range was
from 1.6 to 8.6 J). With the water flow 0.01 mL/min,
the negative corona needed less energy than the posi-
tive corona for 1 log reduction of the bacterial popu-
lation and with the water flow 0.05 mL/min, this dif-
ference was significant.
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4 Conclusion

We tested bactericidal ability of cold plasma of pos-
itive streamer corona and negative Trichel pulses
on extracted teeth and plastic surfaces contaminated
with bacterial biofilm.

We have found that the corona discharges of both
polarities are able to effectively reduce bacterial pop-
ulation of the biofilm on different surfaces and there-
fore could be used as an alternative to chemical and
mechanical bio-decontamination methods, which are
currently used in medicine.

The cold plasma reduced bacterial population by
1 - 1.5 orders of magnitude. Electrostatic spraying
of water through the plasma significantly enhanced
these effects up to 3 - 3.5 orders reduction of bacterial
population in biofilm.
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Abstrakt 
Membrány na pevnom podklade (sBLM, z angl. 
supported bilayer lipid membrane) sú vhodným 
modelom biomembrán vďaka svojej stabilite. V 
práci sme vytvorili model receptorovej membrány 
na zlatej elektróde pozostávajúcej z monovrstvy 
oktadekantiolu a vrstvy zo zmesi lipidov difytanoyl 
fosfatidylcholinu a cholesterolu so zabudovanými 
kalixarénmi citlivými na ióny chlóru. Pomocou 
dvoch vysokocitlivých metód (cyklickej voltametrie 
a impedačnej spektroskopie) sme sledovali, ako sa 
menia vlastnosti sBLM po pridaní roztokov 
obsahujúcich rôzne koncentráte iónov chlóru a bez 
nich. 
 
Kľúčové slová: membrány na pevnom podklade, 
oktadekantiol, kalixarén, elektrochemická 
impedančná spektroskopia, cyklická voltametria 

1 Úvod 
Biologické membrány plnia dôležité životné 

funkcie pre bunku. Na jednej strane sú bariérou a na 
druhej strane, vďaka transportným proteínom, 
prepúšťajú a odvádzajú potrebné aj nepotrebné 
látky pre správne fungovanie bunky. Obsahujú 
množstvo iónových kanálov, prenášačov a  púmp, 
ktoré svojou selektivitou zabezpečujú transport 
špecifických látok. V membránach sa nachádzajú 
receptory, vďaka ktorým dokáže bunka 
komunikovať s okolím a odpovedať na rôzne 
podnety. Štúdium mechanizmov prenosu látok 
pomocou iónových kanálov je v popredí záujmu  
mnohých vedeckých skupín. Predpokladá sa, že by 
tieto princípy mohli pomôcť k vývoju 
vysokocitlivých a nízkonákladových biosenzorov 
alebo určitých typov antibiotík fungujúcich na báze 
tvorby kanálov v membráne. 

Baktérie sú všade okolo nás. Niektoré majú 
veľký význam a často vstupujú do obojstranne 
prospešných vzťahov s inými organikami. Naopak, 
niektoré nám znepríjemňujú život a spôsobujú nám 
rôzne infekčné ochorenia. Usilujeme sa pred nimi 
chrániť liečivami, nazývanými antibiotiká, ktoré ich 
buď úplne usmrtia, alebo aspoň spomalia ich rast. 
V súčasnej dobe je najväčším problémom 
používanie nevhodného antibiotika alebo užívanie 

týchto liekov pri vírusových ochoreniach, a tým si 
baktérie vytvárajú rezistenciu voči prírodných 
antibiotikám produkovaním enzýmov (ß-laktamázy, 
acetyltransferázy, fosforylázy, adenylylázy), ktoré 
ich inaktivujú. Problémom môže byť aj znížená 
permeabilita baketeriálnych obalov. Vedci sa preto 
snažia syntetizovať umelé antibiotiká, napríklad vo 
forme iónových kanálov, voči ktorým by si baktérie 
nedokázali vyvinúť rezistenciu. K vytvoreniu 
takýchto kanálov, ktoré by sa mohli ďalej používať 
pri výrobe liečiv, by mohli slúžiť kalixarény, aj keď 
u syntetizovaných molekúl môže byť problémom 
ich zabudovanie do biomembrán a prijatie, prípadne 
toxicita pre ľudský organizmus. Preto je potrebné 
preskúmať ich vlastnosti a správanie sa na 
modeloch membrán. 

Kalixarény sú makrocyklické aromatické 
molekuly, ktoré vznikajú premostením fenolov 
prostredníctvom aldehydových skupín [1]. Číslo [n] 
udáva počet aromatických fenolových cyklov. 
Molekula v tvare kruhu pripomína tvar čaše a dutina 
uprostred je špecifická na zachytávanie látok. 
Charakterizuje ich široký horný okraj, centrálne 
medzikružie, ktoré prechádza do dolného úzkeho 
okraja. Pripojením rôznych podjednotiek vznikajú 
kalixarény so špecifickými vlastnosťami, môžu sa 
používať na detekciu kovových iónov, 
biomakromolekúl a iných častíc. Jednoduchou 
zmenou bočných skupín môžeme vytvoriť 
kalixarény s vysokou afinitou pre špecifické častice 
[2]. 

 
Obr.1.: Chemická štruktúra kalixarénu použitého v 
experimentoch 
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Doposiaľ boli syntetizované kalixarény hlavne 
na prenos katiónov sodíka a draslíka, prípadne na 
detekciu dopamínu alebo cytochrómu c, podarilo sa 
syntetizovať aj kalixarény selektívne pre anióny 
chlóru. 

Sidorov a spol. [3] skúmali iónovú transportnú 
aktivitu kalix[4]arénov tetrabutylamid 
a tetrametylamid. Tetrametylamid v prítomnosti 
HCl vytvoril kanály naplnené vodou a chlórom. 
Tetrabutylamid bol študovaný na planárnych 
membránach, lipozómoch a HEK-293 bunkách. 
Zistilo sa, že formuje iónové kanály v lipidových 
dvojvrstvách a vykazuje selektivitu pre Cl-/ HSO4

2-

[5]. Izzo a spol. [4] sa zaoberali iónoforom 
tvoreným kalix[4]arénom. Navrhli dva symetrické 
kalix[4]arény. Obsahovali rovnováhu medzi 
polárnymi spermidinovými reťazcami a lipofilnou 
kalixarénovou kostrou, jeden mal pripojenú 
nepolárnu benzyloxymetylovú a druhý metylovú 
skupinu. Pri týchto kalixarénoch bola potvrdená 
iónoforická aktivita aniónov. Štúdiom kalixarénov 
detekujúcich dopamím sa venovali vo svojich 
prácach Nikolelis a spol. [5], ktorí zistili, že 
prítomnosť dopamínu môže viesť k rastu vodivosti 
membrán. Mohsim a spol. [6] vo svojej práci 
študoval biosenzor obsahujúci kalixarén citlivý na 
cytochróm c. Kalixarén bol zabudovaný do sBLM 
vytvorených na zlatých elektródach. Autori 
potvrdili interakciu tohto malého kladne nabitého 
hémového proteínu, ktorý sa bežne nachádza na 
vnútornej strane membrány so záporne nabitými 
kalixarénmi. 

 

2 Materiály a metódy 

2.1 Aparatúra 

 
Experimenty boli vykonané na potenciostate 
AUTOLAB PGSTAT12 (Eco Chemie, Holandsko). 
Merania prebiehali v teflónovej cele obsahujúcej 
platinovú (Pt) pomocnú elektródu, referenčnú 
Ag/AgCl/ 3,5 M KCl a pracovnú zlatú elektródu 
s priemerom 0.2 mm (CH Instruments, USA). 
Merania boli spracované programom Nova 1.7 
(Methrom, Švajčiarsko). 

2.2 Príprava zlatej elektródy 

Pri čistení povrchu zlatej elektródy sme postupovali 
nasledovne: 

• Sonikácia v metylalkohole (Slavus s.r.o., 
Bratislava, Slovensko) 

• Následné čistenie práškami alumina (1 µm, 
0,3 µm a 0,01 µm) (CH Intruments, USA) 

• Ponorenie do roztoku „piraňa“ (3 ml 98%  
H2SO4 a 1 ml 30% H2O2) 

• Opláchnutie zlatej elektródy deionizovanou 
vodou (ELIX 5 Millipore. USA) a sušenie 
pod prúdom dusíka. 

• Elektrochemické čistenie cyklickou 
voltametriou v 0,5 M H2SO4. 

• Opäť dôkladné opláchnutie a osušenie 
zlatého povrchu 

Vyčistenú zlatú elektródu sme následne ponorili do 
1 mM roztoku oktadekantiolu (ODT) (Sigma-
Aldrich, USA) rozpusteného v etanole a inkubovali 
po dobu najmenej 12 hodín. Lipidový roztok sme 
pripravili zo zmesi fosfolipidu difytanoyl 
fosfatidylcholinu (DPhPC) a cholesterolu (CH) 
(Avanti Polaris Lipid, USA) v pomere 4:1 
a kalixarénu, v molárnom pomere 10:1 
(lipid:kalixaren). Kalixarén (CX) použitý 
v experimentoch 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-
25,26,27,28-tetrakis[(octylamidocarbonyl)-
methoxy]-2,8,14,20-tetrathiacalix[4]arene bol 
syntetizovaný v laboratóriu prof. I.I. Stoikova, 
Chemická fakulta Univerzita Kazaň, Ruská 
Federácia. Do lipidovej zmesi spolu s kalixarénom 
sme po odparení chloroformu pridali zmes 
organických rozpúšťadiel, aby výsledná 
koncentrácia bola 5 mg/ml. Zmes obsahovala 200 µl 
n-dekánu, 200 µl acetónu, 200 µl etanolu, 400 µl 

.hexánu  

 
Obr. 2.: Schéma modelu sBLM so zabudovaným 
kalixarénom (upravené podľa [6]) 
 

Na prípravu lipidovej vrstvy sme použili 
metódu spin coating. Metóda je založená na tom, že 
sa na zlatý povrch elektródy kvapne 20 µl 
lipidového roztoku obsahujúceho CX, nechá sa 
3 min. pôsobiť a následne sa roztočí povrch 
elektródy na 3000 RPM (rotation per minute) po 
dobu niekoľkých sekúnd, aby sa odstredivou silou 
odstránili nezachytené molekuly. Potom sme 
elektródu jemne opláchli v 30 mM roztoku NaCl, 
prípadne NaF. Ako elektrolyt sme používali rôzne 
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koncentrácie NaCl a NaF (30, 100, 300 a 500 mM; 
pH 6-7). 

2.3 Cyklická voltametria 

Cyklická voltametria (CV) je veľmi rozšírená 
metóda na získavanie kvalitatívnych aj 
kvantitatívnych informácií o elektrochemických 
reakciách. Je charakterizovaná nárastom potenciálu 
na pracovnej elektróde, pri ktorom prebiehajú 
oxidácia a redukcia. Potenciál je lineárne zvyšovaný 
od počiatočnéj a potom znižovaný ku konečnej 
hodnote, ktoré sú spravidla zhodné. Výsledkom 
cyklickej voltametrie je závislosť pretekajúceho 
prúdu od privedeného napätia tzv. voltamogram. V 
experimentoch je používaný trojelektródový 
systém: 

• referenčná elektróda, 
• pracovná elektróda a 
• pomocná elektróda. 

Z tvaru a veľkosti píkov na voltamograme môžeme 
vyčítať informácie o kinetike prenosu náboja a iné. 
Pre reverzné oxidačno-redukčné reakcie je potenciál 
píku, zodpovedajúci oxidácii adsorbovanej látky, 
rovnako veľký ako pík zodpovedajúci redukcii, 
preto je voltamogram symetrický (Obr. 5). 

2.4 Impedan čná spektroskopia 

Elektrochemická impedančná spektroskopia 
(EIS) je citlivá elektrochemická metóda na štúdium 
elektrických vlastností povrchov. Na pracovnú 
elektródu, ktorej vlastnosti skúmame, sa privádza 
periodické napätie s malou amplitúdou pri rôznych 
frekvenciách. Budiaci signál má tvar 

u(t)= u0sin(ωt). 
Odpoveďou na tento signál je prúd i(t) posunutý o 
fázu, φ, ktorý má tvar 

i(t)= i0 sin(ωt-φ). 
Pre impedanciu platí  

Z= u(t)/i(t)= Z0 sin(ωt)/sin(ωt-φ). 
Impedanciu môžme vyjadriť ako komplexnú 
funkciu 

Z= |Z|cosφ+i |Z|sinφ, 
kde |Z| je absolútna hodnota impedancie. Celková 
impedancia je vyjadrená súčtom reálnej a 
imaginárnej zložky, ktorá je závislá na frekvencii. 
Zobrazenie závislosti imaginárnej zložky od reálnej 
nazývame Nynquistov plot (Obr. 3). 
 

 
Obr. 3.: Závislosť imaginárnej zložky na reálnej 
[7]. 

 
Cela využívaná na merania s impedančnou 

spektroskopiou obsahuje taktiež tri elektródy a 
roztok s oxidovanými a redukovanými formami. Na 
pracovnú elektródu sa okrem malého harmonického 
napätia privádza aj fixovaný formálny potenciál, 
ktorý určíme z rozdielov potenciálov 
zodpovedajúcich oxidačnému, Eo, a redukčnému, 
Er, píku pri cyklickej voltametrii podľa vzťahu Eo-
Er/2 [8,9]. 
 
3 Výsledky a diskusia 

3.1 Cyklická voltametria 

Povrch zlatej elektródy bol elektrochemicky 
čistený v 0,5 M H2SO4 počas 15 cyklov rýchlosťou 
100 mV/s. Požadovaný potenciál bol od 0,2 do 
1,5 V. Typický voltamogram čistenia elektródy je 
zobrazený na Obr. 4. Pri zvyšovaní napätia v okolí 
1,1 V vzniká oxidačný pík a pri znižovaní napätia 
postupne dochádza k redukcii. Pri 0,9 V sa 
nachádza redukčný pík. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Typický voltamogram zlatej elektródy pri 
čistení v 0.5 M H2SO4. 
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Na Obr.5 vidíme oxidačný a redukčný pík 
čistej, ničím nemodifikovanej zlatej elektródy 
ponorenej do vodného roztoku, obsahujúceho 
redoxný pár 5 mM K3[Fe(CN)6] a 5 mM 
K4[Fe(CN)6] v pomere 1:1. Imobilizovaním 
oktadekantiolu sa postupne píky strácajú, pridaním 
DPhPC+CH-CX sa úplne stratili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Obr. 5: Voltamogram čistej zlatej elektródy (plná 
čiara), s monovrtvou ODT (prerušovaná čiara) 
a s vrstvou DPhPC+CH-CX v molárnom pomere 
10:1 (bodkovaná čiara) v 30 mM NaCl; 5 mM 
K3[Fe(CN)6] a 5 mM K4[Fe(CN)6] v pomere 1:1, 
scan rate 0,1 V/s 
 

Z polôh oxidačných a redukčných píkov CV na 
čistú elektródu pri odlišných scan rate sme určili 
formálny potenciál 0,2 V, používaný pri EIS 
meraniach. 

3.2 Impedan čná spektroskopia 

Experimenty sme uskutočnili pri potenciáli 
0,2 V. Na pracovnú elektródu sme aplikovali 
striedavé napätie s amplitúdou 5 mV a v rozmedzí 
frekvencií od 0,01 Hz do 100 kHz. Použili sme 
redoxné markery 5 mM K3[Fe(CN)6] a 5 mM 
K4[Fe(CN)6] v pomere 1:1, rozpustené v 30, 100, 
300 a 500 mM NaCl alebo NaF elektrolyte. 
Sledovali sme, ako sa mení odpor prenosu náboja 
v závislosti od koncentrácie chloridových a 
floridových aniónov. Aj v prítomnosti vzrastajúcej 
koncentrácie chloridových a floridových aniónov v 
roztoku dochádzalo k poklesu impedancie. 
Nyquistovo zobrazenie pre dve nezávisle pripravené 
sBLM v závislosti od koncentrácie NaCl je uvedené 
na Obr.6 a 7. Na Obr.6 vidieť výraznú zmenu, 
spočívajúcu v zmenšení priemeru polkruhov so 
vzrastajúcou koncentráciou NaCl. Priemer polkruhu 
je úmerný odporu prenosu náboja cez vrstvu sBLM. 
To znamená, že s rastom koncentrácie NaCl sa 
odpor sBLM znižuje. Táto tendencia je zrejmá aj 
z Obr. 7. Zmeny v odpore sú však menej výrazné. 
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Obr. 6: Nyquistovo zobrazenie pre (a) ODT 
(30 mM NaCl) a sBLM modifikovanú kalixarénmi 
ponorenú do elektrolytu s rôznou koncentráciou 
NaCl: (b) 30 (c) 100 (d) 300 (e) 500mM NaCl; 
5 mM K3[Fe(CN)6] a 5 mM K4[Fe(CN)6] (1:1) 
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Obr. 7: Nyquistovo zobrazenie pre (a) ODT 
(30 mM NaCl) a sBLM modifikovanú kalixarénmi 
ponorenú do elektrolytu s rôznou koncentráciou 
NaCl: (b) 30 (c) 100 (d) 300 (e) 500 mM NaCl; 
5 mM K3[Fe(CN)6] a 5 mM K4[Fe(CN)6] (1:1) 
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Na Obr.8 a  9 sú uvedené Nyquistove 
zobrazenia pre sBLM ponorené do roztokov 
obsahujúcich rôzne koncentrácie NaF. Z obr.8 
vidieť, že v oblasti vyšších koncentrácií NaF sa 
polomer polokružníc prakticky nemení. Musíme 
však poznamenať, že odpor ODT vrstvy bol pre túto 
elektródu veľmi nízky, čo môže byť jedna z príčin 
uvedeného efektu. 
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Obr. 8: Nyquistovo zobrazenie pre (a) ODT 
(30 mM NaF) a sBLM modifikovanú kalixarénmi 
ponorenú do elektrolytu s rôznou koncentráciou 
NaF: (b) 30 (c)100 (d) 300 (e) 500 mM NaF; 5 mM 
K3[Fe(CN)6] a 5 mM K4[Fe(CN)6] (1:1) 
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Obr. 9: Nyquistovo zobrazenie pre (a) ODT 
(30 mM NaF) a sBLM modifikovanú kalixarénmi 
ponorenú do elektrolytu s rôznou koncentráciou 
NaF: (b) 30 (c)100 (d) 300 (e) 500 mM NaF; 5 mM 
K3[Fe(CN)6] a 5 mM K4[Fe(CN)6] (1:1) 
 

Analogické závislosti zobrazené na Obr. 9 sú 
však podobné závislostiam získaným pre sBLM 
v elektrolyte obsahujúcom NaCl. To znamená, že 

pre nami študovaný kalixarén sme nezistili výrazné 
rozdiely v impedančných spektrách sBLM pre 
elektrolyty obsahujúce ióny chlóru a fluóru. Je 
možné, že daný kalixarén nie je pre tieto ióny 
selektívny. Je taktiež možné, že v závislosti od 
kvality ODT vrstvy budú sBLM obsahovať viac 
alebo menej defektov, ktoré môžu výrazne 
ovplyvniť ich vodivosť. 

Záver 
Zabudovaním kalixarénu do lipidovej vrsty, 

ktorý má byť selektívny pre ióny chlóru, sme 
očakávali, že pri zmene koncentrácie roztoku 
obsahujúceho dané ióny bude klesať odpor, čo sa aj 
potvrdilo. Pri fluoridoch sme však očakávali 
nešpecifickú reakciu, čiže odpor by sa nemal meniť 
s ich vzrastajúcou koncentráciou. V experimentoch 
sme však pozorovali dva rôzne efekty pre dve 
nezávisle pripravené sBLM. V obidvoch prípadoch 
bol vždy viditeľný pokles pri koncentrácii z 30 mM 
na 100 mM za prítomnosti NaCl aj NaF. V jednom 
prípade sme však nepozorovali signifikantný pokles 
vodivosti v oblasti koncentrácií 100-500 nM. Je 
zrejmé, že bude  potrebné vykonať ďalšie 
experimenty a analyzovať ako sa správa vrstva bez 
kalixarénu, aby sme mohli určiť, ako ovplyvnia 
vodivosť sBLM prípadné defekty v jej štruktúre.  
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Abstrakt 
Cieľom práce bolo skúmať účinky nízkoteplotnej 
nerovnovážnej plazmy generovanej pri 
atmosférickom tlaku vo vzduchu na vodné 
suspenzie bakteriálnych buniek Gram negatívnych 
(G-) bakteriálnych buniek Escherichia coli. Plazma 
bola generovaná prechodovou iskrou v kladnej 
polarite. Pozorovali sme aj chemické zmeny 
vodných roztokov vyvolané pôsobením plazmy 
počas opracovávania.  

Bio-dekontaminačný efekt vyhodnotený 
pomocou parametra logaritmickej redukcie bol 
signifikantný v prípade vodných roztokov a po 5 
hod od opracovania sa ešte zvýšil (~ 7 log). Vo 
vodných roztokov sme pozorovali aj signifikantný 
pokles pH (~ 3) spojený s nárastom vodivosti 
roztokov. V porovnaní s pufrovanými roztokmi sme 
zaznamenali aj signifikantnú mieru oxidačného 
poškodenia bunkových membrán spôsobenú 
prítomnosťou ROS a RNS (Reactive Oxygen and 
Nitrogen Species) - hlavne peroxidu vodíka H2O2 

a peroxynitritov ONOO-. V pufrovaných roztokoch 
(fosforečňanový buffer, pH = 6,8) bol pokles 
koncentrácie baktérií ~ 1,5 log ihneď po 
opracovaní. Preto vysoký úbytok koncentrácie 
baktérií v nepufrovaných roztokoch súvisí 
s acidifikáciou roztoku a zvýšenou prítomnosťou 
ROS a RNS.  

 
Kľúčové slová: nerovnovážna plazma, prechodová 
iskra, bio-dekontaminácia, lipoperoxidácia, ROS a 
RNS 

1 Úvod 
Množstvo publikácií o využití plazmy v oblasti 
dekontaminácie a tzv. plasma medicine naznačuje 
jej obrovský potenciál a využitie v budúcnosti 
[Weltmann, 2008]. Je známe, že studená 

nerovnovážna plazma účinne zabíja rôzne baktérie, 
dokonca aj rezistentné formy ako sú spóry 
a biofilmy. Plasma medicine sa zaoberá účinkami 
tejto plazmy, ktoré majú pozitívny efekt na liečenie 
kožných ochorení, povrchových poranení, 
popálenín. Presné mechanizmy pôsobenia plazmy 
na bunky sú však dodnes predmetom mnohých 
štúdií. Existuje viacero mechanizmov, ktorými 
plazma pôsobí na bunky: nabité častice, neutrálne 
reaktívne častice, UV žiarenie, elektrické pole 
a teplo. Viacero štúdií sa zhoduje v tom, že za 
baktericídny efekt v prípade studenej nerovnovážnej 
plazmy generovanej vo vzduchu zodpovedajú 
hlavne reaktívne neutrálne častice, prípadne 
niektoré ióny. Plazma generovaná vo vzduchu za 
prítomnosti vody je bohatým zdrojom reaktívnych 
častíc odvodených od kyslíka a dusíka  (ROS, 
RNS).  

V tejto práci sme skúmali chemické efekty 
indukované vo vodných roztokoch pôsobením 
kladnej prechodovej iskry. Merali sme prítomnosť 
ROS (peroxid vodíka) a RNS (peroxynitrity). Ďalej 
sme pozorovali ich baktericídny efekt, efekt 
spôsobujúci zmeny pH a vodivosti roztokov a mieru 
vzniknutého oxidačného poškodenia bunkových 
membrán. 

2 Plazma elektrických výbojov 
Plazmou sa označuje vnútorná časť elektrického 
výboja, na ktorú nemajú vplyv steny a elektródy 
výbojky. Je to vlastne ionizovaný plyn, ktorý 
obsahuje nabité aj neutrálne častice. Jeho správanie 
je navonok kvázineutrálne, ale jeho priestorový 
náboj nemôžeme zanedbať. 

Pre nerovnovážnu plazmu je charakteristická 
vysoká teplota elektrónov Te a pomerne nízka 
teplota plynu Tg (kladné ióny, atómy a molekuly 
neutrálneho plynu). V určitých prípadoch môže 
teplota elektrónov dosiahnuť teploty až 20 000 K 
a zároveň teplota plynu ostáva blízka izbovej 
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teplote, preto sa jej hovorí aj nízkoteplotná alebo 
studená plazma. Bežný spôsob generácie plazmy 
v praxi je pomocou elektrických výbojov.. 
[Martišovitš, 2006; Becker, 2005] 

2.1 Prechodová iskra  

Prechodový iskrový výboj (transient spark 
discharge, TS+) generovaný vo vzduchu za 
atmosférického tlaku generuje nerovnovážnu a 
nízkotepelnú plazmu. Pri postupnom zvyšovaní 
napätia na niekoľko kV na vysokonapäťovej 
bodovej elektróde sa najprv objaví streamerová 
koróna. Typické sú pre ňu malé prúdové pulzy (~ 
10 mA) s frekvenciou opakovania 10-30 kHz, 
pričom napätie ostáva konštantné. Ďalším 
zvyšovaním napätia (~ 11 kV) streamer vytvára 
vodivý kanál, až dôjde k prierazu a vznikne 
prechodová iskra. Pre iskru sú charakteristické silné 
prúdové pulzy (desiatky A). Na začiatku iskrového 
pulzu prúd prudko narastá. Samotný prúd 
predchádza jeden alebo niekoľko menších 
streamerov. Keďže je prúd limitovaný zapojeným 
odporom, pri náraste prúdu klesá napätie. Napätie 
počas pulzu klesá až na nulu a v tom okamihu 
klesne prudko aj prúd. Trvanie pulzu je veľmi 
krátke (~ 10-100 ns) kvôli malej energii uloženej vo 
vybíjajúcej sa kapacite obvodu. Tzv. relaxačná doba 
nastáva po skončení pulzu, keď napätie narastá na 
pôvodnú hodnotu exponenciálne – zvyšuje sa 
potenciál a ďalšie prúdové pulzy zatiaľ nevznikajú. 
Frekvencia opakovania pulzov (~ 0,5 – 10 kHz) sa 
zvyšuje so zvyšujúcim napätím. Vďaka krátkej 
dobe trvania pulzov plazma nedosiahne rovnovážne 
podmienky a teplota plynu ostáva relatívne nízka 
(~500–1500 K). [Machala et al., 2009] 

 
 
                                
                              
 
 
 
 
 
 
 

a)                                       b) 
 
 
Obr. 1: a) fotografia prechodovej iskry TS, b) 

fotografia elektrického rozprašovania 

2.2 Experimentálne zariadenie a 
nastavenia.  

V našich experimentoch experimentálne 
zariadenie na generovanie TS+ a zaznamenávanie 
parametrov pozostávalo z: 

1. Zdroj jednosmerného vysokého napätia 
(VN): obojpolaritný zdroj, ktorý produkuje 
jednosmerné (DC) napätie. Súčasťou zdroja 
je predradené rezistorové pole tvorené 24 
rezistormi R1-R24. Každý rezistor vytvára 
odpor s hodnotou 0,82 MΩ. Toto pole nám 
umožňuje pomocou prepojovacích mostíkov 
nastavenie rôznych hodnôt odporu podľa 
aktuálnych potrieb daného experimentu. 
V našom prípade sme pre prechodovú iskru 
využili predradený odpor 9,84 MΩ.  

2. Vysokonapäťová (VN) sonda Tektronix 
P6015A, 1000x, 3pF, 100 MΩ 

3. Osciloskop TektronixTDS 2024, 200 MHz, 
2,5 Gs/s, 4 kanálový: slúži na 
zaznamenávanie časového priebehu 
elektrických parametrov výboja.  

4. Faradayova klietka je dôležitá na odtienenie 
rušivých vplyvov okolia na výboj alebo 
opačne.  

5. Injekčná pumpa SyringPump NE-300 je 
zariadenie, ktoré zabezpečuje prechod 
kvapalnej vzorky cez výboj konštantnou 
rýchlosťou nastavením rýchlosti prietoku 
a polomeru striekačky. 

6. Výbojové zariadenie: je tvorené dutou 
injekčnou ihlou, ktorá spĺňa funkciu 
vysokonapäťovej elektródy a vďaka malému 
polomeru krivosti vytvára nehomogénne elektrické 
pole. Ako nízkonapäťová elektróda je použitá 
nerezová mriežka. Také usporiadanie sa označuje 
ako tzv. point-to-plane geometry. Bakteriálna 
suspenzia je umiestnená v striekačke uchytenej v 
pumpe a vháňaná cez hadičku na ihlu. Dutá ihla, 
ktorej špička je špeciálne zrezaná, nám umožňuje, 
že opracovávaná vzorka preteká priamo cez aktívnu 
oblasť výboja. Opracovaná vzorka je zachytávaná 
do sterilnej Petriho misky, ktorá je umiestnená pod 
mriežkou. 

2.3 Parametre výboja 

Elektrické parametre a charakteristický časový 
priebeh prúdu a napätia výboja boli zaznamenávané  
na štvorkanálovom osciloskope Tektronix TDS 
2024 (200 MHZ, 2,5 Gs/s). Napätie U bolo merané 
VN sondou Tektronix P6015A (1000x, 3 pF, 100 
MΩ) a prúd I bol meraný na odpore 1 Ω, ktorý je 
prispôsobený na 50 Ω koaxiálny kábel. 

Prechodová iskra je vlastne pulzný výboj, 
ktorého stredný výkon možno vypočítať 
z osciloskopických záznamov podľa vzťahu  

∫ ∫==
T T

UIdtfUIdt
T

Pstr
0 0

,
1

         (2.1) 

kde T je perióda a f je frekvencia pulzov nameraná 
osciloskopicky. Ak zoberieme do úvahy, že prúd 
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počas trvania  relaxačnej doby je I = 0 (z toho 
vyplýva, že aj UI = 0 ), potom stačí počítať integrál 
iba v čase doby trvania pulzu (0 - Tp): 

∫ ∫+=
Tp T

Tp

UIdtfUIdtfPstr
0

         (2.2) 

 
Obr. 2: Schéma zapojenia experimentálnej 

aparatúry na generovanie elektrických výbojov 

2.4 Efekt elektrického rozprašovania 

Počas celej doby trvania môžeme pozorovať tzv. 
efekt elektrického rozprašovania. Elektrostatické 
sily indukované aplikovaním vysokého napätia 
spôsobujú rozprašovanie kvapalín na jemné 
kvapôčky. Formovanie jemných kvapôčok sa 
vysvetľuje hydrostatickou rovnováhou medzi 
elektrostatickými silami a povrchovým napätím 
kvapaliny.  Pri zvyšovaní napätia môžeme 
pozorovať, ako kvapky vznikajúce na hrote ihly 
znižujú svoj objem. Príčinou je, že zvyšovaním 
napätia sa zvyšuje aj intenzita elektrického poľa, čo 
má za následok pokles povrchového napätia 
v roztoku. Zvyšuje sa orientácia vodných dipólov 
v povrchových vrstvách. Tieto dipóly sa vzájomne 
odpudzujú, čo spôsobuje zníženie povrchovej 
energie.  Vznikajú teda nabité kvapôčky, ktoré sa 
vzájomne odpudzujú. [Kim, 2011] 

3 Mikrobiologický materiál 
Ako modelový mikroorganizmus sme 
v experimentoch používali baktérie Escherichia 
coli. Jej taxonomické zaradenie je: rad 
Enterobacteriales, čeľaď Enterobacteriaceae, rod 
Escherichia. Do rodu Escherichia sa zaraďuje 5 
druhov, pričom E. coli je najčastejším a klinicky 
najvýznamnejším druhom. E. coli je Gram 
negatívna fakultatívne anaeróbna a nesporulujúca 
palička. Bunky sú asi 2 µm dlhé a 0,5 µm široké 
v priemere. Optimálna teplota rastu pre E. coli je 

37°C. Je to oportúnny patogén. Escherichie sú 
súčasťou normálnej bakteriálnej flóry hrubého 
čreva, ale kolonizujú aj tenké črevo. Uplatňujú sa 
ako etiologický agens rôznych chorôb GIT 
a extraintestinálnych infekcií. Sú najčastejšími 
pôvodcami infekcií močových ciest, ranových 
infekcií, pneumónií, novorodeneckých meningitíd 
a septikémie. Extraintestinálne formy sú často 
endogénnymi infekciami, ktoré vyvolávajú 
komenzálne sérotypy. E. coli je výrazne pyogénny 
mikrób, extraintestinálne infekcie sú purulentné. 
[Petrovičová, Šimkovičová, 2008] 

3.1 Bakteriálna vzorka 

Kultúra E. coli CCM 3954 pochádza z Českej 
zbierky mikroorganizmov na Prírodovedeckej 
fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Je to 
kontrolný kmeň pre testovanie kultivačných médií 
pre mikrobiológiu vody a potravín. Kultúra bola 
dodaná vo forme želatínových diskov. 20 
želatínových diskov sa nachádza v znovu 
uzatvárateľnej fľaštičke. Disky je potrebné 
skladovať v chladničke pri teplote +2 až +8°C 
a chrániť pred svetlom a zvlhnutím. Doba expirácie 
je 2 roky. 

3.2 Vonkajšia štruktúra bunky 

Cytoplazmatická membrána: Je hrubá asi 7-8 nm a 
tvorí hranicu medzi bunkou a jej okolím. Skladá sa 
z lipidov (70%) a proteínov (30%). Lipidy vytvárajú 
bimolekulovú lipidovú dvojvrstvu. Hlavný lipid  
membrány je fosfoglycerol (patrí medzi 
fosfolipidy). Fosfolipidy sú orientované tak, že 
nepolárne reťazce mastných kyselín, ktoré sú 
hydrofóbne, sú orientované dovnútra dvojvrstvy. 
Membránové lipidy sa nachádzajú v „tekutom 
stave“. Pomedzi lipidy sú roztrúsené proteíny. 
Integrálne proteíny sú včlenené do membrány, 
prechádzajú ňou. Vytvárajú póry alebo kanály 
umožňujúce prechod rôznych látok do bunky a z 
nej. Periférne bielkoviny sa nachádzajú hlavne na 
vnútornej strane membrány. Sú to hlavne enzýmy 
(enzýmy na syntézu ATP, bunkovej steny, enzýmy 
dýchacieho reťazca). 
Bunková stena G- baktérií: Slúži na ochranu bunky 
pred poškodením, osmotickou lýzou, určuje tvar 
samotnej bunky. Základnou zložkou bakteriálnej 
bunkovej steny baktérií je peptidoglykán (mureín). 
Bunková stena G- baktérií je tenšia (10 nm), ale 
zložitejšia ako v prípade G+ baktérií. Je tvorená 
tenkou vrstvou peptidoglykánu, zvyšok tvoria rôzne 
polysacharidy, proteíny a lipidy. Bunková stena 
obsahuje aj vonkajšiu membránu, ktorá spolu s 
vnútornou membránou ohraničuje tzv. 
periplazmatický priestor. [Black, 2008] 
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Obr. 3: Štruktúra cytoplazmatickej membrány 

a bunkovej steny G- baktérií 

3.3 Príprava bakteriálnych suspenzií 

Aby sme zamedzili kontaminácii, pracujeme 
v sterilnom prostredí a používame sterilné 
pomôcky. Bakteriálne kultúry pripravíme voľným 
rozpustením želatínových diskov vo vodných 
roztokoch (napr. fyziologický roztok) počas noci pri 
teplote 37°C. V experimentoch pracujeme so 4 
rôznymi vodnými roztokmi:  

1. roztok NaH2PO4.2 H2O, c = 13 mmol/l, pH ~ 
5, γ ~ 600 µS/cm (tento roztok nahrádza 
vodovodnú vodu – má podobnú vodivosť 
a neobsahuje žiadné stopové prvky, ktoré sa 
môžu nachádzať vo vodovodnej vode). 
V ďalších kapitolách o výsledkoch budeme 
používať označenie „voda“. 

2. roztok PB (fosfátový buffer Na2HPO4.2 H2O 
+ KH2PO4 2 mmol/l), pH = 6,8, γ ~ 550 µS/cm 
(ekvivalent k prvému roztoku, ale ako tlmivý 
roztok udržuje pH na zvolenej hodnote 6,8) 

3. fyziologický roztok (FYZ) , pH ~ 7; γ ~ 6 
mS/cm (fyziologicky vhodné prostredie pre 
bunky) 

4. roztok PBS (fosfátový buffer vo fyz. 
roztoku), pH = 6,8, ~ 6 mS/cm (taktiež 
ekvivalent k fyziologickému roztoku, ktorý 
udržuje pH) 

Suspenzie majú výslednú koncentráciu 106-107 
buniek/ml. 

3.4 Opracovanie vzorky výbojom 

Danú suspenziu naberieme do injekčnej striekačky, 
ktorú upevníme v injekčnej pumpe. Striekačka je 
spojená s injekčnou ihlou pomocou hadičky a 
vzorka bude pretekať cez dutú ihlu priamo cez 
výboj prechodovej iskry v kladnej polarite. 
Nastavenia: 

• medzielektródová vzdialenosť d = 10 mm  

• rýchlosť prietoku suspenzie baktérií  je Q = 
0,5 ml/min 

• frekvencia pulzov f  ~ 1 kHz 

3.5 Vyhodnotenie dekontamina čnej 
účinnosti výboja 

Dekontaminačnú účinnosť výboja určíme pomocou 
vysievania opracovaných a referenčných vzoriek na 
pripravené Petriho misky s agarom podľa 
štandardných mikrobiologických postupov 
(inkubácia v reverznej polohe pri teplote 37°C po 
dobu 18-20 hod). Vyrastené kolónie spočítame 
manuálne pomocou elektronického počítadla 
kolónií a spätne vypočítame koncentráciu baktérií v 
referenčných i opracovaných vzorkách. 
Dekontaminačný efekt výboja určíme 
prostredníctvom logaritmického poklesu, ktorý nám 
udáva o koľko rádov sme  znížili počet baktérií 
podľa vzťahu:  








=
N

N
reduction 0

10loglog ,             (3.1) 

kde N je koncentrácia buniek v opracovanej vzorke 
a N0 je koncentrácia buniek v referenčnej vzorke. 
Každú hodnotu určujeme priemerom z 3 misiek. 

4 Plazma ako zdroj reaktívnych 
častíc 

Voľný radikál môžeme vo všeobecnosti definovať 
ako prvok (molekulu) schopný nezávislej 
existencie, ktorý obsahuje jeden alebo viac 
nespárených elektrónov. Radikály vo všeobecnosti 
vznikajú, keď atóm (molekula) stratí jeden elektrón 
(oxidácia) alebo jeden elektrón prijme (redukcia).  

+•− +→ XeX                            (4.1) 
−•− →+ YeY                              (4.2) 

Spôsob vzniku radikálov je aj homolytické štiepenie 
kovalentných väzieb, kedy si každý z fragmentov 
molekuly ponechá jeden elektrón z elektrónového 
páru zúčastňujúceho sa väzby.  

•• +→− BABA                         (4.3) 
Významné radikály sú reaktívne formy odvodené 
od kyslíka (ROS). Patrí sem superoxidový radikál 

−•
2O , hydroxylový radikál •OH , hydroperoxylový 

radikál −•
2OH , alkoxylové •RO a peroxylové 

−•
2RO radikály. Patria sem ale aj tzv. neradikálové 

formy, ktoré nemajú nespárené elektróny ( peroxid 

vodíka 22OH , ozón 3O , singletový kyslík ∆1
2O . 

Ďalej sú to reaktívne formy odvodené od dusíka 

(RNS) - medzi formy odvodené od nitroxidu •NO  

patria nitroperoxid •NOO , nitrózoperoxid 
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•ONOO , peroxynitritový anión −ONOO . 
[Halliwell, Gutteridge, 2001] 

Plazma vznikajúca v elektrických výbojoch je 
silno nerovnovážna a preto je bohatým zdrojom 
veľkého počtu reaktívnych častíc. Vznikajú 
v plazme početnými vzájomnými zrážkami, ktoré 
spôsobujú buď disociáciu alebo excitáciu okolitých 
molekúl a tak cez rad reakcií vznikajú ďalšie 
reaktívne častice. Prítomnosť vody umožňuje 
priebeh ďalších chemických reakcií na rozhraní 
vzduch-voda, ktorých výsledkom sú reaktívne 
častice obsiahnuté vo vode. Hlavné reaktívne 
častice (ROS) formované pri horení plazmy 

v prítomnosti vody sú hydroxylový radikál •OH , 

peroxid vodíka 22OH , superoxidový radikál −•
2O . 

Ďalej za hlavný primárny RNS  takisto vznikajúci 
zo vzduchu je oxid dusnatý NO a jeho deriváty 
vznikajúce reakciami s vodou ako nitrity NO2

-, 
nitráty NO3

- a peroxynitrity O=NOO-. 
Prítomnosť a zastúpenie reaktívnych prvkov 

v plazme nami použitých elektrických výbojov boli 
zistené pomocou optickej emisnej spektroskopie cez 
oblasť UV žiarenia (380 - 200 nm), oblasť 
viditeľného žiarenia (780 - 380 nm) a oblasť 
blízkeho infračerveného žiarenia (3000 - 780 nm). 
[Machala et al., 2009]  

Vo výbojoch použitých v experimente sa 
vyskytujú OH, NO a H, O a N radikály v rôznej 
miere. Elektróny s najvyššou energiou sa 
nachádzajú práve v iskrovom výboji. Kyslíkové 
radikály môžu reagovať so vzdušným kyslíkom O2 
a formovať ozón O3. [Machala et al., 2007] 

4.1 Lipoperoxidácia 

Mechanizmus poškodenia cieľových buniek - 
peroxidácia lipidov je oxidačné poškodenie 
polynenasýtených lipidov, ktoré obsahujú 
polynenasýtené mastné kyseliny (PUFAs). Fluidita 
bunkovej membrány je závislá na množstve 
polynenasýtených a nenasýtených reťazcov, ktoré 
znižujú bod topenia vnútornej časti membrány. 
Preto poškodenie PUFAs vedie k zníženiu 
membránovej fluidity, ktorá je podstatná pre 
normálnu funkciu bunkových membrán. 
Peroxidácia lipidov je rozvetvená reakcia voľných 
radikálov. Iniciuje sa účinkom akéhokoľvek faktora, 
ktorý má dostačujúci potenciál vytrhnúť vodíkový 
atóm z metylénovej skupiny (-CH2). Za primárne 
produkty peroxidácie sa považujú lipidové 
peroxidy. Nie sú však veľmi stále a najmä 
v prítomnosti iónov prechodných kovov (Fe, Cu) sa 
môžu ďalej rozkladať, Tak vznikajú rôzne 
sekundárne produkty lipoperoxidácie. Mnohé z nich 
sú biologicky aktívne látky. Najviac opísaný je 

sekundárny produkt lipoperoxidácie 
malondialdehyd (MDA). MDA slúži ako biologický 
marker peroxidácie lipidov a môžeme ho 
stanovovať pomocou TBA testu. [Halliwell, 
Gutteridge, 2001; Ďuračková et al., 2006] 

4.2 Meranie oxida čného poškodenia 
lipidov – TBA test 

Princíp metódy  
Podstatou TBA testu ako merania miery oxidačného 
poškodenia lipidových membrán je reakcia 
sekundárneho produktu lipoperoxidácie 
malondialdehydu (MDA) a kyseliny tiobarbiturovej 
(TBA). Reakcia prebieha za kyslých podmienok pri 
vysokej teplote 90 - 100 °C. Vznikne ružovo 
sfarbený produkt MDA-TBA2 s absorpčným 
maximom pri λ = 532 nm a fluorescenčným 
maximom pri λ = 553 nm [Cayman chemicals, 
2007; Halliwell, Gutteridge, 2001]  

Zmeriame absorpčné spektrum vzorky v rozsahu 
vlnových dĺžok 460 – 700 nm. Z nameraného 
spektra určíme rozdiel absorbancií  

∆A = A532 – A600 .                   (4.4) 

Absorbanciu môžeme charakterizovať ako 
logaritmus pomeru intenzity svetla I0, ktoré 
vstupuje do vzorky k intenzite transmitovaného 
svetla I, ktoré ju opúšťa:  

I

I
A 0

10ln=                       (4.5)                                       

Lambert-Beerov zákon udáva vzťah medzi 
absorpciou žiarenia, hrúbkou farebnej vrstvy 
a koncentráciou roztoku  

I = I 0.10-εcd                           (4.6) 
kde I0 je intenzita svetelného zväzku dopadajúceho 
na kyvetu [W/m2], I je intenzita prepusteného 
svetelného zväzku, ε je molový absorpčný 
koeficient [mol-1.l.cm-1], c koncentrácia skúmanej 
látky [mol.l-1] a d je hrúbka kyvety [cm]. V našom 
prípade je hrúbka kyvety d=1cm a extinkčný 
koeficient je ε = 1,57 .105 mol-1.l.cm-1. 
Zlogaritmovaním vzťahu (4.6) dostaneme vzťah pre 
výpočet absorbancie  

A = ε.c.d,                         (4.7) 
z ktorého vieme vyjadriť vzťah pre výpočet 
koncentrácie MDA.  

Absorpčné spektrá sme merali pomocou 
spektrofotometra PharmaSpec UV – 1700, 
Shimadzu. [Hrnčiarová, 2005] 
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4.3 Meranie vodivosti a pH 

V experimentoch pracujeme s rôznymi 
bakteriálnymi suspenziami, ktorých základom sú 
vodné roztoky s rôznymi mernými vodivosťami  γ 
[S/cm] a pH. Opracovanie vzoriek plazmou 
a následné prebiehajúce chemické reakcie majú za 
následok zmenu v chemickom zložení vodných 
roztokov, ktorá sa prejaví zmenou vodivosti a pH. 
Preto meriame oba tieto parametre a to: 

• γ0, pH0 vzorky pred opracovaním plazmou 
• γ1, pH1 vzorky hneď po opracovaní plazmou 
• γ2, pH2 vzorky po 5 hodinách od opracovania 

plazmou 

4.4 Spektrofotometrické stanovovanie 
koncentrácie peroxidu vodíka 

Princíp metódy 
Princípom stanovenia koncentrácie peroxidu vodíka 
je reakcia peroxidu vodíka s iónmi titánu, kedy 
vzniká žlto sfarbený komplex – kyselina 
pertitaničitá  (H2TiO4). 

Ti4+ + H2O2 + 2 H2O → TiO2.H2O2 + 4 H+  (4.8)                                                          
Meriame absorbanciu A v 1 cm zúženej kyvete pri 
nastavenej vlnovej dĺžke λ = 407 nm. Výslednú 
molárnu koncentráciu peroxidu vodíka vypočítame 
podľa vzťahu:  

( )[ ] 1758,2/22 ⋅= AlmmolOHc           (4.9) 
[Lukeš, 2001]                                      

4.5 Fluorescen čné stanovovanie 
peroxynitritov 

Princíp metódy 
Princípom stanovenia peroxynitritov je oxidácia 
nefluorescenčnej formy 2,7-
dichlorodihydrofluoresceín diacetátu (DCF-DA) na 
vysoko fluorescenčnú formu dichlorofluoresceín 
(DCF) v prítomnosti veľmi reaktívnych 
peroxynitritov. Sonda nie je citlivá na prítomnosť 
samostatných NO, H2O2 alebo O2

- . [Possel, 1997] 
Peroxynitrity sú veľmi reaktívne a ich polčas 

života je veľmi krátky. Preto opracovanú vzorku po 
odobratí zmiešame s tlmivým roztokom PB, ktorý 
ju stabilizuje. Farbiaci roztok používame v 
koncentrácii 0,5 µmol/l. Fluorescenciu meriame po 
2 min od pridania sondy do vzorky. Meriame 
emisné spektrum s maximom λem = 521 nm pri 
excitácii λex = 495 nm. Fluorescenciu sme merali na 
fluorescenčnom spektrometri PerkinElmer LS 45, 
50 Hz. 

4.6 Štatistické spracovanie výsledkov 

Každý nameraný parameter pre každú 
experimentálnu skupinu sme testovali na normalitu 
rozdelenia dát pomocou parametrického Shapiro-

Wilkovho testu. Ak boli dáta rozdelené 
nerovnomerne,  použili sme logaritmickú 
transformáciu dát a  na účinnosť sme použili 
angulárnu transformáciu dát. Ďalej sme na dáta 
aplikovali popisnú štatistiku. Kvôli tomu, že boli 
namerané dáta rozdelené nesymetricky, vyhodnotili 
sme ich prostredníctvom mediánu a horného 
a dolného medzikvartilového rozpätia. Na grafické 
zobrazenie výsledkov sme použili tzv. box with 
whiskers grafy, ktoré prezentujú rozdelenie dát v 
kvartiloch. Farebné  krúžky v grafe vyznačujú 
polohu priemeru, samostatné krížiky vyznačujú tzv. 
odľahlé hodnoty, ktoré sú ďalej ako je 
medzikvartilové rozpätie. Na porovnanie rozdielov 
nameraných parametrov voda-PB alebo FYZ-PBS 
sme použili neparametrický Mann-Whitney test. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Premena nefluorescenčnej formy na 

vysoko fluorescenčnú. 

5 Výsledky 

5.1 Dekontamina čná účinnos ť TS+ 
výboja 

Opracované a referenčné vzorky sme vysievali na 
Petriho misky ihneď po opracovaní a potom znovu 
po 5 hodinách od opracovania. Dekontaminačnú 
účinnosť výboja sme vyhodnocovali 
prostredníctvom parametra logaritmickej redukcie 
podľa vzťahu (3.1).  

Z grafov vidíme, že dekontaminačná účinnosť 
s prípade suspenzií vo vodných roztokoch (voda, 
FYZ) oproti tlmivým roztokom (PB, PBS) je 
mnohonásobne vyššia. V prípade vody a FYZ 
dochádza k redukcii o 6-7 log (rádov) počiatočnej 
koncentrácie. A keďže počiatočná koncentrácia bola 
106-107 buniek/ml, dekontaminačná účinnosť TS+ 
je v tomto prípade 100%. Baktericídny efekt po 5 
hodinách je ešte výraznejší. Podobný efekt bol 
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zaznamenaný aj v prácach iných autorov. 
[Shainsky, 2012; Traylor, 2011; Julák, 2011]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 5: Porovnanie účinnosti voda-PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Porovnanie účinnosti FYZ-PBS 
 
V prípade PB a PBS roztokov dochádza k redukci 
priemerne len o 1,5-2 log. Zaujímavý je však nárast 
dekontaminácie po 5 hod, pričom v niektorých 
prípadoch bol dekontaminačný efekt takmer 
porovnateľný s vodou alebo FYZ. 

5.2 Vodivos ť a pH roztokov 

Pracovali sme s 2  vodnými roztokmi s rozdielnymi 
počiatočnými vodivosťami a k nim sme mali na 
porovnanie ekvivalentný tlmivý roztok 
s porovnateľnou vodivosťou. Tlmivý roztok 
udržoval pH na 6.8. Na obrázku 7 a 8 sú zobrazené 
namerané hodnoty mernej vodivosti roztokov. 
Môžeme vidieť nárast vodivosti vody a FYZ po 

opracovaní, ktorý je vyšší ako v prípade tlmivých 
roztokov. Na obrázku 9 a 10 vidíme podstatný 
pokles pH vody a FYZ až na hodnotu pH ~ 3. 
V prípade tlmivých roztokov je pH udržované ich 
tlmivou kapacitou. Pokles pH je spôsobený 
nárastom koncentrácie iónov H+ v roztoku. Vo 
vodných roztokoch za prítomnosti NO sa formuje 
kyselina dusitá HNO2. Táto je za prítomnosti pH < 
6 termodynamicky nestabilná a cestou NO vznikajú 
v roztoku nitráty NO3

_

. V súvislosti 
s dekontaminačným efektom vidíme, že zmena pH 
na kyslé je podstatná pre letálny efekt na bunky. 
Zároveň však bolo dokázané, že samotné pH kyslé 
nemá taký dekontaminačný efekt ako v prítomnosti 
plazmy. [Oehmingen, 2011] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 7: Porovnanie vodivosti voda-PB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8: Porovnanie vodivosti FYZ-PBS 
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Obr. 9: Porovnanie pH voda-PB 

 
 

 
 

Obr. 10: Porovnanie pH FYZ-PBS 

5.3 Oxida čné poškodenie lipidov 

Keďže kyselina tiobarbiturová reaguje aj s inými 
oxidačnými produktmi, je vhodnejšie hodnotiť 
mieru lipoperoxidácie koncentráciou c(TBARS) - 
reakčné produkty kyseliny tiobarbiturovej 
(Tiobarbituric Acid Reactive Substances). 
Koncentráciu sme vypočítali zo vzťahu (4.7) po 
dosadení príslušných hodnôt (d = 1cm, ε = 
1,57.105mol-1 .l-cm-1) a od každej vzorky sme 
odčítali referenciu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 11: Korelácia medzi log redukciou 
a c(TBARs) 

 
Na obrázku 11 vidíme koreláciu medzi 

nameranými koncentráciami produktov TBARs 
a logaritmickou redukciou. Oxidačné poškodenie je 
nižšie u tlmivých roztokov, kde pozorujeme aj nižší 
baktericídny efekt. Použitím štatistického testu sme 
zistili, že rozdiel nárastu koncentrácie TBARs 
reaktantov vo vode voči PB je signifikatný (*P = 
0,0025). V prípade porovnania FYZ voči PBS tento 
rozdiel signifikatný nevyšiel (P = 0,6738), čo je 
spôsobené zrejme veľkým rozptylom nameraných 
dát. Mechanizmus oxidačného poškodenia 
prostredníctvom ROS a RNS je významný faktor 
v prípade bio-dekontaminácie plazmou. 

5.4 Prítomnos ť peroxidu vodíka 

Peroxid vodíka je stabilný a dlhožijúci produkt 
reakcií prebiehajúcich v plazme vo vzduchu 
v prítomnosti vody. Je to silný oxidant, ktorý je 
schopný oxidovať väčšinu organických zlúčenín. 
Zároveň je schopný prechádzať bunkovými 
membránami, kedy zvyšuje vnútrobunkovú 
koncentráciu peroxidu a tým navodzuje podmienky 
pre vznik oxidačného stresu.  

Na obrázku 12 vidíme koreláciu medzi 
nameranými koncentráciami H2O2 a redukciou 
koncentrácie baktérií. Použitím štatistického testu 
sme zistili signifikantný nárast koncentrácie 
peroxidu u vody v porovnaní s PB (*P < 0,0001), 
prípade porovnania FYZ-PBS zmena nie je 
signifikantná (P = 0,2109) takisto ako u c(TBARs). 
Z týchto výsledkov môžme vidieť, že miera 
oxidačného poškodenia závisí od koncentrácie 
vzniknutého peroxidu vodíka. (obr. 13). 
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Obr. 12: Korelácia medzi log redukciou a 

koncentráciou peroxidu vodíka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 13: Korelácia medzi c(TBARs) a 
koncentráciou H2O2 

 

Peroxid vodíka je dôležitý aj z hľadiska jeho 
pôsobenia v reakciách, ktoré prebiehajú ďalej po 
ukončení pôsobenia plazmy na vzorku – cestou 
peroxynitritovej chémie. 

5.5 Stanovenie peroxynitritov 

Peroxynitrity sú veľmi reaktívne a krátko žijúce 
častice. Sú to silné oxidanty, ktoré oxidujú všetky 
organické molekuly. Peroxynitrity vznikajú troma 
rôznymi cestami:  

1. reakcia NO a superoxidového aniónu O2
- 

2. reakcia nitritového aniónu a peroxidu vodíka 
3. reakcia radikálu NO2 a OH radikálu 

Aj napriek krátkej životnosti sú schopné prechádzať 
cez bunkové membrány a difundovať vo 
vnútrobunkovom priestore. Počas oxidácie sa 
rozpadajú na OH a NO2 radikály, ktoré iniciujú 
lipidovú peroxidáciu a vznik dusíkatých produktov.  

Na obrázku 13 je korelácia medzi prítomnosťou 
peroxynitritov vo vzorke a redukcoiu koncentrácie.  
Z grafu môžeme vidieť, že dekontaminačný efekt 
závisí od prítomnosti množstva peroxynitritov 
vzniknutých vo vzorke. Prítomnosť peroxynitritov 
koreluje aj s vzniknutým oxidačným poškodením 
vzoriek. Tieto merania boli zatiaľ iba kvalitatívne, 
ale aj napriek tomu sa tu ukazuje dôležitá úloha 
peroxynitritov v procese bio-dekontaminácie ako 
aktivátorov oxidačného poškodenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 13: Korelácia medzi log redukciou 
a prítomnosťou peroxynitritov 

6 Záver 
V práci sme skúmali pôsobenie studenej 
nerovnovážnej plazmy generovanej prechodovým 
iskrovým výbojom na bakteriálne vodné suspenzie 
a ich chemické zmeny indukované pôsobením 
plazmy. Ako modelový mikroorganizmus sme 
použili bakteriálnu kultúru Escherichia coli (CCM 
3954). Sledovali sme mieru bio-dekontaminácie 
opracovaných vzoriek. Mieru redukcie koncentrácie 
sme pozorovali v závislosti od chemických zmien 
vodných roztokov. Nerovnovážna plazma 
generovaná vo vzduchu za prítomnosti vody je 
bohatým zdrojom kyslíkových a dusíkových 
reaktívnych foriem (ROS a RNS). Zamerali sme sa 
na dva hlavné druhy – peroxid vodíka 
a peroxynitrity. Ich prítomnosť sme stanovovali 
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fluorescenčnou a spektrofotometrickou metódou. 
Chemické zmeny spôsobené ich prítomnosťou sme 
zisťovali ako zmenu pH a vodivosti roztokov. 
Zároveň sme sledovali aj mieru oxidačného 
poškodenia bakteriálnych buniek spôsobenú týmito 
reaktívnymi častícami.  
Zistili sme signifikatný pokles pH vodných 
roztokov a nárast vodivosti oproti roztokom 
s tlmivou kapacitou  na pH = 6.8. V týcho vodných 
roztokoch sme zistili aj vyššiu koncentráciu 
peroxidu vodíka a zvýšené množstvo 
peroxynitritov. Všetky tieto parametre sa podieľajú 
na tom, že zem dosiahli redukciu koncentrácie 
baktérií až o 6-7 log (rádov). V pufrovaných 
roztokoch to je pokles iba 1,5 log.  

V našich ďalších experimentoch máme za cieľ 
kvantifikovať fluorescenčnú metódu stanovovania 
peroxynitritov pomocou kalibrácie a určiť 
mechanizmy, ktoré spôsobujú zvýšený pokles 
koncentrácie v pufrovaných roztokov po dlhšej 
dobe od opracovania. 

Poďakovanie 
Výskum podporený Slovenskou grantovou 
agentúrou VEGA 1/0668/11, Agentúrou pre 
podporu výskumu a vývoja APVV SK-CZ-0179-09, 
SK-FR-0038-09 a Grantovou agentúrou AS CR 
(projekt No. IAAX00430802). 

Literatúra 
[Becker et al, 2005] Becker, K. H., Kogelschatz, U., 

Schoenbach, K. H. and Barber, R. J. (2005). 
Nonequilibrium Air Plasmas at Atmospheric 
Pressure. Institute of Physics Publishing, 
London, UK 

[Black, 2008] Black, J. G. (2008). Microbiology: 
principles and explorations – 7th edition. Wiley, 
Hoboken, NJ 

[Brisset, 2011] Brisset, J.L., Benstaali, B., Moussa, 
D., Fanmoe, J., Njoyim-Tamungang, E. (2011). 
Acidity control of plasma-chemical oxidation: 
applications to dye removal, urban waste 
abatement and microbial inactivation. Plasma 
Sources Sci. Technol., doi:10.1088/0963-
0252/20/3/034021 

[Cayman Chemical, 2010] Cayman Chemical. 
TBARS Assay KIT. [cit. 25.5.2010] 
<http://www.caymanchem.com/app/template/Pr 

     oduct.vm/catalog/10009055/tab/description/a/z > 
[Crow, 1997] Crow, J. P. (1997). 

Dichlorodihydrofluorescein and 
Dihydrorhodamine 123 Are Sensitive Indicators 
of Peroxynitrite in Vitro: Implications for 
Intracellular Measurement of Reactive Nitrogen 
and Oxygen Species. NITRIC OXIDE: Biology 
and Chemistry, Vol. 1, No. 2, April, pp. 145-157 

[Ďuračková, 2006] Ďuračková, Z., Čársky, J., 
Hrnčiarová, M., Jakuš, V., Liptáková, A., 
Országhová, Z., Vozár, I. (2006). Lekárska 
chémia a biochémia. VYdavateľstvo UK, 
Bratislava 

[Halliwell, Gutteridge, 2001] Halliwell, B., 
Gutteridge, J. M. (2001). Free Radicals in 
Biology and Medicine – 3rd edition. Thompson 
Press, London 

[Hrnčiarová, 2005] Hrnčiarová, M., Ďuračková, Z., 
Garaiová, I., Jakuš, V., Liptáková, A., Muchová, 
J., Országhová, Z. (2005). Lekárska chémia. 
Laboratórna časť. Vydavateľstvo UK, Bratislava 

[Julák, 2011] Julák, J., Scholtz, V., Kotúčová, S., 
Janoušková, O. (2011). The persistent 
microbicidal effect in water exposed to the 
corona discharge. Physica 
Medica,doi:10.1016/j.ejmp.2011.08.001 

[Kim, 2011] Kim, H.-H., Kim, J.-H., Ogata, A. 
(2011). Time resolved high-speed camera 
observation of electrospray. Journal of Aerosol 
Science,doi:10.1016/j.jaerosci.2011.01.007 

[Laroussi, 2000] Larousii, M, Alexeff, I., Kang, W. 
(2000). Biological decontamination by 
nonthermal plasmas. IEEE Transactions on 
Plasma Science. 28:184-188 

[Laroussi, 2002] Laroussi, M. (2002). Nonthermal 
decontamination of biological media by 
atmospheric-pressure plasmas: rewiev, analysis 
and prospects. IEEE Trans. Plasma Sci. 
30:1209-1415 

[Laroussi, Leipold, 2003] Laroussi, M., Leipold, F. 
(2003). Evaluation of the roles of reactive 
species, heat and UV radiation in the 
inactivation of bacterial cells by air plasmas at 
atmospheric pressure. International Journal of 
Mass Spectroscopy, 233:81-86 

[Locke, 2012] Locke, B. R., Lukeš, P., Brisset, J.-L. 
(2012). Elementary Chemical and Physical 
Phenomena in Electrical Discharge Plasma in 
Gas-Liquid Environment an in Liquids. In 
Plasma Chemistry and Catalysis in Gases and 
Liquids:1st edition. Edited by Vasile I. 
Parvulescu, Monica Magureanu, and Petr Lukes.  
 2012 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 
KGaA. Published 2012 by Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA. p. 183-239 

[Lukeš, 2001] Lukeš, P. (2011). Water treatment by 
pulsed streamer corona discharge. Ph.D. Thesis., 
Institute of Plasma Physics AS CR, ISBN 80-
902724-6-0 

[Machala, 2007] Machala, Z. et al. (2007). Emission 
spectroscopy of atmospheric pressure plasmas 
for biomedical and environmental applications. 
Journal of Molecula Spectroscopy,243:194-201 

[Machala, 2009] Machala, Z., Jedlovský, I., 
Chládeková, L., Pongrác, B., Giertl, D., Janda, 
M., Šikurová, L., Polčic, P. (2009). DC 
discharges in atmospheric air for bio-

Chemické zmeny vodných bakteriálnych suspenzií vyvolané nerovnovážnou plazmou a jej bio-dekontaminačný efekt 91
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Abstrakt 
V práci bol navrhnutý bioelektronický prvok 

využívajúci tylakoidy na vrstve tvorenej suspenziou 
čiastočiek grafitu (chloristor), ktorý reaguje na 
osvetlenie zmenou odporu. Vychádzajúc 
z experimentálnych údajov bol popísaný priebeh 
odporu v systéme pri striedavom osvetľovaní 
a zatemňovaní. Kľúčovou veličinou pre 
pozorovanie zmeny odporu chloristoru je odpor 
podložnej vrstvy. Ideálna hodnota odporu tejto 
vrstvy v danej aplikácii by mala byť rádovo 10kΩ. 
Otázkou zostáva životnosť chloristoru. 

 
Kľúčové slová: chloristor, tylakoidy, odpor, 
elektróny, osvetlenie, grafit, podložná vrstva  

1 Úvod 
Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich smerov 

súčasného vedeckého výskumu v oblasti 
biotechnológií je aj snaha o zabudovanie 
biologických štruktúr do umelých systémov. V 
tomto odbore má osobitné postavenie 
bioelektronika. Využíva elektronické prvky, 
v ktorých kľúčovú úlohu zohrávajú biokomponenty, 
väčšinou biomakromolekuly. V posledných rokoch 
sa však objavuje tendencia integrovať do 
elektronických sústav  štruktúrne čoraz zložitejšie 
systémy. Tento trend osobitne nadobúda 
opodstatnenie pri integrácii fotosyntetických 
štruktúr rastlín za účelom výroby fotovoltických 
článkov a senzorov svetla, keďže tieto štruktúry 
predstavujú veľmi efektívne stroje na zachytávanie 
a využívanie svetelného žiarenia. Základnou 
molekulou fotosyntézy je zelený pigment chlorofyl. 
Zoskupenia týchto molekúl zhromažďujú energiu 
fotónov do reakčného centra, ktoré je podjednotkou 
bielkovinových komplexov fotosystému I (PS 
I) a fotosystému II (PS II). Tieto bielkoviny sa 
nachádzajú v membránach tylakoidov, kde 
prebiehajú chemické reakcie svetelnej fázy 
fotosyntézy a syntéza makroergických molekúl 
ATP a NADPH.  

Najjednoduchšiu fotosyntetickú jednotku – 
chlorofyl už dnes možno využiť pri výrobe DSSC 

(dye-sensitized solar cell) solárných článkov [Wang 
et al., 2007]. Čo sa týka vyšších štruktúrnych 
jednotiek, aj tu bol v poslednej dobe zaznamenaný 
výrazný pokrok v oblasti ich integrácie. Spomedzi 
viacerých experimentov s reakčnými centrami je to 
napríklad pozorovanie fototransportu elektrónov 
medzi fotosyntetickým reakčným centrom baktérií 
a poróznym TiO2 filmom [Lukashev et al., 2007]. 
Ešte zložitejší systém, membránový proteín 
fotosystém I, bol integrovaný na organický film 
s perspektívou pre fotovoltické aplikácie [Kincaid et 
al., 2006]. V posledných rokoch sa viaceré štúdie 
zaoberali aj imobilizáciou fotosyntetických 
membrán tylakoidov do umelých systémov 
a výskumom  ich vlastností [Yun Huin et al., 2006]. 
V jednej z nich boli imobilizované stabilné 
tylakoidy vo vodivých nanovláknach pomocou 
elektrospiningu – metódy elektrostatického 
zvlákňovania [Bedford et al., 2011]. Tylakoidy 
takto integrované do vláken si zachovali aktivitu aj 
po procese elektrospinovania a pri osvetlení 
dochádzalo k zvýšeniu elektrickej vodivosti vláken, 
čo bolo pripísané práve biochemickým reakciám 
v tylakoidoch. Podarilo sa teda vytvoriť systém, 
ktorý reaguje na osvetlenie zmenou odporu. 
Prezentovaná práca nadväzuje na tento výskum 
s cieľom vytvoriť podobný svetlocitlivý systém na 
základe fotosyntetických štruktúr. Namiesto 
elektrospinovania do vodivých vláken boli však 
tylakoidy v suspenzii umiestnené na tenkú vrstvu, 
ktorá je zmesou mikročiastôčiek grafitu a roztoku 
alginátu sodného. Táto vodivá vrstva preberá úlohu 
vodivých vláken pričom je z ekonomického 
hľadiska omnoho dostupnejšia. Odpor výsledného 
systému je funkciou premennej, ktorú vieme 
ovplyvňovať (osvetlenie), teda možno hovoriť 
o reostate. Keďže tento pozostáva z biologických 
komponentov a reaguje na svetlo, ide 
o biofotoreostat, ktorý dostal pracovný názov 
chloristor (z gréckeho chloros – zelený a názvu 
elektronického prvku rezistor). Prototyp systému je 
na obr.1. 
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Obr.1: Prototyp chloristoru použitý v experimente. 

1.1 Transport elektrónov v tylakoidoch 

Všetky fotosyntetické reakcie v rastlinných 
bunkách prebiehajú v chloroplastoch. Možno ich 
rozdeliť na dva základné typy – fotochemické 
a biochemické reakcie. Prvý typ prebieha v 
membránach tylakoidov, druhý v strome  
chloroplastov. Práve prvý typ týchto reakcií je 
kľúčový pre pochopenie mechanizmu funkcie 
chloristoru, keďže tu dochádza k transportu 
elektrónov vplyvom svetelného žiarenia. Tento dej 
popisuje tzv. Hillova-Bendalovej schéma alebo Z-
schéma (obr.2), ktorá predpokladá dve po sebe 
nasledujúce fotochemické reakcie navzájom 
prepojené reťazcom oxidačno-redukčných reakcií, 
kde sa elektróny pohybujú proti spádu chemického 
potenciálu.  

Obr.2: Z-schéma fotosyntetického transportu 
elektrónu (www.uqtr.ca/labcarpentier/eng/research. 
htm). 

Presun elektrónov začína pohltením fotónov 
(prípadne zachytením excitónu z anténneho 
systému) prostredníctvom molekúl chlorofylu 
A, primárnych donorov P680, v reakčnom centre 
fotosystému II. Chlorofyl A excitovaný fotónom sa 
oxiduje pričom odovzdá elektrón najbližšiemu 
akceptoru s nižším potenciálom. Nasleduje rad 
ďalších prenosov cez niekoľko akceptorov ( chinon 
A a B – QA a QB, plastochinony PQ, Rieskeho FeS 
proteín, cytochróm f, plastocyanín PC) 

k oxidovanému primárnemu donoru P700 
fotosystému I. Ten pohltením fotónu prejde do 
excitovaného stavu a odovzdá elektrón ďalším 
prenášačom. Redukovaný akceptor ferredoxin FD 
napokon môže redukovať makroergickú molekulu 
NADP+ na NADPH alebo vrátiť elektrón cez 
cytochróm b6 k plastochinonom prípadne k P700. 
Energia uvoľnená počas presunu elektrónu z PS 
I do PS II umožňuje prenos vodíkových iónov H+  
cez membránu tylakoidu do lumenu a následnú 
syntézu ATP. Tento proces prenosu elektrónu vo 
fotosyntéze sa môže opakovať vďaka 
mangánovému enzymatickému komplexu, ktorý 
rozkladá vodu na kyslík, vodíkové ióny a elektróny, 
ktoré následne redukujú P680 a P700, čím ich vrátia 
do základného stavu [Kaplanová et al., 1987]. 

Transport elektrónu v Z-schéme prebieha 
v membráne tylakoidu. Až v poslednej fáze pri 
syntéze NADPH sú potrebné molekuly NADP+, 
ktoré sa nachádzajú v strome chloroplastov. 
V prípade chloristoru, ktorý obsahuje len izolované 
tylakoidy v suspenzii, nie je k dispozícii NADP+, 
preto nedochádza k využitiu elektrónov v syntéze 
a tieto môžu plniť inú úlohu. Preto ak je suspenzia 
tylakoidov v kontakte s vodivou podložkou 
napojenou na zdroj napätia, môžu elektróny 
prechádzať na podložku a tým zvyšovať jej 
vodivosť. Teda v takomto systéme prebiehajú 
reakcie Z-schémy bežným spôsobom avšak 
vzniknuté elektróny nie sú využité na syntézu, ale 
dostávajú sa do vodivej štruktúry. 

2 Experiment 

2.1 Chemikálie a materiály 

Ako zdroj tylakoidov boli použité listy špenátu 
siateho (Spinacia oleracea), ktoré sú dostupné ako 
potravina. Pre potreby experimentu boli zakúpené 
od výrobcu Delikatessa GmbH. Na prípravu pufru 
bola použitá potravinárska sacharóza (bežne 
dostupný kryštálový cukor). Glycerol pochádzal od 
firmy AFT BRATISLAVA, s.r.o. Mikročiastočky 
grafitu sa získali rozdrvením tuhy z ceruzky (zmes 
práškového grafitu a ílu). Alginát sodný 
a polyvinylalkohol bol zakúpený od firmy Sigma 
Aldrich. Ako hliníková vrstva sa použila hliníková 
fólia. 

2.2 Izolácia tylakoidov 

Izolácia tylakoidov bola uskutočnená 
vychádzajúc z laboratórnych protokolov [Berg] a 
[Cholvadová et al., 2007]. Listy špenátu sa ochladili 
na približne 10°C a odstránila sa hrubá nervatúra. 
Výsledných asi 20 g listov bolo homogenizovaných 
v mažiari s 25 ml 0,5 M roztoku sacharózy asi 10 
minút. Homogenát bol následne prefiltrovaný cez 
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osem vrstiev gázy. Získaný filtrát obsahujúci rôzne 
bunkové organely a ich časti sa centrifugoval na 
prístroji  Centrifuge 5415D (od firmy Eppendorf) 4 
minúty pri 2500G. Usadený sediment bol pomocou 
kefky suspendovaný v 10% vodnom roztoku 
glycerolu a centrifugovaný 20 sekúnd pri 1000G, 
aby sa odstránili väčšie zvyšky buniek a ťažšie 
organely. Vzniknutý supernatant bol následne 
centrifugovaný 10 minút pri 5000G. Sediment bol 
napokon znova suspendovaný v 10% vodnom 
roztoku glycerolu, čím sa získalo 12 ml suspenzie 
tylakoidov. Koncentrácia chlorofylu v suspenzii c 
=0,180 mg.ml-1 sa určila spektrofotometrickým 
meraním (SHIMADZU UV-VIS spectrophotometer 
UV mini 1240) absorbancie roztoku pri vlnovej 
dĺžke λ = 430 nm využitím Beerovho-Lambertovho 
zákonu: 
  Aλ = ελcx  (1) 
 
kde c je koncentrácia chlorofylu, x=0,01m je dráha, 
ktorú svetlo prešlo v roztoku a ελ je absorpčný 
koeficient, pričom ε430 = 1,2 . 104 m2.mol-1[Nobel, 
2009]. Absorbancia bola určená A=0,2428. 

2.3 Príprava chloristoru 

Na podložné sklíčko boli pridané dve kvapky 
5% vodného roztoku alginátu sodného AS (asi 
0,10g) a zmiešané s približne 0,05g mikročiastočiek 
tuhy, čím vznikla hustá viskózna suspenzia. Táto 
bola roztretá na podložnom sklíčku na ploche 
približne 2cm x 4cm. Výsledkom bola tenká vodivá 
vrstva s odporom rádovo 10kΩ až 100 kΩ, pričom 
odpor vrstvy s časom klesal, keďže dochádzalo 
k odparovaniu vody zo suspenzie a tým 
k zvyšovaniu koncentrácie grafitu. Alginát sodný v 
tomto prípade slúžil predovšetkým  na stmelenie 
vrstvy a zachovanie jej  spojitosti. Kľúčovú úlohu 
zohrávali čiastočky grafitu, vďaka ktorým je vrstva 
vodivá. Na vrstvu bolo následne pridaných asi 30 µl 
suspenzie tylakoidov a systém sa prikryl krycím 
sklíčkom, čo umožnilo rovnomernejšie 
rozmiestnenie suspenzie na povrchu. Schéma 
výslednej sústavy je na obrázku 3. 
      Pre porovnanie boli vykonané tri ďalšie 
experimenty, v ktorých boli jednotlivé látky použité 
v chloristore zamenené za iné. V prvom prípade sa 
použil 16% roztok polyvinylalkoholu (PVA) 
namiesto alginátu sodného. Asi 0,15g PVA bolo 
zmiešaných s približne 0,05g čiastočiek grafitu 
a vytvorená vrstva približne 2cm x 4cm. Na túto 
vrstvu bolo pridaných asi 30 µl suspenzie 
tylakoidov s koncentráciou chlorofylu c = 0,128 
mg.ml-1. V ďalších dvoch experimentoch sa 
namiesto vrstvy z čiastočiek grafitu použili najprv 
tenká vrstva z hliníkovej fólie 0,5cm x 7,5cm a 
potom podložka z tuhy v podobe dvoch spojených 
valcov s priemerom 1mm a dĺžkou 2,8 cm, na ktoré 

bola pridaná suspenzia tylakoidov.. V oboch 
prípadoch sa na povrch vrstvy umiestnilo cca 30 µl 
suspenzie s koncentráciou chlorofylu c = 0,182 
mg.ml-1. 

Obr.3: Schéma chloristoru. 

2.4 Priebeh merania 

Elektródy chloristoru boli napojené na 
multimeter ESCORT-2030 a meral sa odpor 
systému pri striedavom osvetlení 20W svetelným 
zdrojom (Halogen G4, ALCO), ktorý bol 
umiestnený vo vzdialenosti 15cm od chloristoru,  
pričom svetelný zväzok dopadal kolmo na jeho 
povrch. Najprv sa chloristor osvetlil na 5 minút, 
potom sa zatemnil krytom na rovnaký časový 
interval a tento postup sa opakoval počas 105 minút 
(resp. 30, 20 a 15 minút v ďalších experimentoch). 
Každých 20 sekúnd sa zaznamenala hodnota 
odporu. Merania prebiehali pri teplote približne 
22°C. 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Analýza časového priebehu 
odporu chloristoru 

Graf časového priebehu odporu pri striedavom 
osvetľovaní a zatemňovaní chloristoru je 
znázornený na obr.4. Jasne z neho vidno, že 
chloristor reaguje na osvetlenie zmenou odporu 
(klesaním), pričom charakteristický čas tejto zmeny 
sú rádovo minúty, čo zodpovedá aj výsledkom 
získaným v experimentoch s tylakoidmi 
imobilizovanými vo vodivých nanovláknach 
[Bedford et al., 2011]. Graf možno rozdeliť na tri 
časti, pričom v každej z nich možno pozorovať 
špecifický vývoj odporu, ktorý súvisí s dejmi 
prebiehajúcimi v chloristore.  

V prvej časti (od 0 min. do približne 25 min.) sú 
amplitúdy zmeny odporu počas 5-minútových 
intervalov osvetlenia najväčšie. Pri vypnutí 
osvetlenia možno pozorovať rýchly nárast odporu, 
ktorý je pravdepodobne spôsobený tým, že systém 
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ešte nie je ustálený. Suspenzia tylakoidov bola totiž 
pridaná na vrstvu grafit + AS tesne pred 
experimentom, čo môže spôsobovať aj zriedenie 
grafitovej vrstvy a tým zníženie jej vodivosti. 
Keďže tento dej prebieha relatívne pomaly, možno 
jeho vplyv vidieť aj na začiatku experimentu ako 
rýchly rast odporu pri zhasnutí svetla, pričom tento 
rast v priebehu experimentu postupne klesá a ku 
koncu experimentu je zmena odporu pri zhasnutí 
takmer konštantná. Veľké amplitúdy zmeny odporu 
sú čiastočne spôsobené aj skokovitými zmenami 
odporu ( napr. v čase 2 min. a 20 min.), ktorých 
príčinou je zrejme tiež  už spomínané ustaľovanie 
systému. Prvá časť grafu teda nie je dobre 
analyzovateľná, keďže tu podľa všetkého dochádza 
k viacerým zmenám vo vnútornej štruktúre 
chloristoru. 

 
Obr.4: Graf časového priebehu odporu chloristoru. 

V druhej časti grafu (približne od 25 min. po 55 
min.) stúpa odpor pri zhasnutí svetla pomalšie. 
Veľkosť rýchlosti zmeny odporu pri zhasnutí je 
približne rovná jej veľkosti pri osvetlení a teda 
hodnota odporu osciluje okolo konštantnej hodnoty. 

Tretia časť grafu (od 55 min. po 105 min.) sa 
vyznačuje celkovým poklesom odporu 
s pravidelným priebehom. Ako bolo spomenuté, 
odpor pri zhasnutí v tejto fáze rastie už len veľmi 
pomaly a je teda možné, že po dlhšom čase by sa 
úplne ustálil. Rýchlosť poklesu odporu pri osvetlení 
je približne konštantná pričom stredná hodnota je 
2,34 +- 0,273  kΩ / 5 min. Možno teda 
predpokladať, že už došlo k ustáleniu vnútorných 
dejov v chloristore a priebeh odporu je približne 
pravidelný. Relatívna štandardná odchýlka rýchlosti 
zmeny odporu pri osvetlení v tejto fáze je však stále 
10,1%, teda chloristor v tejto forme nie je 
použiteľný ako meracie zariadenie, keďže by 
preukazoval príliš veľkú nepresnosť. Jasne však 
vidno, že jeho odpor súvisí s osvetlením a možno 
predpokladať, že pri kvalitnejšom zostrojení 
chloristora by sa presnosť mohla vylepšiť.  

3.2 Podmienky nevyhnutné pre 
pozorovanie zmeny odporu pri 
osvetlení 

Chloristor prezentovaný v práci pozostáva zo 
suspenzie tylakoidov a podložky tvorenej 
suspenziou čiastočiek grafitu a vodným roztokom 
alginátu sodného. Tylakoidy sú pre funkčnosť 
systému nevyhnutné, je však na mieste otázka, či sú  
nevyhnutné pre jeho fungovanie aj látky použité 
v podložnej vrstve a či ich nemožno nahradiť inými. 

3.2.1 Polymér ako náhrada alginátu sodného 

Experiment bol zopakovaný  pričom roztok 
alginátu sodného sa nahradil roztokom PVA, 
pričom tento bol zmiešaný s čiastočkami grafitu vo 
väčšom pomere ako v prvom prípade. Priebeh 
odporu je na obr.5. Opäť vidno, že chloristor 
reaguje na osvetlenie zmenou (zmiernením rastu) 
odporu. V tomto prípade sú hodnoty odporu 
v rozmedzí 22 kΩ až 333 kΩ. Vysoké hodnoty 
odporu zrejme súvisia s väčším pomerom vody 
v suspenzii grafitu ako v prípade prvého 
experimentu, čo spôsobuje, že menej čiastočiek 
grafitu je vo vzájomnom kontakte. Opäť možno 
pozorovať relatívne neurčitý priebeh odporu v prvej 
časti grafu (od 0 min. po 10 min.) a pravidelnejší 
priebeh v druhej časti (od 10 min. po 30 min). 
Celkovo odpor chloristoru stúpa podobne ako 
v prípade prvého experimentu počas 30 minút.  

 
Obr.5: Graf časového priebehu odporu chloristoru s 
PVA. 

Vidno teda, že použitie PVA namiesto AS tak isto 
umožnilo pozorovať zmenu rýchlosti rastu odporu 
chloristoru pri osvetlení, teda použitý polymér 
(resp. látka použitá na stmelenie suspenzie) by 
nemal mať významný vplyv na funkčnosť 
chloristoru ako bolo už predpokladané v časti 2.3. 
Oveľa väčší vplyv má však zrejme pomer roztoku 
tohto polyméru a čiastočiek grafitu v suspenzii. 
Väčší pomer roztoku v suspenzii totiž znamená 
menšiu koncentráciu vodivých čiastočiek a teda 
vyšší odpor. Zmenou koncentrácie čiastočiek uhlíka 
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v suspenzii teda možno regulovať veľkosť odporu 
dosahovanú chloristorom. 

3.2.2 Nahradenie suspenzie inou vodivou 
látkou 

Ako bolo ukázané v suspenzii možno zrejme 
použiť rôzne druhy polyméru. Otázkou však 
zostáva či je vôbec samotná suspenzia nevyhnutná 
a nemožno ju nahradiť inou podložnou vrstvou 
(kov, polovodič). Základnou vlastnosťou vrstvy 
v tejto aplikácii je jej vodivosť, keďže spĺňa úlohu 
vodiča elektrónov. Teda vodivosť je zrejme 
kritériom použitia látky ako podložnej vrstvy. 

Rýchlosť fotosyntézy (objem uvoľneného CO2 
na jednotkovú plochu listovej plochy za jednotkový 
čas) je úmerná intenzite osvetlenia [Kaplanová et 
al., 1987]. Ak teda osvetľujeme chloristor svetlom 
s konštantným svetelným tokom 20W, možno 
očakávať, že množstvo e- vyprodukovaných 
tylakoidmi za jednotku času bude konštantné. Teda 
aj množstvo e-, ktoré sa dostávajú do podložnej 
vodivej vrstvy bude približne konštantné. Do akej 
miery tieto e- ovplyvnia odpor štruktúry, závisí od 
veľkosti jej odporu. Pri veľkých hodnotách odporu 
vrstvy aj malé množstvo pridaných e- spôsobí 
značnú zmenu odporu za relatívne krátky čas. Pri 
malých hodnotách odporu elektróny dodávané do 
vrstvy tylakoidmi budú mať zanedbateľný vplyv 
na odpor vrstvy (napríklad ak je podložkou kov). 
Túto teóriu podporujú aj výsledky experimentu, kde 
namiesto suspenzie grafitu bola ako podložná vrstva 
využitá vrstva hliníkovej fólie s odporom RAl=0,13 
Ω. Graf časového priebehu odporu pri striedavom 
osvetľovaní je na obr.6.  

 
Obr.6: Graf časového priebehu odporu chloristoru 
s Al vrstvou. 

Rovnaký experiment bol zopakovaný s využitím 
čistej tuhy (podložka tvorená dvoma tenkými 
valcami) s odporom RC = 3,46 Ω . Graf priebehu 
odporu je na obr.7. 
 
 
 
 

Obr.7: Graf časového priebehu odporu chloristoru 
s vrstvou z tuhy. 

V oboch prípadoch sú časové zmeny odporu v grafe 
malé a nemožno preukázať jednoznačný vplyv 
osvetlenia na pokles odporu (v prvom prípade 
dokonca odpor s časom počas celého experimentu 
mierne narastá). Z experimentov teda vidno, že 
pôvodnú podložnú vrstvu zo suspenzie grafitových 
čiastočiek a AS nemožno nahradiť ľubovoľnou 
vrstvou. Najlepšími kandidátmi budú zrejme vrstvy 
s odporom rádovo 10kΩ, kde zmena odporu počas 5 
minút osvetlenia sa pohybuje na úrovni 10% (ako 
bolo ukázané v časti 3.1). Vrstvy s malým odporom 
(rádovo 1Ω) budú zrejme na osvetlenie reagovať 
minimálne, zatiaľ čo vrstvy s veľkým odporom 
(rádovo 1MΩ) budú pravdepodobne preukazovať 
príliš veľké amplitúdy zmeny odporu pri osvetlení, 
čo by tiež nebolo vhodné pre aplikáciu chloristoru 
na meranie osvetlenia prípadne zmenu odporu 
osvetlením. 

3.2.3 Životnos ť chloristoru 

Experimenty prezentované v práci prebiehali v 
časovom intervale kratšom než 2 hodiny. Nedávajú 
teda odpoveď na otázku životnosti chloristoru, kde 
sa objavuje viacero problémov. V prvom rade, 
izolované tylakoidy majú obmedzenú životnosť 
a rýchlo strácajú aktivitu, pričom v priebehu 
niekoľkých hodín až 1-2 dní sú úplne neaktívne 
[Kaplanová et al., 1987]. Tento problém by bolo 
možne riešiť izoláciou tylakoidov vo vhodnom 
médiu, prípadne chladením chloristoru, keďže  pri 
nižších teplotách sú tylakoidy stabilnejšie. 
Komplikácie môže spôsobovať aj produkcia iónov 
H+ počas transportu e- v membránach tylakoidov, 
keďže tieto na sa nevyužívajú na syntézu ATP ako 
v prirodzenom prostredí tylakoidov v rastlinách, 
teda dochádza zrejme k zvyšovaniu ich 
koncentrácie a narastá kyslosť roztoku, čo môže tiež 
negatívne ovplyvňovať aktivitu tylakoidov. 
Problémom je aj odparovanie vody z chloristoru, čo 
sa však dá riešiť hermetickým uzavretím systému. 
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4 Záver 
V práci bol navrhnutý jednoduchý biofotoreostat 

na báze tylakoidov – chloristor. Experiment 
preukázal, že tento systém skutočne reaguje na 
osvetlenie poklesom odporu, pričom tento pokles 
v časovom intervale 5min predstavuje zhruba 10% 
pôvodnej hodnoty odporu(v prípade, že pôvodná 
hodnota bola  R≈20kΩ). Ďalej bolo poukázané, že 
v podložnej vrstve chloristoru možno využiť rôzne 
druhy polymérov, pričom vlastný odpor tejto vrstvy 
zrejme závisí od pomeru roztok polyméru : 
množstvo čiastočiek grafitu. Podložná vrstva môže 
byť pravdepodobne zhotovená aj z iných 
materiálov, pričom kľúčovým kritériom je jej 
odpor. Z experimentov vyplynulo, že pri nízkych 
hodnotách odporu rádovo 1Ω (vrstva z Al a tuhy), 
majú už e- dodávané do vrstvy zanedbateľný vplyv 
na jej odpor. Ideálne v tejto aplikácii budú teda 
zrejme vrstvy s odporom rádovo 10kΩ. Chloristor 
v prezentovanej verzii nie je použiteľný na meranie 
osvetlenia (prípadne zmenu odporu svetelnými 
signálmi) v dôsledku značnej nepresnosti na úrovni 
10%. Kvalitnejším zhotovením by sa však presnosť 
zrejme mohla zvýšiť. Otázkou zostáva ako 
zabezpečiť dlhšiu životnosť chloristoru. Problémom 
je rýchly pokles aktivity tylakoidov, nadmerná 
produkcia iónov H+ a odparovanie vody zo systému. 

Referencie 
[Wang et al., 2007] Wang X.F., Zhan C.H., Maoka 
T., Wada Y., Koyama Y. (2007). Fabricatin of dye-
sensitized solar cells using chlorophylls c1 and c2 
and their oxidized forms c1

‘ andc2
‘ from Undaria 

pinnatifida (Wakame). Chemical Physics lettres, 
volume 447, 79-85. 

 
[Kincaid et al., 2006] Kincaid H. A., Niedringhaus 
T., Ciobanu M., Cliffel D.E., Jennings G.K.(2007). 
Entrapment of Photosystem I within Self-
Assembled Films. Langmuir, 22, 8114-8120. 
 
[Lukashev et al., 2007] Lukashev E.P., 
Nadtochenko V.A., Permenova E.P., Sarkisov 
O.M., B. Rubin (2007). Electron Phototransfer 
between Photosynthetic Reaction Centers of the 
Bacteria Rhodobacter Sphaeroides and 
Semiconductor Mesoporous TiO2 Films. Doklady 
Biochemistry and Biophysics, 415, 211-216. 
 
[Yun Huin at al., 2006] Yun Huin L., Lei L., Liwei 
L. (2006). A Bioesenzor for Simazine Herbicides 
Detection Using Sub-cellular Plant Photosystems. 
International Conference on Nano/Micro 
Engineered and Molecular systems, 2006, 1354-
1357. 
 

[Bedford et al., 2011] Bedford N.M., Winget G.D, 
Punnamaraju S., Steckl A.J. (2011). Immobilzation 
of Stable Thylakoid Vesicles in Conductive 
Nanofibers by Electrospinning. Biomacromolecules, 
12, 778-784. 
 
[Kaplanová et al., 1987] Kaplanová M., Nauš J., 
Vacek K. (1987). Fyzikální základy fotosyntézy, str. 
44 a str. 46. Státní pedagogické nakladatelství, 
Praha. 
 
[Cholvadová et al., 2007] Cholvadová B., Erdelský 
K., Masarovičová E. (2007). Praktikum z fyziológie 
rastlín, str. 77a 78. Univerzita Komenského 
Bratislava. 
 
[Berg] Berg S. Photosynthesis Lab Protocol. 
http://course1.winona.edu/sberg/307s00/Protocol/Ph
otosyn.htm#reagents. 
 
[Nobel, 2009] Nobel P.S. (2009). Physicochemical 
and Environmental Plant Physiology, p. 234.  
Academic Press, Elsevier. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 R. Vanta
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Abstrakt: Analýza autofluorescencie moču za úče-
lom diagnostiky má vd’aka svojej citlivosti vel’ký po-
tenciál pre využitie v klinickej praxi. Tejto problema-
tike sa venujú viaceré výskumné skupiny.

V našej práci sme sa zamerali na autofluorescen-
ciu moču imunodeficientných myší (BALB/c nu / nu)
zdravých a s implantovanými bunkami l’udského
ovariálneho karcinóm. Zároveň sme porovnávali flu-
orescenčné spektrá moču dvoch skupín imunode-
ficientných a imunokompetentných myší (BALB/c
nu / nu homozygotné a heterozygotné).

Medzi skupinou myší s implantovanými nádoro-
vými bunkami a kontrolnou skupinou sa nepotvr-
dil signifikantný rozdiel v polohe maxima či inten-
zite fluorescencie. Medzi skupinami myší s rozdiel-
nou imunitou sa zistil signifikantný posun maxima
fluorescencie pri excitačnej vlnovej dĺžke 370 nm a
zmeny intenzity fluorescencie pri excitačnej vlnovej
dĺžke 450 nm.

Kl’účové slová: ovariálny karcinóm, autofluorescen-
cia, moč, excitačno - emisné matice, vnútorný filter

1 Teoretický úvod

Zhubný nádor vaječníkov sa vyznačuje najvyššou
mortalitou spomedzi rakovinových ochorení žen-
ských pohlavných orgánov. Až 60% prípadov je diag-
nostikovaných vo vyšších štádiách ochorenia, kedy
nádor metastázuje aj mimo oblasti malej panvy.

Dnešné diagnostické metódy zahŕňajú určovanie
hladiny tumorového markera CA 125 v sére, čo má
však nízku senzitivitu (50%) [Cibula et al., 2009].

Fluorescenčná spektrofotometria je vel’mi citlivou
metódou na stanovovanie zložiek zmesí, jej apliká-
cie do analýzy biologických tekutín, ako je sérum,
či moč, pri rôznych patologických zmenách v l’ud-
skom organizme, sú predmetom skúmania. V našej
práci sme sa zamerali na analyzovanie autofluores-
cenčných spektier moču pri ovariálnom karcinóme.

*ana.zahoranova�gmail.om
†sikurova�fmph.uniba.sk
‡luba.hunakova�savba.sk

1.1 Karcinóm ovária

Nádory vaječníkov delíme podl’a histologického typu
proliferujúcich buniek do troch základných skupín:
nádory z epiteliálnych buniek, geminatívne nádory
(zo zárodočných buniek), gonadostromálne nádory (z
podporného tkaniva vaječníkov). Práve nádory z epi-
teliálnych buniek (karcinómy) predstavujú až 90%
všetkých zhubných nádorov. Tejto skupine sa budeme
venovat’ aj v našej práci.

Karcinóm ovária vzniká z povrchovej vrstvy epi-
teliálnych buniek, ktorá invazívne vrastá do strómy
ovárií. Onkológmi sú rozlišované viaceré druhy kar-
cinómu ovária, na základe histologickej štruktúry.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúci patrí serózny kar-
cinóm, d’alšími histotypmi sú mucinózny karcinóm,
svetlobunkový karcinóm, karcinóm z prechodných
buniek, zmiešaný karcinóm, nediferencovaný karci-
nóm.

Podl’a histopatologického nálezu sa hodnotí grade
nádoru. Do úvahy sa pritom berie stupeň diferenciá-
cie buniek, mitotická aktivita, netypické jadrá. Nie-
ktorí autori uvádzajú súvislost’ medzi gradom ná-
doru, štádiom, v ktorom sa pacient nachádza a dobou
prežívania. Málo diferencované nádory sú častejšie v
neskorých štádiách, a predznamenávajú horšiu prog-
nózu [Colombo et al., 2006].

Podl’a rozšírenia ochorenia v organizme je odlišo-
vaných viacero štádií ochorenia (podl’a FIGO - the
International Federation of Gynecology and Obstet-
rics). V I. štádiu sa nádor vyskytuje len na povrchu
jedného alebo oboch ovárií. V II. štádiu sa nádor
šíri do d’alších tkanív v malej panve. III. štádium je
charakteristické metastázami na peritoneu a lymfatic-
kých uzlinách, pri IV. štádiu sú prítomné vzdialené
metastázy na iných miestach organizmu.

1.2 Autofluorescencia moču

Moč je odpadový produkt l’udského organizmu,
ktorý sa skladá z mnohých zložiek, z ktorých nie-
ktoré sú fluoreskujúce. Sú to hlavne produkty me-
tabolizmu tryptofánu (skupina indolov), purínových
báz (xantín, kyselina močová), produkty degradácie
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vitamínu B6 (kyselina pyridoxínová), vitamínu B9

(foláty), pteríny, flavíny. Zloženie moču je ovplyvňo-
vané potravou a stavom organizmu. Súvislosti medzi
rôznymi patologickými zmenami organizmu a autof-
luorescenčnými spektrami moču boli sledované via-
cerými výskumnými tímami. Fluorescenčnou spek-
trofotometriou sa pri bakteriúrii zistila zvýšená flu-
orescencia pri excitačnej vlnovej dĺžke 290 nm. Dô-
vodom tohto zvýšenia môže byt’ podl’a autorov indo-
xyl sulfát, ktorý je produktom metabolizmu niekto-
rých baktérií [Anwer et al., 2009]. Pri ochoreniach
obličiek boli pozorované zmeny synchrónnych flu-
orescenčných spektier moču v oblastiach excitač-
ných vlnových dĺžok 250 nm - 400 nm. Autori pri-
pisujú zmeny v spektrách poruchám filtrácie prote-
ínov [Dubayová et al., 2003]. Fluorescenčná analýza
moču bola aplikovaná na rakovinu s rôznou etioló-
giou. Autori dokumentovali v týchto prípadoch zvý-
šenú intenzitu fluorescencie flavínov a porfyrínov
[Masilamani et al., 2010].

1.3 Fluorescenčná spektrofotometria

Luminiscenčná spektrofotometria využíva jav fotolu-
miscencie, pri ktorom látka excitovaná elektromag-
netickým žiarením (z UV/VIS oblasti) vyžiari čast’
takto získanej energie vo forme fotónov. Podl’a cha-
rakteristických časov žiarivého prechodu (τ) rozo-
znávame luminiscenciu s krátkym doznievaním - flu-
orescenciu (τ ≈ 10−9 − −10−7 s) a luminiscenciu
s dlhým doznievaním- fosforescenciu (τ ≈ 10−2 −
−102 s). V medicínskych aplikáciách sa využíva štú-
dium fluorescencie.

Fluorescenčné spektrá fluoroforov sú však vel’mi
ovplyvňované vonkajšími podmienkami (teplota, pH,
polarita rozpúšt’adla), ako aj vnútornými faktormi.
Pri meraní fluorescencie taktiež dochádza k javom,
ktorých dôsledkom je zhášanie fluorescencie Medzi
takéto javy patrí napríklad vnútorný filter, zhášanie
prenosom energie, zhášanie prímesami.

Efekt vnútorného filtra zahŕňa dva procesy - ab-
sorpciu excitujúceho žiarenia pri prechode vzorkou
a absorpciu emitovaného žiarenia pri prechode vzor-
kou. Tieto procesy spôsobujú nelinearitu závislosti
intenzity fluorescencie od koncentrácie fluoroforu.
Efekt vnútorného filtra je možné korigovat’ zriede-
ním vzorky, pričom však môže dochádzat’ k d’alším
nežiadúcim efektom, alebo využitím matematických
korekcií.
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Obr. 1: Znázornenie efektu vnútorného filtra (absor-
pcia excitujúceho a emitovaného žiarenia vzorkou)
(upravené podl’a http://hemistry.rutgers.edu/grad/hem585/leture2.html).

2 Ciele práce

• Porovnat’ autofluorescenčné spektrá moču imu-
nodeficientných myší s implantovanými l’ud-
skými nádorovými bunkami s kontrolnou sku-
pinou.

• Porovnat’ autofluorescenčné spektrá moču
dvoch skupín laboratórnych myší – imunodefi-
cientných a imunokompetentných.

3 Experimentálna čast’

Pri našom výskume sme sa zamerali na porovnáva-
nie autofluorescenčných spektier (pri rozsahu exci-
tácie 250 nm - 530 nm a emisie 250 nm - 650 nm)
moču imunodeficientných myší (BALB/c nu/nu) s
implantovanými nádorovými bunkami l’udského ova-
riálneho karcinóm (SKOV 3) v porovnaní s kontrol-
nou skupinou imunodeficientných myší. Taktiež sme
porovnávali moč dvoch skupín myší imunodeficient-
ných a imunokompetentných (BALB/c nu/nu).

3.1 Bunková línia

Experimentálnym zvieratám boli implantované nádo-
rové bunky bunkovej línie SKOV- 3 (l’udský ova-
riálny adenokarcinóm). Bunky boli kultivované v
RPMI (Roswell Park Memorial Institute) médiu.

3.2 Pokusné zvieratá

Pri analýze močov myší s implantovanými nádoro-
vými bunkami bol dizajn experimentu párový – 7
imunodeficientným myšiam BALB/c nu/nu (♀) bol
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moč odobraný pred implantovaním nádorových bu-
niek (intraperitoneálne a subkutánne) a následne po
narastení nádoru.

Následne sme porovnávali dve skupiny zdravých
myší BALB/c nu/nu, ktoré sa vyznačovali odlišným
imunitným systémom. Heterozygotné mali plne vy-
vinutý týmus (imunokompetentné), zatial’ č homo-
zygotným týmus chýbal, a tým aj bunková imunita.
V oboch skupinách bolo 5 experimentálnych zvie-
rat (♀).

Pokusy boli vykonané v spolupráci s akreditova-
ným zverincom na Ústave experimentálnej onkológie
SAV.

3.3 Metódy

Moč bol odobratý v dopoludňajších hodinách, scen-
trifugovaný (2800 rpm, 10 min, 22°C) a do merania
skladovaný v mraze (pri teplote −20°C).

Excitačno-emisné spektrá boli merané na fluores-
cenčnom spektrofotometri LS 45 (Perkin Elmer) so
softvérom FL WinLab v rozsahu excitačných vlno-
vých dĺžok 250 nm – 530 nm, emisných vlnových
dĺžok v rozsahu 250 nm – 650 nm pri izbovej tep-
lote (22 +/− 1°C). Vzorky boli riedené destilovanou
vodou (použité riedenie 1 : 1,1 : 2,1 : 4, . . . ,1 : 512).
Absorpčné spektrá boli merané UV/VIS spektrofoto-
metrom Schimadzu UV-1700.

Excitačno-emisné matice a spektrá boli vytvorené
v programe Origin7, na štatistické spracovanie vý-
sledkov bol použitý program StatsDirect.

3.4 Korekcia na efekt vnútorného filtra

Pri korekcii na efekt vnútorného filtra sme vychádzali
z rovnice prevzanej z [Lakowicz, 1983], upravenej na
podmienky nášho experimentu:

I = I f ·10
Aex lex+Aemlem

labs

• I f - nekorigovaná (experimentálne zmeraná) in-
tenzita fluorescencie [a.u.]

• I - korigovaná intenzita fluorescencie [a.u]

• Aex - absorbancia pri excitačnej vlnovej dĺžke

• Aem - absorbancia pri emisnej vlnovej dĺžke

• lex - excitačná optická dráha [cm]

• lem - emisná optická dráha [cm]

• labs - absorpčná optická dráha [cm]

4 Výsledky a diskusia

4.1 Excitačno- emisné matice

Excitačno-emisné matice (Graf 1, 2, 3) vyjadrujú zá-
vislost’ intenzity fluorescencie (červená farba – naj-
vyššia intenzita, modrá farba – najnižšia intenzita) od
excitačnej (os y) a emisnej vlnovej dĺžky (os x). Po-
dávajú tak komplexnú informáciu o autofluorescencií
vzoriek. Spektrálny profil sa však mení v závislosti
od riedenia vzorky. V ukážkach na grafoch 1, 2 a 3 sú
použité vzorky pri riedení 1 : 64.

Vo všetkých spektrách môžeme rozoznat’ charak-
teristické maximá intenzít fluorescencie. Prvé maxi-
mum vyskytujúce sa pri všetkých sledovaných dru-
hoch myší má hodnoty 290 nm / 390 nm (exci-
tačná /emisná vlnová dĺžka). Druhé maximum inten-
zity pri riedení 1 : 64 zodpovedá vlnovým dĺžkam
330 nm/415 nm. Pri menších riedeniach je badatečný
posun maxima k hodnotám 350 nm / 420 − 430 nm
(excitácia / emisia) až 370 nm / 430 − 445 nm. Tre-
tiemu fluorescenčnému pásu zodpovedajú dve ma-
ximá fluorescencie: 370 nm / 515 nm, 450 nm / 520
nm.
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Graf 1: Excitačno-emisná matica autofluorescencie
moču zdravej nahej myši BALB/c nu/nu pri riedení
1 : 64.
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Graf 2: Excitačno-emisná matica autofluorescencie
moču nahej myši BALB/c nu/nu s l’udským ovariál-
nym karcinómom pri riedení 1 : 64.
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Graf 3: Excitačno-emisná matica autofluorescencie
moču osrstenej myši BALB/c nu/nu pri riedení 1 : 64.

4.2 Excitačná vlnová dĺžka 290 nm

Oblast’ spektra pri excitačnej vlnovej dĺžke podl’a li-
teratúry zodpovedá fluorescencii metabolitov trypto-
fánu [Leiner and Hubmannn, 1987]. Táto spektrálna
oblast’ je vel’mi silne zhášaná (fluorescencia v tejto
oblasti sa objavuje až od riedenia 1 : 64), preto
sme nevyhodnocovali hodnoty intenzít fluorescencie
v maximách. Poloha maxima intenzity bola rovnaká
pre všetky skupiny myší – 390 nm.

4.3 Excitačná vlnová dĺžka 330 nm

Pri excitačnej vlnovej dĺžke 330 nm môžeme v
moči sledovat’ fluorescenciu skupiny látok, z kto-
rých hlavným fluoroforom je kyselina 4-piridoxínová
a xantín (produkt metabolizmu purínových báz)
[Leiner and Hubmannn, 1987]. Poloha maxima sa s
riedením výraznejšie nemení, pre všetky skupiny je
415 nm ± 3,6 nm (SEM). Intenzity fluorescencie v
maxime medzi skupinami myší s karcinómom a kon-
trolnou skupinou pri riedení 1 : 128 nevykazovali sig-
nifikantný rozdiel (Wilcoxonov neparametrický test).
Intenzity fluorescencie medzi skupinami imunokom-
petentných a imunodeficientných myší sme porov-
návali pri riedení 1 : 8 s korekciou na efekt vnútor-
ného filtra. Ani medzi týmito skupinami nebol sig-
nifikantný rozdiel (Mann-Whitneyov neparametrický
test).

4.4 Excitačná vlnová dĺžka 350 nm

Medzi fluorofory detegovatel’né v moči pri exci-
tácii 350 nm patrí neopterín a kyselina xanture-
nová [Leiner and Hubmannn, 1987]. Na fluorescen-
cii v tejto oblasti sa však môže podiel’at’ zmes rôz-
nych d’alších látok. Poloha maxima fluorescencie pre
všetky skupiny myší je 421,7 nm ± 2,9 nm. Pri rie-
dení 1 : 128 nevykazuje skupina myší s ovariálnym
karcinómom v porovnaní s kontrolnou skupinou sig-
nifikantný rozdiel (Wilcoxonov neparametrický test).

Medzi skupinami imunodeficientných a imuno-
kompetentných myší sa pri riedení 1:8 s korekciou na
efekt vnútorného filtra tiež nepreukázal signifikantný
rozdiel (Mann-Whitneyov neparametrický test).

4.5 Excitačná vlnová dĺžka 370 nm

Medzi hlavné metabolity s fluorescenciou v
tejto oblasti patria kynurenín (produkt de-
gradácie tryptofánu), pteríny, kyselina listová
[Leiner and Hubmannn, 1987]. Poloha maxima flu-
orescencie v tejto oblasti ostáva pre skupiny myší s
ovariálnym karcinómom a zdravou kontrolou totožná
(nepreukázal sa signifikantný rozdiel pri testovaní
Wilcoxonovym testom), s hodnotou 435,3 nm± 3,8
nm. Medzi skupinami myší s rôznou imunitou
(BALB/c nu/nu) sa preukázal signifikantný rozdiel
v polohe maxima intenzity (P = 0,0159, α = 0,05)
použitím Mann-Whitneyovho testu (priebeh intenzít
fluorescencie znázornený v grafe 4). Priemerná hod-
nota polôh maxím pre skupinu imunodeficientných

102 A. Zahoranová



myší bola 433,4 nm ± 1,2 nm, priemerná poloha
maxím pre skupinu imunokompetentných myší bola
440,9 nm ± 1,8 nm 5.
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Graf 4: Priebeh priemeru intenzít fluorescencie sku-
piny imunodeficientných myší (modrá plná čiara) a
imunokompetentných myší (bordová plná čiara). Pre-
rušovanou čiarou je vyznačený 95% konfidenčný in-
terval. Signifikantný rozdiel pri hladine α = 0,05 sa
ukázal v polohe emisného maxima pri 433,4 nm –
440,9 nm.
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Graf 5: Porovnanie polôh maxím fluorescencie pre
skupinu imunodeficientných myší (svetlomodrá) a
imunokompetentných myší (bordová) s vynesenými
chybami SEM. Signifikantný rozdiel medzi skupi-
nami (α = 0.05).

Intenzity fluorescencie v tejto oblasti medzi vyšet-
rovanými skupinami nevykazovali signifikantný roz-
diel.

4.6 Excitačná vlnová dĺžka 450 nm

Hlavnými fluoroformi v tejto oblasti je skupina fla-
vínov [Leiner and Hubmannn, 1987]. Poloha maxím

intenzít fluorescencie pre excitačnú vlnovú dĺžku 450
nm ostáva pre všetky sledované skupiny rovnaká -
520,4 nm ± 0,6 nm. Medzi skupinou nahých myší s
ovariálnym karcinómom a kontrolnou skupinou myší
sa nezistil signifikantný rozdiel v intenzitách fluores-
cencie (pri riedení 1 : 128). Medzi skupinami myší
s odlišnou imunitou sa po korekcií na efekt vnú-
torného filtra pri riedení 1 : 8 zistil signifikantný
rozdiel (P = 0,0317, α = 0,05) využitím Mann-
Whitneyovho testu. Závislosti intenzít fluorescencie
od koncentrácie bez korekcie a s korekciou (pri rie-
dení 1:8 sú znázornené v grafoch 6 a 7).
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Graf 6: Koncentračná závislost’ intenzity fluorescen-
cie pre skupinu imunokompetentných myší. Štvorce
sú korigované hodnoty pri riedení 1 : 8.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

F
 [

a
.u

]

 

koncentrácia

Graf 7: Koncentračná závislost’ intenzity fluorescen-
cie pre skupinu imunodeficientných myší. Štvorce sú
korigované hodnoty pri riedení 1 : 8.

Priemerná intenzita fluorescencie pre skupinu imu-
nodeficientných myší bola 449,71 a.u. ± 50,77 nm,
priemerná intenzita fluorescencie pre skupinu imuno-
kompetentných myší bola 262,28 a.u ± 42,71 nm.
Graficky sú premerné hodnoty aj s chybami SEM
znázornené v grafe 8.
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Graf 8: Priemery intenzít fluorescencie pri excitač-
nej vlnovej dĺžke 450 nm (emisia 520 nm) pre sku-
pinu imunodeficientných myší (zelená farba) a imu-
nokompetentných myší (oranžová farba), s chybou
SEM. Signifikantný rozdiel medzi skupinami pri hla-
dine α = 0,05.

5 Záver

V našej práci sme sa venovali fluorescenčnej charak-
terizácií moču pri ovariálnom karcinóme. Využívali
sme ako modelový organizmus imunokometentné a
imunodeficientné laboratórne myši (BALB/c nu/nu),
ktorých moč nie je ovplyvňovaný vplyvmi potravy či
liekov. Medzi skupinou imunodeficientných myší s
implantovanými bunkami l’udského ovariálneho kar-
cinóm a kontrolnou skupinou nahých myší sa nepre-
ukázal signifikantný rozdiel v polohe píkov či inten-
zitách fluorescencie. Dôvodom môže byt’ nedosta-
točne vyvinutý imunitný systém pokusných zvierat
(chýbajúca bunková imunita). Problematika si však
vyžaduje d’alšie skúmanie.

Skupina imunodeficientných myší vykazovala sig-
nifikantný (α = 0,05) posun v maxime fluorescen-
cie pri excitačnej vlnovej dĺžke 370 nm o 7,5 nm
do kratších vlnových dĺžok v porovnaní so skupinou
imunokompetentných myší. Táto spektrálna oblast’
zodpovedá fluorescencii kyseliny listovej, pterínov,
kynurenínov. Na presné určenie fluoroforu odporú-
čame použitie metódy HPLC (vysokoúčinná kvapa-
linová chromatografia). Taktiež bolo pozorované sig-
nifikantné zvýšenie (α = 0,05) intenzity korigova-
nej na efekt vnútorného filtra pri excitácií 450 nm
pre skunipu imunodeficientných myší v porovnaní
so skupinou imunokompetentných myší. Pozorované
zvýšenie zodpovedá fluorescencií flavínov. Prácu by
bolo zaujímavé obohatit’ o porovnanie s analýzou

l’udského moču pri danom ochorení.
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    Charakterizácia a evaluácia mitochondriálneho 
oxidatívneho stavu je kľúčová pre porozumenie 
bunkovej energetike. Dnes však neexistuje dostatok 
neinvazívnych metód, ktoré by umožňovali 
sledovanie metabolizmu buniek priamo v živom 
systéme. Dá sa ale využiť fakt, že spektrálne 
charakteristiky endogénnych fluoroforov ( v tomto 
prípade NAD(P)H  sú unikátne a dajú sa využiť pri 
ich identifikácii a separácii. V posledných rokoch sa 
vyvinuli pokročilejšie techniky založené na časovo 
rozlíšených meraniach, ktoré poskytujú hlbší 
pohľad do problematiky nielen metabolického 
oxidatívneho stavu. 

Väčšina endogénnej fluorescencie buniek v 
modrej oblasti pochádza práve z NAD(P)H. Pomer 
intenzity fluorescencie “voľnej/viazanej” formy 
NAD(P)H je považovaný za pomer NADH/NAD+ 
v živých systémoch [ Chance B. et al., 1965 ]. 

Časovo rozlíšené dáta boli získané systémom pre 
počítanie fotónov SPC-830 Time-Correlated Single 
Photon Counting ( TCSPC ) od firmy Becker-Hickl 
s excitáciou 375 nm pulznou laserovou diódou, 
emisné pásmo 410-450 nm. 

Rozhodli sme sa pre naše experimenty použiť 
baktérie Gluconobacter oxydans ako modelový 
organizmus. Gluconobacter oxydans sú z histórie 
známe ako producenti octu a dnes našli svoje 
uplatnenie v syntéze širokého radu látok. Tieto 
baktérie patria do skupiny Acetobacteracae 
známych vďaka ich schopnosti nekompletne 
oxidovať mnoho druhov karbohydrátov, alkoholov 
a polyolov za produkcie NAD(P)H v 
elektróntransportnom reťazci. Tieto reakcie sú z 
väčšej časti katalyzované dehydrogenázami 
spojenými s dýchacím reťazcom baktérie. 

Naším cieľom bolo overiť možnosť 
zaznamenania endogénnej fluorescencie NAD(P)H 
v Gluconobacter oxydans a či môže byť tento 
parameter použitý pre evaluáciu oxidačnej kapacity 
a senzitivity metabolického oxidatívneho stavu tejto 
baktérie. 

Merania na Gluconobacter oxydans boli 
realizované v kyvete, v rôznych koncentráciách 
rozmiešané vo fosfátovom tlmivom roztoku s 
koncentráciou 50mM s pH 5-8. 

Prvé merania NADH in vitro ukázali vzrast 
intenzity fluorescencie  so vzrastom koncentrácie 
NADH bez zmeny parametra doby života 

fluorescencie, čomu následne zodpovedali výsledky 
z meraní na baktériách Gluconobacter oxydans, kde 
so zvyšujúcou sa koncentráciou baktérií rástla aj 
intenzita ich fluorescencie. 

Overili sme aj možnosť zmrazovania baktérií 
Gluconobacter oxydans, kde sa ukázalo, že 
zmrazovanie po dobu 1 a 2 týždňov pri -20°C nemá 
zásadný vplyv na výsledky experimentov. Merania 
teplotných závislostí intenzity fluorescencie baktérií 
potvrdili poznatky z literatúry o teplotnom rozsahu 
vhodnom pre efektívne využitie Gluconobacter 
oxydans [ DeMuynck et al. 2007, Deppenmeier et 
al. 2002  ]. 

Citlivosť oxidatívneho metabolizmu baktérií sme 
zisťovali meraniami na Gluconobacter oxydans s 
pridaním aktivátorov a inhibítorov oxidatívneho 
metabolizmu – D-glukóza, kyanid sodný, 
dinitrofenol. Výsledky týchto meraní naplnili naše 
očakávania v zmysle predpokladaného mechanizmu 
reakcie Gluconobacter oxydans na tieto látky. 
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Abstrakt 
Plazmová polymerizácia s využitím plazmy 
generovanej pri atmosférickom tlaku je účinná 
metóda modifikácie povrchov a tvorby materiálov 
s vysokou pridanou hodnotou. Počas experimentov 
sa pozorovalo zanášanie výbojky generátora plazmy 
materiálom určeným na polymerizáciu na povrchu 
opracovávanej vzorku. To má za následok zhoršenie 
kvality modifikácie povrchu a vzniká nutnosť 
výbojku čistiť. Študovali sme zanášanie výbojky 
dielektrického bariérového výboja počas 
polymerizácie kyseliny akrylovej. Na 
charakteristiku nadeponovanej vrstvy sme použili 
analýzu FTIR a SEM. Sledovali sme hrúbku 
nadeponovanej vrstvy a jej štruktúru. Po 
nadeponovaní vrstvy sme sledovali formovanie 
mikrovýbojov a ich tvar. Tie sme porovnávali 
s mikrovýbojom horiacim na čistej výbojke. 
Nadeponovaná vrstva zmenila charakter plazmy  
a preto sme sledovali aj zmeny výkonu v plazme 
v závislosti od hrúbky nadeponovanej vrstvy.  

 
Kľúčové slová: kyselina akrylová, plazmová 
polymerizácia, bariérový výboj, plazma, čistenie.  

 

1 Úvod 
Modifikácia povrchov materiálov sa realizuje 
viacerými spôsobmi priameho pôsobenia plazmy. 
Patria medzi ne očkovanie v kvapalnej alebo 
plynnej fáze a plazmová polymerizácia, pri ktorých 
sa na povrch materiálu nanášajú vrstvy polyméru. 
Iba v prípade plazmovej polymerizácie je plynný 
monomér v kontakte s plazmou a aj s povrchom 
výbojky. 
 
Pôsobením plazmy dochádza k fragmentácii 
monoméru, jeho následnej rekombinácii 
a vytváraniu polymérnych vrstiev na povrchu 
opracovávaného materiálu, ale aj na povrchu 
výbojky. Tým dochádza k jeho nanášaniu a zmenám 
charakteru výboja. Nadeponovanú vrstvu na 
keramickom povrchu výbojky je treba pred  

 
 
opracovaním ďalších vzoriek čistiť. Odstraňovanie 
nadeponovanej vrstvy je náročné na čas a spôsobuje  
dodatočnú environmentálnu záťaž. Tieto faktory 
obmedzujú použitie generátora plazmy na plazmovú 
polymerizáciu v priemyselných aplikáciách. 
 
Štúdium procesu depozície vrstvy prezentované 
v tejto práci na výbojku a jej vplyv na formovanie 
mikrovýbojov umožní nastavenie parametrov 
plazmovej polymerizácie tak, aby bola 
minimalizovaná potreba čistenia povrchu výbojky 
pri zachovaní kvality opracovania a modifikácie 
vzorky. 

1.1 Difúzny koplanárny povrchový 
bariérový výboj (DCSBD) 

Dielektrické bariérové výboje sú vhodným zdrojom 
plazmy pri atmosférickom tlaku. Generujú teplotne 
nerovnovážnu plazmu, kde ióny nemajú dosť 
energie na znehodnotenie opracovanej vzorky, ale 
elektrónová teplota je postačujúca na opracovanie 
povrchu vzorky alebo na štiepenie väzieb 
monomérov (v plynnej fáze). Povrch vzorky je 
opracovaný do hĺbky niekoľko 100 Å [Chan, Ko 
and Hiraoka, 1996]. Elektróny s dostatočnou 
energiou iniciujú vznik excitovaných, 
metastabilných častíc a voľných radikálov, ktoré sú 
potrebné v procese aktivácie povrchu plazmou 
[Xueji Xu, 1992], [Wagner et al., 2003]. Na takto 
aktivované centrá sa naviažu fragmenty monoméru.  
Pre homogénnu úpravu vzoriek je potrebná 
makroskopicky homogénna oblasť difúznej plazmy. 
V práci sme využívali zdroj plazmy vyvinutý 
pracovnou skupinou prof. Černáka. DCSBD 
(Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) je 
zdrojom makroskopicky homogénnej plazmy 
s vysokou hustotou energie (Obr.1). [Černák et al., 
2002], [Černák et al., 2008].  
 
Mikrovýboje generované pomocou DCSBD horia 
v tenkej vrstve (0,3 mm) na povrchu keramickej 
(Al2O3) platničky výbojky. Difúzny charakter 
plazmy sa zachováva aj pri vyšších výkonoch, kedy 
dochádza k makroskopicky homogénnemu pokrytiu  
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celej plochy keramiky. Plošná hustota výkonu 
dosahuje až 5,2 W/cm2, čo zodpovedá objemovej 
hustote výkonu 100 W/cm3 [Kováčik, 2006]. 
Teplotný profil mikrovýbojov (rotačné aj vibračné 
teploty) študovali autori v práci [Čech at al., 2008]. 

1.2 Plazmová polymerizácia 

Plazmová polymerizácia je proces vytvárania 
kompaktných tenkých vrstiev polymérov na 
substráte bez spôsobenia pinholingu (repalovanie 
opracovaného materiálu). 
Samotný proces plazmovej polymerizácie je známy 
už od začiatku 19. storočia, keď M. Berthelot 
pomocou oblúka syntetizoval acetylén. Prudký 
nárast publikácii na tému plazmovej polymerizácie 
nastal spolu s masívnym priemyselným využitím 
polymérov a polymérnych vrstiev. Dnes sa 
plazmová polymerizácia používa na nanášanie 
polymérov a kopolymérov na široké spektrum 
substrátov od kovov, cez drevo a papier, až po sklo 
a polyméry.  
Tenké vrstvy vytvorené plazmovou polymerizáciou 
vykazujú odlišné vlastnosti a štruktúru ako 
objemové polyméry pripravené klasickou 
polymerizáciou. [Mix at al., 2007], [Hudis, 1972], 
[Chan, Ko and Hiraoka 1996].  
V literatúre sa ako parametre ovplyvňujúce 
štruktúru nadeponovanej vrstvy a proces samotnej 
plazmovej polymerizácie uvádzajú: 
• Tvar reaktora 
• Druh výboja a jeho napájanie 
• Výkon v plazme 
• Teplota substrátu 
• Koncentrácia monoméru v nosnom plyne 
• Tlak 
• Rýchlosť prúdenia plynu 

 
Kinetika plazmovej polymerizácie je veľmi 
komplexný problém. Bolo vypracovaných viacero 
teórii, pričom každá z nich je vhodná na popis 
polymerizácie niektorých polymérov. 

 
Plazmová polymerizácia pri atmosférickom tlaku 
s použitím plazmy DCSBD výboja prebieha v 4 
krokoch takzvaným radikálovým mechanizmom. 
• Iniciácia: Vznik radikálov a rozpad plynného 

monoméru vplyvom iónových a elektrónových 
zrážok. 

• Propagácia: Naviazaním radikálov dochádza 
k rastu reťazcov. 

• Terminácia: Uzavretie konca reťazca 
deaktiváciou radikálu alebo naviazaním 
druhého reťazca. 

• Reiniciácia: vytvorenie radikálov na už 
uzavretom reťazci pôsobením iónov 
a elektrónov. 

 
Plazmovej polymerizácii s využitím DCSBD výboja 
sa venovali práce [Krumpolec, 2011], [Masaryk, 
2009], [Szalay, 2007]. Práce preukázali požadovanú 
zmenu vlastností po plazmovej polymerizácii. 
Autori v nich konštatujú zanášanie povrchu výbojky 
polymerizovaným materiálom ale podrobnejšie sa 
problému nevenujú. 

2 Experiment 
Počas merania sme sledovali tvorbu tenkej vrstvy 
polyméru na povrchu výbojky. Príkon plazmového 
zdroja bol 350W, čo predstavuje výkon v plazme 
P=260W Prietok dusíka obohateného o pary 
kyseliny akrylovej (AAc) bol 5 l/min s ohľadom na 
objem reaktora. Doba trvania plazmovej 
polymerizácie bola volená v intervale 1 min až 20 
min. Čas potrebný na modifikáciu jednej vzorky 
o rozmeroch výbojky bol v práci [Masaryk, 2009] 
pod 1 minútu pri príkone 400W. Ako veľmi vhodný 
na vplyv jednotlivých parametrov ovplyvňujúcich 
proces depozície sa ukázal čas 5 min. Vrstva 
narastená za tento čas vykazovala homogénnu 
hrúbku a výrazne ovplyvňovala horenie plazmy na 
takto zanesenej výbojke.  

Obr.: 2 Mikrovýboj generovaný DCSBD 
výbojom.  Nad elektródami je zjavná oblasť 
difúznej plazmy. Filamentárna oblasť sa 
nachádza len medzi elektródami [Černák et 
al., 2000] 

Obr.: 1 Pohľad na  povrch výbojky s nadeponovaným 
polymérom.  Detail zobrazuje poškodenie vrstvy pri jej 
odprašovaní za prítomnosti vzduchu. 
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Odprašovanie nadeponovanej vrstvy prebiehalo 
pri otvorenom reaktore za prítomnosti 
laboratórneho vzduchu. Za týchto podmienok, 
vzhľadom na voľbu plynu a geometriu reaktora, 
sme získali makroskopicky pozorovateľné 
výsledky. Ako referenčnú dobu odprašovania sme 
zvolili čas 5 minút. Pri odprašovaní v dusíku 
v statickom aj prietokovom režime nebolo zjavné 
narušenie alebo poškodenie nadeponovanej vrstvy. 
Pri použití syntetického vzduchu v prietokov režime 
sme pozorovali zvýšenie oblasti difúznej plazmy, 
ale nepozorovali sme odprašovanie nadeponovanej 
vrstvy. Nárast difúznej oblasti plazmy bol 
spôsobený prúdiacim plynom, čo je jedna zo 
základných techník zabránenia termalizácii 
mikrovýboja. Ako dokumentuje (Obr.2) k 
makroskopickému poškodeniu a odstráneniu vrstvy 
dochádzalo pri voľnom horení plazmy v 
laboratórnom vzduchu. 

 

2.1 Materiály 

 
Za monomér, použitý počas meraní pri plazmovej 
polymerizácii, sme zvolili kyselinu akrylovú : 
C2H3COOH (AAc) od firmy Merck (stabilizovanú 
hydrochinónmonometyléter). Kyselina akrylová je 
najjednoduchšou nenasýtenou mastnou kyselinou. 
Po aktivácii tvorí kyselinu polyakrylovú (PAAc). Je 
to bežne používaný polymér na úpravu povrchov za 
účelom vytvorenia hydrofilnej vrstvy alebo 
zlepšenia adhézie. [Osada and Iriyma., 1984], 
[Černáková et al., 2005]. Nanášaniu a analýze 
vrstiev AAc sa venovalo viacero prác z výskumnej 
skupiny prof. Černaka. [Masaryk, 2009], [Bogár, 
2010] [Bogár, 2011] 
 
Konštrukcia plazmového zdroja DCSBD (Obr.3) 
neumožňuje in situ analýzu nadeponovanej vrstvy. 
Preto sme na povrch keramiky položili krycie 
mikroskopové sklíčko s hrúbkou 0,15 mm 
a rozmermi 20x20 mm. Sklíčko bolo na povrch 
keramiky položené po jeho dôkladnom vyčistení 
etanolom.  
 
Pri používanom výkone horela plazma aj na 
povrchu sklíčka a nadeponovaná vrstva sa opticky 
nelíšila do vrstvy nadeponovanej na samotnú 
keramiku. 
 
Nosným plynom monoméru AAc v plynnej fáze bol 
dusík (technická čistota 4.0). Prietok plynu bol 
regulovaný prietokomerom RED-Y Compact, 
kalibrovaným na dusík. Dusík bol prebublávaný cez 
nádobu s kyselinou akrylovou a následne 
privádzaný do reaktora.  

2.2 DCSBD reaktor na plazmovú 
polymerizáciu 

Na plazmovú polymerizáciu sa ako zdroj plazmy 
využil DCSBD elektródový systém zabudovaný do 
samostatnej komory reaktora. Plazma horela priamo 
v pracovnej atmosfére dusíka obohateného o pary 
kyseliny akrylovej. Plynná zmes bola do výboja 
privádzaná cez sprchu, čím sa zabezpečil 
rovnomerný prísun monoméru do všetkých oblastí 
plazmy. (Obr.3) 

2.3 Analýzy 

Hrúbku nadeponovanej vrstvy a jej štruktúru sme 
sledovali pomocou SEM analýzy (Scanning 
electron microscopy). Použitý bol prístroj TS 5136 
MM firmy TESCAN. 
 
Krycie sklíčko s nadeponovanou vrstvou bolo 
zlomené a zlom bol sledovaný pomocou 
sekundárnych a odrazených elektrónov. Hrúbku 
vrstvy sme boli schopní určiť pri pohľade na zlom. 
Zlom bol urobený v strede sklíčka tak, aby 
nadeponovaná vrstva bola čo najmenej ovplyvnená 
nehomogénnym horením plazmy na hranách 
sklíčka. 
 
Tvar filamentov DCSBD výboja počas horenia 
plazmy na výbojke s nadeponovanou vrstvou sme 
sledovali pomocou CCD čipu z web kamery 
s upraveným objektívom. Nastavenie expozičnej 
doby a kontrastu bolo manuálne. Rozlíšenie kamery 
bolo 640x480 bodov so snímacou frekvenciou 
1/30s. 

2.3.1 Osciloskopické meranie výkonu v 
plazme 

 
Výkon dodávaný do plazmy bol určovaný 
z osciloskopických meraní napätia a prúdu na 
elektródach. Na snímanie okamžitej hodnoty 
napätia sme použili vysokonapäťové sondy 
Tektronix P6015A s deliacim pomerom 1 : 1000 a 
okamžitú hodnotu prúdu sme sledovali pomocou 
prúdovej sondy Pearson Electronic 4100 
(„Rogowského krúžok ). Sondy sme pripojili na 

Obr.: 3 (vľavo) Pohľad na kryt reaktora so sprchou 
slúžiacou na rovnomernú distribúciu plynu. (vpravo) 
Celkový pohľad na  reaktor. 
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osciloskop Tektronix TDS 2024. Zapojenie je 
znázornené na Obr.4. 
 

Strednú hodnotu výkonu v plazme sme určili 
pomocou vzťahu: 

2.3.2 FTIR 

FTIR (Fourier transmition infrared spectroscopy) 
analýzu nadeponovanej vrstvy sme uskutočnili 
ATR-FTIR metódou na zariadení Brucker (Vector 
22) s ZnSe kryštálom. Rozlíšenie spektrometra je 4 
cm-1 a bolo použitých 20/20 scanov. 
 
Podľa literatúry a podľa predchádzajúcich 
skúsenosti pri práci s AAc, sme v IČ spektre hľadali 
absorpčný pás odpovedajúci vibrácii väzby C=O. 
[Bogár, 2010] [Bogár, 2011] Ďalšie pásy 
potvrdzujúce naviazanie práve PAAc sa objavujú na 
nasledujúcich vlnočtoch:  
C-H 2945 cm-1 , C-O 1160 cm-1 až 1234 cm-1 CH2 

na 2990 cm-1 , najvýznamnejšia čiara C=O sa 
nachádza na vlnočte ~1715 cm-1. [Milata at al., 
2008].  
Keďže plazmová polymerizácia je proces na úrovni 
atómov, môže nastať aj zámena niektorých 
funkčných skupín v deponovanom polyméri. 
Nosným plynom monoméru je dusík, preto môžeme 
predpokladať vznik akrylamidov (AAm) 
a polyakrylamidov (PAAm). Substitúcia OH 
skupiny skupinou NH2 spôsobí posun vlnočtu väzby 
C=O k nižším hodnotám. Nové čiary vznikajú pre 
NH2 v intervale 1550 cm-1 až 1560 cm-1 a pre NH 
v oblasti 3000 až 3500 cm-1 
 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Základná charakteristika vrstvy 

Vrstva sa vyznačovala silným štipľavým 
zápachom, ktorý bol spôsobený uvoľňovaním 
absorbovaných (chemicky nenaviazaných ) molekúl 
AAc. Zápach po vyvetraní vzorky zanikal. 

Nadeponovaná vrstva bola rozpustná a teda aj 
zmývateľná etanolom alebo horúcou vodou. 

Pomocou analýzy FTIR sme sledovali chemické 
zloženie a vzniknuté väzby v nadeponovanej vrstve. 
Na Obr. 5 vidíme referenčné IČ spektrum skla 
(substrátu) a jeho zmenu po nadeponovaní vrstvy 
pomocou plazmovej polymerizácie. Pás od SiO 
zaniká, čo svedčí o úplnom prekrytí povrchu skla 
hrubou vrstvou. Objavili sa absorpčné pásy v oblasti 
1650 cm-1. Tie vieme priradiť väzbe C=O.  
 
Vrstvy vytvorené plazmovou polymerizáciou majú 
pozmenené absorpčné spektrá z dôvodu 
crosllinkingu a prítomnosti vodíkových 
intramolekulárnych väzieb. Vodíkové väzby 
spôsobujú vznik dimérovej formy AAC. Ďalšiu 
deformáciu spektra spôsobuje rôzne percentuálne 
zastúpenie PAAc a PAAm. [Hudis 1972], [Mix et 
al, 2007] 
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Obr.: 4 Zapojenie vysokonapäťových sond a 
prúdovej sondy na meranie výkonu v plazme. 

Obr.: 5 FTIR spektrum referenčného čistého krycieho 
sklíčka a sklíčka s nadeponovanou vrstvou. 

Obr.: 6 FTIR spektrum tmavej (nad elektródou) a 
svetlej (medzielektródový priestor) časti nadeponovanej 
vrstvy. 
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Nadeponovaná vrstva nad elektródou má hnedé 
sfarbenie pričom vrstva medzi elektródami má len 
slabý žltý nádych. Porovnanie spektier týchto dvoch 
vrstiev je uvedené na Obr.6. V oboch spektrách 
pozorujeme pás prislúchajúci C=O väzbe. Rozdiel 
je len v jeho relatívnej intenzite, čo spôsobilo väčšie 
množstvo nadeponovaného materiálu v sledovanej 
oblasti. Rozdiel vidíme v oblasti pásov 
prislúchajúcich väzbe NH. Tmavé sfarbenie vzorky 
preto prisudzujeme väčšiemu podielu PAAm vo 
vrstve. 

 

V oblasti nad elektródami a v oblasti medzi 
elektródami sme sledovali absorpčné IČ spektrum 
nadeponovanej vrstvy.(Obr.7) Vrstva medzi 
elektródami je tenšia a preto nemá výrazné 
absorpčné pásy v porovnaní s vrstvou na 
elektródach. Chemicky sú ale zhodné. Môžeme 
preto predpokladať, že v oboch oblastiach sa nám 
nadeponovala zmes PAAc a PAAm. Vo vrstve 
vyrastenej nad elektródou bol väčší podiel PAAm, 
čo indikuje výraznejší difúzny pás pripadajúci NH 
väzbám. Keďže oblasť nad elektródami bola vždy 
tmavo sfarbená je naše predchádzajúce tvrdenie 
v zhode s Obr. 6. 
 
Štruktúra nadeponovanej vrstvy sa môže meniť, čo 
sme sledovali pomocou analýzy SEM. 

3.2 Hrúbka vrstvy a jej štruktúra 

Fotografie nadeponovanej vrstvy boli urobené 
pomocou SEM. Hrúbka vrstvy bola meraná nad 
stredom elektródy a v strede medzielektródového 
priestoru. Hodnoty vynesené v grafe (Obr. 8) 
predstavujú priemer merania hrúbky v piatich 
bodoch. Príkon dodávaný do plazmy bol 350W, 
a prietok dusíka 5l/min. 

Pre dobu trvania polymerizácie 1 min sa vytvorila 
tenká vrstva s hrúbkou 0,7µm na celej ploche 
vzorky. Štruktúra vrstvy bola rovnaká na celej 
ploche. (Obr.9) 

Pri dlhších časoch začala nad elektródami narastať 
hrubšia vrstva. Vrstva v medzielektródovom 
priestore rástla pomaly alebo vôbec. (Obr. 10) 
Polymérne reťazce začali vytvárať poréznu 
štruktúru. Keďže polymerizácia prebiehala pri 
atmosférickom tlaku, môžeme predpokladať vysoký 
hmotnostný výťažok z procesu polymerizácie. 
Aktívne miesto (radikál) je v kontakte 
s dostatočným množstvom molekúl monoméru, aby 
nastal rýchly rast reťazcov.  

Obr.: 7 FITR spektrum sklíčka s nadeponovanou 
vrstvou medzi elektródami a nad elektródami v 
porovnaní s referenčným spektrom čistého skla. 

Obr.: 8 Priebeh hrúbky nadeponovanej vrstvy (príkon 
350W) v závislosti na čase. Hrúbka vrstvy bola meraná 
nad elektródov a medzi elektródami. 

Obr.: 9 SEM snímok  keramiky s nadeponovanou 
vrstvou hrúbky 0,7 um po plazmovej polymerizácii 
pri čase polymerizácie 1 min. 
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Na Obr. 11 vidíme štruktúru nadeponovanej vrstvy 
nad elektródou. Základom poréznej štruktúry je 
kompaktná vrstva o hrúbke niekoľko mikrometrov. 
S rastúcim časom polymerizácie rástla hrúbka 
nadeponovanej vrstvy a dochádzalo k vypĺňaniu 
prázdnych miest medzi jednotlivými štruktúrami. 

 
Pri čase polymerizácie nad 5 minút sa objavila 
nepravidelná granulová štruktúra aj medzi 
elektródami. Nadeponované štruktúry boli ale 
kompaktne spojené.  
Počas odprašovania vrstvy (Príkon: 350W, čas: 5 
min, plyn: vzduch) sme nepozorovali globálnu 
tendenciu k zmenu hrúbky vrstvy. K zmenám 
dochádzalo len lokálne v mieste horenia 
mikrovýboja. Pozorovali sme tiež pokrytie poréznej 
štruktúry kompaktným povlakom a homogenizáciu 
vrstvy medzi elektródami. 
 
Prechod medzi týmito štruktúrami bol lokalizovaný 
v miestach, kde končí filamentárna oblasť 
mikrovýboja a začína difúzna oblasť. (Obr. 12) 
Filamentárna časť plazmy sa vyznačuje vyššou 

elektrónovou a iónovou teplotou. [Čech at al.,2008]. 
Aj počas depozície vrstvy bola nad oblasťou medzi 
elektródami filamentárna plazma. Zmena štruktúry 
vrstvy do kompaktnejšej podoby nastala vplyvom 
zvýšenej teploty. Zo SEM (Obr. 9), (Obr. 12) 
analýzy a merania hrúbky vrstvy (Obr. 8) vidíme, že 
pri pôsobení plazmy pod 1 min alebo počas času 
dlhšieho ako 10 min vytvárala filamentárna oblasť 
výboja kompaktnejšiu vrstvu nadeponovaného 
polyméru. 
 

3.3 Tvar mikrovýboja generovaného 
na výbojke s nadeponovanou 
vrstvou. 

Po nadeponovaní vrstvy pomocou plazmovej 
polymerizácie (príkon: 350W, čas: 5 min, prietok: 5 
l/min) sme zapálili výboj za prítomnosti vzduchu . 
Príkon bol nemenný počas celej doby odprašovania 
vrstvy. Pomocou záznamu z kamery sme sledovali 
tvar mikrovýboja plazmy. Mikrovýboje horiace na 
zanesenej výbojke boli silne lokalizované. Ani pri 
výkone 350W nehorela plazma na celej ploche 
výbojky. Tento jav predstavuje jednu z prekážok pri 
kontinuálnej polymerizácii za účelom modifikácie 
materiálov. Pri horení plazmy v dlhších časových 
úsekoch sme sledovali zánik difúznej oblasti 
mikrovýboja. Výboj sa aj po vypnutí a zapnutí 
zdroja zapálil opakovane v tom istom mieste. 
Pravdepodobnosť zapálenie výboja rastie 
s klesajúcim zápalným napätím v danom mieste. 
Miesta, kde horel výboj boli lokálnym minimom 
hrúbky nadeponovanej vrstvy a zároveň  

Obr.: 10 Pohľad na lom sklíčka. Je vidieť zreteľnú 
vrstvu nadeponovanú nad elektródami. 

Obr.: 11 SEM snímok na vrstvu nadeponovanú nad 
elektródou. (vľavo) vrstva deponovaná 10 min. 
(vpravo) vrstva deponovaná 20 min.  

Obr.: 12 Prechod medzi oblasťou medzi 
elektródami (dole) a vrstvou deponovanou nad 
elektródou (hore). Sledujeme rozdielnu 
štruktúru nadeponovaného polyméru. 
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predstavovali oblasť, kde mal výboj dostatok miesta 
na svoj rozvoj. Rôzne tvary mikrovýbojov, ktoré 
sme pozorovali počas odprašovania sú na Obr. 13. 

3.3.1 Interakcia plazmy s nadeponovanou 
vrstvou 

Klasický H tvar DCSBD výboja s výraznými 
oblasťami difúznej plazmy (Obr.1) sa zmenil na 
mikrovýboj s filamentárnym charakterom. (Obr.13) 
Mikrovýboj po svojej lokalizácii dokázal 
odprašovať nadeponovanú vrstvu. Avšak ani po 
uplynutí 30 min nebol výboj schopný samočistenia 
celej plochy keramiky. Mikrovýboj sa cez bariéru 
spôsobenú nadeponovanou vrstvou nedokázal 
pohybovať po výbojke a preto ostávali niektoré 
miesta neočistené. Pri svojom posunutí a prechode 
cez bariéru by výboj musel prejsť na miesto 
s nižšou intenzitou elektrického poľa, ktoré 
predstavuje miesto s vyšším odporom. Preto 
mikrovýboj vyčistil len oblasť potrebnú na svoj 
rozvoj a v nej ostal lokalizovaný. (Obr.14) 

Aby sme preskúmali vplyv nadeponovanej vrstvy 
na formovanie výboja, menili sme polohu a 
orientáciu sklíčka s nadeponovanou vrstvou 
vzhľadom na elektródový systém výbojky. Pri 
všetkých nasledujúcich pokusoch bola vrstva na 
sklíčko deponovaná 5 min pri príkone 350 W. 

Sklíčko s nadeponovanou vrstvou sme otočili o 90°. 
Hrubšia vrstva pôvodne nadeponovaná nad 
elektródami sa teraz nachádzala kolmo na ne. 
Pozorovali sme vznik klasického H profilu 
(mikrovýboja ako na Obr.1. Filamentárna oblasť sa 
formovala výlučne v priestore s tenšou 
nadeponovanou vrstvou (pôvodne medzi 
elektródami) Difúzna oblasť ale prechádzala aj 
ponad hrubšiu časť vrstvy a spôsobila jej 
odprašovanie. (Obr.15) 

 
Pri druhom pokuse sme posunuli sklíčko s 
nadeponovanou vrstvou tak, aby sa vrstva pôvodne 
nadeponovaná nad elektródou dostala medzi 
elektródy. Tým vznikla vyššia dielektrická bariéra 
v oblasti formovania filamentárnej časti 
mikrovýboja. Filamentárna oblasť horela bez 
problémov aj cez hrubšiu vrstvu nadeponovaného 
polyméru. Filamentárna oblasť plazmy odprášila 
vrstvu efektívnejšie ako difúzna oblasť v 
predchádzajúcom príklade. Po odprášení vrstvy sa 

Obr.: 13 Fotografie mikrovýbojov počas 
odprašovania nadeponovanej vrstvy vo vzduchu 

Obr.: 14 (vľavo) Stopa po mikrovýboji v 
nadeponovajen vrstve. Vrstva je odprášená len v 
mieste, kde horel mikrovýboj. (vpravo) Fotografia 
mikrovýboja horiaceho na mieste zachytenom na 
obrázku vľavo. 

Obr.: 15 Odprašovanie vrstvy a horenie výboja pri 
kolmom otočení sklíčka (vľavo) a pri posunutí 
sklíčka (vpravo). Žltou je vyznačená poloha 
elektród. Časová postupnosť fotiek ide vzostupne 
zhora dole. 
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však mikrovýboj lokalizoval a nedošlo k odprášeniu 
celého pásu. (Obr.15) 

 
Sériou pokusov sme dokázali, že filamentárna 
oblasť plazmy, je schopný odprášiť nadeponovanú 
vrstvy. V skúmanej konfigurácii ale nie je schopná 
očistiť celú plochu výbojky. 

3.4 Reálny výkonu v plazme 

S nadeponovaním vrstvy na keramiku výbojky je 
spojená aj strata reálneho výkonu v plazme. Časť 
výkonu prechádza do strát v nadeponovanom 
dielektriku. Pri dlhšie trvajúcej plazmovej 
polymerizácii je zmena výkonu nezanedbateľná 
a môže negatívne ovplyvniť kvalitu povrchovej 
úpravy vzorky. Plazmová polymerizácia počas 
ktorej sme vykonávali osciloskopické meranie 
napätia a prúdu prebiehala v reaktore pri fixovanom 
príkone 350W a prietok dusíka obohateného o pary 
AAc bol 5l/m. 
 
Reálny výkon dodaný do plazmy klesol za 30 minút 
nepretržitej polymerizácie z 260W na 238W . 
Počas odprašovania voľne na vzduchu sa výkon 
v plazme nemenil s časom. (Obr. 17) Ak aj 
mikrovýboje odprášili časť nadeponovanej vrstvy 
nestačila táto zmena na zníženie strát výkonu 
spôsobených vrstvou. 

 
Z nameraných hodnôt vidíme, že nadeponovaná 
vrstva zvyšuje hrúbku a permitivitu dielektrika 
výbojky a tým aj straty príkonu 
v dielektriku.[Tučeková, 2011] 
 
 
 
 
 
 

4 Záver 
V práci sme sa venovali štúdiu vrstvy deponovanej 
na keramiku výbojky DCSBD zdroja počas 
plazmovej polymerizácie kyseliny akrylovej. 
Analýza FTIR preukázala nadeponovanie polyméru 
na povrch výbojky. Vrstva je tvorená zmesou 
polyakrylu a polyakrylamidu. Rozdielne zafarbenie 
vzoriek je spôsobené nárastom hrúbky a vyšším 
zastúpením polyakrylamidu vo vrstve. 
 
Hrúbka nadeponovanej vrstvy je väčšia v oblasti na 
elektródami a s rastie s dobou polymerizácie. Vrstva 
v medzielektródovom priestore s rastúcim časom 
polymerizácie nerastie alebo rastie len veľmi 
pomaly. S rastom vrstvy rastú ak straty výkonu 
v dielektriku výbojky, čo spôsobuje pokles reálneho 
výkonu v plazme. 
 
Odprašovanie vrstvy DSCBD výbojom bez 
prítomnosti monoméru v plynne bolo pozorované. 
Nepostačovalo ale na vyčistenie celej plochy 
výbojky. Mikrovýboje horiace na výbojke 
s nadeponovanou vrstvou boli lokalizované a mali 
filamentárny charakter. Filamentárna oblasť plazmy 
dokázala odprášiť nadeponovanú vrstvu ale iba 
v oblasti potrebnej pre horenie mikrovýboja. 
Nepozorovali sme zvýšenie pohyblivosti 
mikrovýbojov po ploche keramiky s rastúcou dobou 
odprašovania. 
 
Výsledky publikované v tejto práci poslúžia ako 
základ k hľadaniu fyzikálneho. mechanizmu na 
zabránenie depozície vrstvy na výbojku. S tým je 
spojené aj širšie využitie plazmovej polymerizácie 
a DCSBD výboja v priemyselných aplikáciách. 
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Obr.: 16 Závislosť reálneho výkonu v plazme od času 
depozície vrstvy Polymerizácia prebieha pri fixovanom 
príkone 350W. 

Obr.: 17 Závislosť reálneho výkonu v plazme od 
času odprašovania vrstvy Polymerizácia prebieha 
pri fixovanom príkone 350W. 
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Abstrakt 

Optická emisná spektroskopia mikrovýbojov sa 
na našom pracovisku začala realizovať v náväznosti 
na skúmanie Paschenových kriviek mikrovýbojov. 
Pre účely skúmania mikrovýbojovej plazmy bol 
zakúpený spektroskop, ktorého vlastnosti sa neskôr 
ukázali ako nedostatočné. Preto sme zostavili nový 
aparát na optickú emisnú spektroskopiu 
a demonštrovali jej lepšiu použiteľnosť na 
diagnostiku plazmy mikrovýboja. 
 
Kľúčové slová: spektroskopia, mikrovýboj, dusík 

1 Úvod 

Mikrovýboje sú pomerne nová oblasť fyziky 
plazmy, ktorá poskytuje veľa príležitostí na 
skúmanie vlastností takejto plazmy a tiež má veľký 
potenciál z hľadiska využitia, [Becker, Kogelschatz, 
Schoenebach, Baker, 2005], [Becker, Kersten, 
Hopwood, Lopez, 2010]. Tlecie výboje bežných 
veľkostí, teda niekoľkých centimetrov dokážeme 
efektívne vytvárať len pri znížených tlakoch, pri 
vyšších tlakoch je ich tvorba pomerne náročná. Tu 
poskytujú alternatívu mikrovýboje, ktoré sú 
schopné horieť aj pri atmosférickom tlaku pri napätí 
niekoľko stoviek voltov, pokiaľ je vhodná 
vzdialenosť elektród. Tým sa značne zjednodušuje 
prípadná aplikácia technológie využívajúcej 
mikrovýboje. Na našom pracovisku bola zostavená 
aparatúra na generovanie DC mikrovýbojov medzi 
medzi elektródami s konfiguráciou rovnobežných 
rovín a na tejto aparatúre boli zisťované vlastnosti 
mikrovýbojov a mikrovýbojovej plazmy. Medzi 
vykonané merania patria merania zápalných napätí 
v rôznych plynoch pri rôznych tlakoch 
a vzdialenostiach, čím sa zisťovala platnosť 
Paschenovho zákona pre mikrovýboje, [Klas, 2011]. 
Pri zisťovaní vlastností plazmy boli uskutočnené 
spektroskopické merania, za účelom čoho bol 
zakúpený širokospektrálny spektroskop StellarNet 
UV/VIS 200-1100 nm. Napriek tejto výhode 
širokého spektrálneho pokrytia sa ale ukázalo, že 
jeho rozlišovacia schopnosť je nedostatočná a preto 
vznikla potreba zostaviť novú aparatúru na emisnú 
spektroskopiu s lepším rozlíšením, tak aby sme boli 

schopní určovať optickou emisnou diagnostikou 
vlastnosti výboja, konkrétne rotačné a vibračné 
teploty. To sme chceli docieliť čo 
najekonomickejšie, teda s čo najväčším využitím 
častí, ktoré buď boli k dispozícii, dali sa ľahko 
vyrobiť alebo pomerne lacno kúpiť. V našom 
prípade ide  hlavne o starý, ale veľmi kvalitný 
monochromátor Jobin Yvon H25 a o zakúpenú 
CCD kameru, ktorá bola dodaná bez ovládacieho 
softvéru. Dodávané softvéry sú často napriek 
vysokým cenám nepostačujúce, pričom si ich 
mnohokrát vieme urobiť lepšie a prispôsobené 
presne pre naše potreby. Tým sa ušetrí 
nezanedbateľná časť nákladov, ktorá môže byť 
radšej využitá na kúpenie prístroja vyššej kvality. 
Takýto postup síce vyžaduje viac času, ale jeho 
výsledkom je kvalitný aparát na zisťovanie 
správania sa mikrovýboja pri rôznych podmienkach, 
teda pri horení v rôznych bodoch Paschenovej 
krivky. 

2 Aparatúra 

2.1 Mikrovýbojová aparatúra 

Aparatúra pozostávala z dvoch hlavných častí. 
Prvou je aparatúra na generovanie mikrovýbojov, 
ktorú zostavil a popísal M. Klas v rámci 
svojej dizertačnej práce, [Klas, 2011]. Funkčným 
jadrom tejto aparatúry sú dve tyčové molybdénové 
(prípadne wolfrámové) elektródy nachádzajúce sa 
v sklenej komore,  ktorá je vzduchotesná a 
čerpateľná pomocou turbomolekulárnej pumpy 
Pfeiffer TMU 64 a predvývevy. Komora má 
okienka z kremenného skla, ktoré prepúšťa aj UV-
žiarenie. Vzdialenosť elektród je nastaviteľná 
pomocou mikrometrickej skrutky. Ich povrchy sú 
navzájom rovnobežné, čo sa dosahuje nastavením 
natočenia oboch elektród na guľových základniach 
v hornej a dolnej časti komory. Konce elektród sa 
nachádzajú v stredoch krivostí týchto zaoblených 
základní. Rovnobežnosť povrchov zabezpečuje 
homogénnosť elektrického poľa a kontroluje sa 
dosadnutím elektród na seba tak, aby do seba 
nezapierali hranami. Pomocou mikroskopu sa 
taktiež kontroluje, či osi elektród niesú navzájom 
posunuté. Elektródy sú zaliate v skle, čo zabraňuje 
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prerážaniu výboja v inom prestore ako medzi 
rovnobežnými plochami elektród. Taktiež, sklo 
zmierňuje vplyv okrajových podmienok na 
vlastnosti elektrického poľa, vďaka čomu bude pole 
takmer homogénne. Na vytvorenie mikrovýboja 
v napustenom plyne je použitý DC napäťový zdroj 
ISEG HPp 20 407, ktorým vieme regulovať napätie 
medzi elektródami a rýchlosť zmeny napätia. 
V elektrickej časti aparatúry je tiež zaradený 
napäťový delič, za ktorým je zapojený AD/DA-
prevodník NI USB-6211. Prevodník, ovládaný už 
dávnejšie vytvoreným softvérom, bol použitý na 
meranie voltampérových charakteristík 
mikrovýbojov a zápalných napätí, teda 
Paschenových kriviek pri mikrovýbojoch, [Klas, 
2011]. 

2.2 Spektroskopická aparatúra 

Druhou hlavnou časťou a zároveň časťou, ktorou 
sa budeme podrobnejšie zaoberať je aparatúra na 
spektroskopickú diagnostiku mikrovýboja. 
Doposiaľ táto aparatúra pozostávala zo 
spektroskopu StellarNet UV/VIS 200-1100 nm, 
optického vlákna a šošovky, ktorá je rovnako ako 
sklíčka komory, z kremenného skla. Keďže svetlo 
pochádzajúce z mikrovýbojov má vačšinou slabú 
intenzitu, kvôli lepšiemu signálu sme pomocou 
šošovky zaostrili svetlo z výboja na pevne uchytený 
začiatok optického vlákna. Optické vlákno 
zjednodušovalo montáž aparatúry, keďže sme 
nemuseli pripevňovať spektroskop priamo pred 
šošovku, ale sme doň svetlo pohodlne doviedli. 
Samotný spektroskop dokázal naraz snímať celé 
spektrum od 200 nm po 1100 nm, čo bola jeho 
hlavná výhoda. Avšak, jeho rozlíšenie na úrovni, pri 
ktorej bola šírka čiary v polovičnej výške priližne 
1,5 nm, sa ukázalo byť nedostatočné pre zisťovanie 
vlastností plazmy mikrovýboja. 

Nová aparatúra, ktorá tento nedostatok už nemá, 
bola zostavená pri minimalizovaných nákladoch 
a s lepšími vlastnosťami aké mala predošlá. Časti, 
ktoré sme ponechali z pôvodnej aparatúry bol 
systém so šošovkou a optickým vláknom, keďže 
takto vždy získame lepší signál a niesme nútení 
fixne pripevňovať detektor na stojan 
s mikrovýbojovou aparatúrou. Túto časť sme 
vylepšili odtienením pozadia, na čo sme využili 
papierové rúrky, ktorými prechádza svetlo od 
mikrovýbojovej komory cez šošovku až ku 
optickému vláknu. Tiež sme komoru zabalili do 
čiernej fólie, ktorou sme tiež prelepili všetky 
medzery a diery, ktorými by do optickej časti 
vnikalo svetlo. A nakoniec, úplne novými časťami 
sú optický monochromátor a CCD kamera. 

2.3 Optický monochromátor 

Použitý optický monochromátor Jobin Yvon 
H25 je typu Czerny-Turner, teda je to sústava dvoch 
rovinných zrkadiel, dvoch sférických zrkadiel 
a otočnej mriežky,  [Moore, Davis, Coplan, Greer, 
2009]. Jeho vyšší vek, približne tridsať rokov, nieje 
prekážkou, keďže sa jedná o špičkový výrobok, na 
ktorého princípe sa monochromátory vyrábajú 
dodnes. Je použiteľný od near-UV oblasti cez 
viditeľné spektrum až po infračervenú oblasť. 
Monochromátor bol pôvodne vybavený dvoma 
nastaviteľnými štrbinami, vstupnou a výstupnou, 
avšak na miesto výstupnej štrbiny sme umiestnili 
detektor v podobe CCD kamery s lineárnym CCD 
poľom. Odstránenie výstupnej štrbiny nám 
umožňuje skúmať určitý interval vlnových dĺžok 
namiesto jednej, pomocou lineárneho CCD 
detektora, čo značne zrýchľuje merania 
a zjednodušuje spracovanie dát.  

Vlnová dĺžka sa nastavuje manuálne pomocou 
skrutky, pričom aktuálnu hodnotu ukazuje číslicový 
ukazovateľ s neistotou určenia 0,1 nm. Ku 
monochromátoru je pripevený aj krokový motor, 
ktorý sa dá ovládať mikrokontrolerom. Keďže ale v 
budúcnosti plánujeme mikrokontroler nahradiť 
počítačom, zvolili sme zatiaľ manuálne ovládanie 
monochromátora. To vďaka snímaniu väčšieho 
intervalu vlnových dĺžok stačí nastaviť len 
niekoľkokrát a máme nasnímané celé spektrum, 
teda manuálne ovládanie nieje obťažujúce a vytvára 
aj menšiu náhodnú neistotu. 

2.4 CCD kamera 

CCD kamera ALPHALAS CCD-S3600-D-UV 
je snímacie zariadenie s lineárnym 3648 pixelovým 
CCD poľom, čo nám umožňuje súčasne snímať 
určitý interval vlnových dĺžok. Dokáže detekovať 
svetlo s vlnovými dĺžkami od 200 nm do 1100 nm. 
Na monochromátor je pripevnená pomocou 
vyrobeného držiaka, ktorý fixuje stred CCD poľa do 
stredu výstupného otvoru monochromátora. Prvá 
varianta držiaku mala na priskrutkovanie kamery 
obdĺžnikové diery, ktoré umožňovali vertikálne 
posúvanie kamery. Toto sa ale ukázalo ako 
nežiadúce, keďže to vytváralo neistotu natočenia 
a posunutia kamery zároveň. Najostrejší obraz 
monochromátora je na úrovni stredného 
horizontálneho priemeru výstupného otvoru a preto 
bol vyrobený nový držiak, ktorý má na prichytenie 
kamery len dve dierky presne v tejto výške. Tým 
sme zabezpečili spomínanú fixáciu stredu kamery 
do stredu výstupného otvoru monochromátora. 
Zostali tak dva stupne voľnosti polohy a orientácie 
detektora, ktoré bolo treba nastaviť do miesta 
najlepšieho zaostrenia monochromátora pomocou 
posunu a natočenia držiaka. Vnútro držiaka sme 

116 M. Ďurian



 

 

nastriekali grafitovým sprejom, aby sa predišlo 
odrazom svetla na pôvodnom hliníkovom povrchu. 

Kamera má na prenos inštrukcií a nameraných 
dát rozhranie USB, implementované pomocou 
technológie FTDI (Future Technology Devices 
International). Táto technológia sa zameriava na 
sprostredkovanie komunikácie akéhokoľvek 
preiférneho zariadenia obsahujúceho FTDI čip, 
s počítačom cez rozhranie USB. FTDI čip je teda 
USB controller, ktorý nám programovateľne spája 
navrhnuté zariadenie s počítačom, pomocou ktorého 
môžme využitím štandardizovaných funkcíí 
zariadenie ovládať. Tieto funkcie sú vo voľne 
dostupnej knižnici od firmy FTDI, ktorú sme 
využili na vytvorenie vlastného ovládacieho 
programu pre kameru. 

Kamera dokáže snímať vo viacerých módoch, 
my budeme využívať priebežné snímanie spúšťané 
softvérovo, s ukladaním do pamäte kamery. To 
funguje tak, že po zadaní pokynu na vytvorenie 
snímok kamera vytvorí vopred zadaný počet 
snímkov, ukladá ich do svojej pamäte a po 
dokončení všetkých snímkov ich odošle do 
počítača. Okrem počtu snímkov sa kamere zadáva 
aj integračný čas, čo je doba kumulácie náboja na 
CCD pixeloch a je to asi najdôležitejší parameter. 
Kamera má taktiež zabudovanú hardvérovú 
korekciu čierneho spektra, ktorú vykonáva 
pomocou niekoľkých začiernených pixelov, čím sa 
eliminuje elektronický šum zariadenia. 

2.5 Ovládací softvér 

Úlohou ovládacieho softvéru je sprostredkovať 
komunikáciu medzi kamerou a používateľom cez 
grafické rozhranie, posielať kamere inštrukcie 
a získavať od nej namerané dáta. Knižnica FDTI je 
postavená pre platformu Win32, teda príkazy z nej 
sa vykonávajú ako nemenežovaný kód. To 
znamená, že medzi takouto softvérovou vrstvou 
a operačným systémom nieje žiadna ďalšia vrstva, 
tým sa zvyšuje riziko, že pri chybe v softvére by 
mohol utrpieť ujmu celý systém, najmä pokiaľ ide 
o operácie v pamäti. Tomu sme chceli zabrániť 
napísaním aplikácie v inej platforme 
v manažovanom kóde, čo znamená, že bude 
existovať ďalšia vrstva medzi naším softvérom 
a operačným systémom.  

My sme použili platformu .NET Framework 4.0 
od Microsoftu. Aplikácie vytvorené na tejto 
platforme bežia pod tzv. virtual machine, ktorý sa 
v tomto prípade nazýva Common Language 
Runtime alebo CLR. CLR je práve tou spomínanou 
dalšou vrstvou medzi nasím softvérom a operačným 
systémom, jeho úlohou je najmä spravovanie 
bezpečnosti aplikácie, správa pamäti a spracovanie 
chýb a výnimiek. Tým sa zvyšuje efektivita 
a stabilita vytvorenej aplikácie, na vytvorenie ktorej 
takto stačia aj základné znalosti programovania 

a platformy .NET. Druhou základnou časťou .NET 
je rozsiahla knižnica tzv. class library, ktorá 
obsahuje základné a bežne používané funkcie, či už 
na vstupno-výstupné operácie, prácu s grafikou 
a mnoho ďalších. 

Avšak, funkcie FTDI niesú prispôsobené pre ich 
volanie z inej ako Win32 platformy. Preto sme si na 
platforme Win32 vytvorili novú, vlastnú knižnicu, 
ktorá obsahovala nami zadefinované funkcie. Tie 
boli napísané tak, aby ich kompilátor preložil do 
súboru DLL čitateľného aj pre platformu .NET. Po 
zavolaní, takáto nová funkcia dokázala zavolať 
funkcie FTDI, odoslať inštrukciu, spracovať a vrátiť 
odpoveď. Táto jednoduchá, ale mocná technika sa 
nazýva wrapping a poskytuje možnosť prenosu 
funkcií medzi platformami. 

Vytváranie wrapperovej knižnice a aj samotnej 
aplikácie na ovládanie kamery prebiehalo pomocou 
vývojového prostredia Microsoft Visual Studio 
2010 Professional, ktoré je priamo vytvorené pre 
vytváranie aplikácií na Microsoft platformách. 
Aplikácia má jednoduchý model jadra 
a používateľského rozhrania, ktorý funguje tak, že 
jadro prijme od používateľského rozhrania zadané 
parametre merania, odošle ich do kamery, prijme 
namerané dáta a tie podľa zadaných parametrov 
spracuje, zapíše do textového súboru a vykreslí 
v používateľskom rozhraní graf spektra. 
Spracovanie nameraného spektra je v aplikácii 
možné priemerovaním viacerých snímkov 
a odčitovaním vopred odmeraného pozadia. Taktiež 
dokáže ku spektru približne vypočítať vlnové dĺžky 
zo zadanej hodnoty vlnovej dĺžky nastavenej na 
monochromátore, viac o tomto v časti 2.6. 

Výstup z karty je v podobe relatívnych hodnôt 
intenzít od nuly až po 65 535 (2

16
 – 1, keďže 

kamera má 16-bitový AD-prevodník), vypísaných 
po jednotlivých pixeloch. Ku každej takejto hondote 
intezity je vypísané číslo pixelu a vypočítaná 
hodnota vlnovej dĺžky. Výstupný textový súbor je 
generovaný softvérom tak, aby bol čitateľný 
v tabuľkových kalkulátoroch (Excel) 
a v programoch na grafické spracovanie dát (Origin, 
QTI-Plot). 

2.6 Kalibrácia aparatúry 

Aby sme dokázali čo najväčšiu časť obrazu 
vstupnej štrbiny zobraziť na CCD kameru, nastavili 
sme zrkadlá monochromátora tak, aby sme mali čo 
najlepšie využitie celej kamery. Na druhej strane, 
tento zásah do nastavenia monochromátora 
spôsobil, že čiara zodpovedajúca nominálnej 
hodnote nastavenej na monochromátore sa už 
nenachádza v strede detektora. 

Dôležitým predpokladom pre získavanie 
kvalitných spektier je správne umiestnenie 
detektora kamery do ohniskovej roviny 
monochromátora. Hľadanie ohniskovej roviny sme 
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robili pomocou červeného laserového lúča, ktorý 
mal v spektre jeden výrazný pík. Najprv sme 
nastavovali správnu posuvnú vzdialenosť kamery 
od monochromátora posúvaním valcového držiaka, 
ktorý fixuje stred detektora do stredu výstupného 
otvoru monochromátora, ako sme už spomínali. 
Preto, aby sa pri tomto nastavení minimalizoval 
vplyv zlého natočenia detektora, sme nastavením 
vlnovej dĺžky na monochromátore posunuli pík 
lasera do stredu detektora. Miesto s najlepším 
fokusom sme určili podľa toho, kde mal tento pík 
najmenšiu šírku a túto polohu držiaka s kamerou 
sme zmerali posuvným meradlom, aby sme tento 
údaj mali k dispozícii, keby sme ho v budúcnosti 
potrebovali. Následne sme posunuli pík na kraj 
detektorového poľa a natáčaním držiaka s kamerou 
sme opäť hľadali polohu s najmenšou šírkou píku. 
Avšak, pri pomerne širokom intervale okolo 
horizontálnej polohy detektora, boli šírky píkov 
prakticky rovnako úzke, tak sme detektor natočili 
horizontálne, pričom sme posuvným meradlom 
skontrolovali, či sme v správnej predtým nameranej 
polohe. 

Približný výpočet vlnových dĺžok v snímke 
prebieha tak, že vieme na ktorý pixel je zobrazená 
vlnová dĺžka, ktorej hodnota je nastavená na 
monochromátore a vieme, aký krok vlnovej dĺžky 
prislúcha na jeden pixel. To sme zistili tak, že sme 
urobili snímky druhého pozitivneho stavu dusíkovej 
molekuly pri nastavení vlnovej dĺžky na 
monochromátore 340, 380, 400 a 420 nm a taktiež 
pri nastavení vlnovej dĺžky na tabuľkové hodnoty 
najvýraznejších čiar N2 v tejto oblasti, ako napíklad 
337 nm, 357 nm a ďalších. Porovnávaním 
jednotlivých snímok sme určili spomínaný stredný 
pixel na 2070-ty a krok vlnovej dĺžky na jeden pixel 
na 0,027 nm, z čoho sa podľa lineárnej závislosti 
vypočítajú pre každý pixel vlnové dĺžky na celom 
približne 100 nm intervale vlnových dĺžok, ktoré 
môžme na jednej snímke vidieť. Určenie stredného 
pixelu je len približné, pretože nikdy nastavenou 
vlnovou dĺžkou netrafíme na ten istý pixel. 
Odchýlka pri týchto meraniach bola 50 pixelov, čo 
vytvára pri danom kroku neistotu výpočtu vlnovej 
dĺžky 1,35 nm. Avšak, takéto približné určenie je 
postačujúce na spracovanie spektra v programe 
Spectrum Analyzer 1.7, [Navrátil, Trunec, Smíd, 
Lazar, 2006], kde vieme manuálne označiť 
niekoľko známych čiar a priradiť im vlnové dĺžky 
z databázy. Z dvoch takto určených čiar dokáže 
program veľmi presne okalibrovať na vlnové dĺžky 
celé spektrum. Následne už môžme priradiť vlnové 
dĺžky z databázy aj ostatným menším čiaram. 
Takúto funkcionalitu plánujeme zabudovať aj do 
nášho programu, kde závislosť priradených 
známych vlnových dĺžok od čísla pixelu preložíme 
polynómom a z neho potom vypočítame všetky 
vlnové dĺžky na danej snímke. 

Optická časť bola kalibrovaná na spektrálnu 
citlivosť podľa krivky spektrálnej citlivosti 
detektora kamery, keďže tento údaj má pokiaľ ide 
o celkovú spektrálnu citlivosť aparatúry najväčšiu 
váhu. V oblasti, kde sa chystáme merať dusíkové 
spektrá, sme mohli krivku spektrálnej citlivosti 
kamery aproximovať lineárnou funkciou (viď 
Obr.1). Touto funkciou sme následne vydelili 
všetky namerané spektrá mikrovýboja. Presnejšiu 
kalibráciu celej optickej aparatúry plánujeme urobiť 
pomocou kalibrovaného svetelného zdroja. 

 
Obr 1: Krivka spektrálnej citlivosti kamery 

(bledomodrá) a vyznačená časť krivky, kde sme 

vykonali kalibráciu (žltá). 

Kvôli získaniu lepších intenzít signálov sme 
potrebovali umiestniť výstup z optického vlákna 
pred štrbinu monochromátora stredom na stred a čo 
najbližšie ku štrbine. Presvietením vlákna silným 
zdrojom sme na výstupe získali dobre viditeľný 
obraz, podľa ktorého sme nastavili polohu vlákna. 

Na záver tejto časti by sme poznamenali, že aj 
keď poloha pixelu s vlnovou dĺžkou nastavenou na 
monochromátore nieje v strede detektora, 
nepredstavuje to zásadný problém. Kvôli použitému 
lineárnemu výpočtu sa len mierne zvýši nepresnosť 
určenia vlnovej dĺžky v miestach ďalej od 
nominálnej hodnoty, s čím si ale Spectrum Analyzer 
1.7 pri korekcii vlnových dĺžok bez problémov 
poradí, takže celý detektor je efektívne využitý. 
Časť detektorového poľa by mohla zostať nevyužitá 
len vtedy, keď by na ňu v dôsledku zlého natočenia 
zrkadiel v monochromátore nedopadalo svetlo. 

3 Experiment 

Ako experiment na demonštráciu funkčnosti 
aparatúry sme zvolili meranie spektier druhého 
pozitívneho stavu dusíka pri rôznych tlakoch v DC 
mikrovýboji, pričom z nameraných spektier 
priradíme jednotlivým čiaram príslušné vibračné 
prechody a určíme vibračné energie molekúl. Pre 
tieto tlaky porovnáme  intenzity najsilnejšiej čiary 
pri 337 nm ako ukazateľ celkovej intenzity svetla 
výboja. Budeme zisťovať či tieto veličiny závisia od 
toho, v akom bode Paschenovej krivky výboj horí. 
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Taktiež, pomocou programu Specair, [Laux, 2002],  
namodelovaním príslušného spektra dusíka tak, aby 
malo čo najpodobnejší tvar nameranému, 
určíme rotačnú teplotu molekúl. Druhý pozitívny 
stav dusíka je dobre známe spektrum s 
viacerými výraznými píkmi niektorých prechodov 
a preto je vhodné na takéto meranie. 

3.1 Parametre merania a postup 

Nastavili sme mikroskrutkou vzdialenosť 
elektród 100 μm, ktorá zostane počas experimentu 
konštantná. Tiež sme zabezpečili, aby pri všetkých 
tlakoch výboje horeli pri podobných prúdoch, 
keďže intenzita výboja výrazne závisí od prúdu. 
Podobnosťou hodnôt prúdu zabezpečíme, že 
prípadné zmeny velíčín, najmä intenzít svetla, budú 
závisieť hlavne od tlaku plynu. Tiež sa týmto 
opatrením šetria povrchy elektród, keďže prúd 
budeme držať na nižších hodnotách.  Tlaky, pri 
ktorých budeme merať sú relatívne vysoké, a budú 
to 25 mbar, 50 mbar, 75 mbar, 100 mbar a 125 
mbar. Vyššie tlaky merať nemôžeme, pretože 
použitý napäťový zdroj nedokáže vytvoriť 
dostatočne vysoké napätie na prieraz. Druhý 
pozitívny stav dusíka vyžaruje na vlnových dĺžkach 
od približne 310 nm do 430 nm, teda nominálnu 
hodnotu vlnovej dĺžky na monochromátore si 
zvolíme na 360 nm, aby sme túto oblasť mali 
pokrytú čo najlepšie. Integračný čas kamery sme 
nastavili tak, aby najvyšší pík spektra aj s pozadím 
mal intenzitu približne 80% kapacity kamery, 
v našom prípade to bola 1 sekunda. Namerané 
spektrá potom okalibrujeme a vyhodnotíme. 

Aparatúru sme dvakrát vyčerpali na vysoké 
vákuum a prečistili čistým dusíkom (99.999%), 
ktorý sme potom napustili na tlak pri prvom meraní. 

Pri každom zvolenom tlaku sme urobili okrem 
snímky spektra novým zostaveným spektroskopom 
pre porovnanie aj snímku starým spektroskopom 
StellarNet UV/VIS 200 nm – 1100 nm. 

Vyhodnotenie spektier a určenie vibračnej 
energie prebiehalo pomocou programu Spectrum 
Analyzer 1.7, ktorý vie priamo zo spektra vypočítať 
vibračnú energiu molekúl. 

4 Výsledky 

Výsledné okalibrované spektrá dusíka pri 

jednotlivých tlakoch sú na obr. 2. Na obr. 3 je pre 
porovnanie spektrum zosnímané starým 

spektroskopom StellarNet UV/VIS v rozsahu od 

300 nm do 440 nm, pri tlaku 50 mbar. 

.

 
Obr 2: Namerané spektrám druhého pozitívneho 

stavu dusíka pri rôznych tlakoch. 

 
Obr. 3: Porovnanie spektier druhého pozitívneho 

stavu dusíka namerané starým spektrometrom 

StellarNet a novým spektrometrom pri tlaku 50 

mbar. 

Ako je zo zobrazených spektier vidno, nový 
spektrometer má oveľa lepšie rozlíšenie ako starý. 
Zostavený spektrometer dokáže rozlíšiť rotačné 
pásy dusíka pri jednotlivých vibračných prechodoch 
v tomto rozsahu vlnových dĺžok. Jednotlivé rotačné 
čiary rozlíšiť nedokáže, ale  rozlíšenie je berúc do 
úvahy jeho rozmery dobré, píky majú v polovici 
svojej výšky šírku približne 0,3 nm. Nový 
spektrometer má menšiu nevýhodu v tom, že popri 
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silnom signále píkov 337 nm a 357 nm zanikajú 
slabé signály ostatných prechodnov. To sa dá 
v prípade potreby vyriešiť nastavením dlhšieho 
integračného času. Silné píky síce budú saturované, 
ale budeme vidieť ostatné slabšie píky. Poškodenia 
kamery sa pri rozumne dlhých integračných časoch 
obávať netreba, pretože saturácia signálu nastáva 
dlho predtým ako by mohlo dôjsť k poškodeniu 
CCD poľa. 

Zo spektra okalibrovaného na vlnové dĺžky sme 
pomocou programu Spectral Analyzer 1.7 určili 
vibračné energie pri jednotlivých tlakoch a intenzity 
čiary 337 nm pri jednotlivých tlakoch. Príslušné 
závislosti sú na Obr. 4 a Obr. 5. 

 
Obr. 4: Závislosť vibračnej energie molekúl od tlaku. 

 
Obr. 5: Závislosť intenzity čiary vlnovej dĺžky 337 

nm druhého pozitívneho systému N2 od tlaku. 

 

Ako vídíme z trendov oboch kriviek, tieto 
veličiny za v závislosti od tlaku menia. Vibračná 
energia s rastúcim tlakom klesá, od 2400 K pri 25 
mbar až po 1800 K pri 125 mbar. Pokiaľ ide 
o intenzitu čiary 337 nm, tak v závislosti od tlaku 
mala stúpajúcu tendenciu. 

Modelovaním spektra v programe Specair sme 
určili rotačnú teplotu molekúl na 300 K, nezávisle 
od tlaku. 

5 Záver 

Podarilo sa nám skonštruovať funkčnú aparatúru 
na optickú emisnú spektroskopiu, ktorá dokáže 
nahradiť dosiaľ používaný spektroskop.  Rozlíšenie 
nového spektroskopu je asi 5-krát lepšie ako 
starého, vďaka čomu vidíme v spektre dusíka N2 pri 
píkoch vibračných prechodov aj obálky rotačných 
pásov. Použiteľnosť a kvalitu výstupných spektier 
sme demonštrovali určením parametrov spektra, 
konkrétne vibračnej energie molekúl a intenzity 
najsilnejšieho píku, pričom sme zisťovali závislosť 
týchto veličím od tlaku plynu. Záverom preto je, že 
máme k dispozícii kvalitný prístroj ako dobrú 
východziu pozíciu pre budúce spektroskopické 
merania. Plánujeme hlbšie študovať procesy v 
mikrovýbojoch, najmä pri vyšších tlakoch, 
zlepšením elektrickej diagnostiky výboja, [Klas, 
2011], a ďalším zdokonaľovaním optickej emisnej 
spektroskopie výboja. 
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Abstract  
Goal of this work was to compare two methods used to calculate the ro-vibrational transitions lower state 
energies from the temperature dependent absorption spectra (between 200K and 75K). The assembly of the 
experimental setup, the adjustment of measurement conditions, acquisition of spectra and the process of 
analyzing and evaluating the data to usable results is described as well. 
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1 Introduction 
Our experimental data was measured for methane 
molecules. Methane is the simplest hydrocarbon 
molecule having four half-integer spin hydrogen 
atoms at equivalent positions. As a consequence, 
methane exists as three nuclear spin isomers, which 
differ in the total spin of the hydrogen nuclei. For 
any further application of spectral measurement it is 
necessary to possess all the necessary parameters 
for each spectral line. From necessity our goal 
emerges, concretely to exactly identify each 
observed transition isomer through the quantum 
rotational number. The cross temperature method 
has been used previously for J values identification 
(Kassi, et al., 2008), but our case we are trying to 
evaluate if an different method of single 
temperature is able to achieve the same or better 
results.  Experiment conditions were not chosen 
randomly, but specifically to simulate the 
astronomical environment. For example atmosphere 
of Uranus, Saturn or Jupiter is quite similar, in the 
terms of pressure and temperature conditions.  

2 Experimental Setup 
Setup used in our experiment is shown on [Figure 
1.].For measurement an ECDL laser operating on 
1.5 µm is utilized. For adjustment purposes He-Ne 
laser is aligned using two matching mirrors and one 
dichroic mirror with reflectivity 99% for 1500-1600 
nm region and approximately 10% for 600nm 
region. Beam is spitted into three beams  with 
following distribution of power: 92% in the 
continuing beam, 4% in first reflection and 3% in 
second reflection. (Cacciani, et al., 2012) First 
reflection is redirected to the Fabry-Perot 
interferometer used for monitoring the fast laser 
frequency tuning. Second reflection is redirected to 
Lamdameter for precise measurement of 
wavelength up to 6 digit of precision. Main beam 
continues towards the Herriot cell. The focusing and 
cell-matching optics provide the correct injection 
and focalization of laser into the cell. Herriot cell 
was constructed on accordingly to   (Mondelain, et 
al., 2007). With the same experimental parameters, 
two mirrors of 150,5 mm with distance of 140, 39 
mm and 38 passes inside the cell. After exiting the 
cell laser is focused on main photodiode.  
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Figure 1. Experimental setup 

In order to achieve full potential of cell the 
injecting beam needs to be precisely adjusted with 
the position and the angle of injection. These 
parameters can be varied using the optical mode-
matching setup. When aligning the laser to match 
the Herriott cell optimal path, it is necessary to note 
another variable, which is the focalization of the 
beam. In paraxial approximation the beam reflected 
between the curved mirrors of Herriott cell follows 
the Gaussian beam propagation and the waist is 
located in the middle between the mirrors. 
(Demtroder, 2003) We can name this effect as auto-
focalization of beam when reflected of mirror. Due 
to this effect it is necessary to inject beam with 
correct focalization so the focus point will be 
directly in the middle of mirrors.  When we tried to 
deduce which parameter influences the output 
power more, we experimentally found that the 
focusing parameter influences the output power 
much more and there are multiple positions and 
angles which provide the same output power. 

2.1 Data Acquisition 
For data acquisition a LabVIEW communication 
program is used. The program collects data from 
following inputs: photodiodes for signal and etalon 
using Alazartech card, ECD laser information, 
Herriott cell pressure and temperature, Lamdameter, 
PZT voltage generator. Stored spectral data consists 
of several parts: etalon data, temperature, signal 
data and reference data. First step of data processing 
consists of calibration of signal data using measured 
etalon peaks. In our case air etalon spectral data 
were measured using standard Fabry-Perot 
interferometer. The theory of FP etalon yells free 
spectral range (FSR) dependent only on distance 
between mirrors of inteferometer. From this we 
were able to calibrate our spectral data to 
correspond the correct wavelength. The data was 

firstly evaluated in the meaning of corresponding 
the physical underground. From this evaluation it 
seemed that a certain part of the spectra, generally 
at start or at the end, is not corresponding. We 
believe that these ranged were corrupted by the 
laser instability. Also if the spectra would end in a 
peak resolving a situation that only a part of the 
peak would be processed, an error would be 
appearing in the further fitting process. For the 
fitting process itself it is necessary to evaluate the 
baseline and subtract it from the measured data.  
This can be generally done by multiple methods. 
Simplest method is using a constant baseline. In our 
case we used this method for rough estimation of 
baseline during the peak identification process. For 
experimental data an Cubic spline method was used 
instead. First step is to identify the searched peaks 
using data from spectral database HITRAN 
(HIT11). After identification, the etalon calibrated 
data are overlapped with reference data from 
database. This is done in order to determine if the 
change of absorbance can be interpreted as a 
fluctuation in measurement or it can be interpreted 
as a searched peak. Generally the function matches 
the fitted data except the regions of reference peaks. 
Two main parameters are used for Spline method, 
weight and width of reference peak. Weight 
describes how well the spline function is trying to 
copy the data and width stays for size of ignored 
area. When matching the baseline it is crucial to 
observe if the spline function is not reducing the 
area of the peaks.  
Data fitting is done using LabVIEW nonlinear 
curve fit with several variable parameters. In peaks 
we define and fit these parameters: position, 
amplitude, x-scaling, surface, Lorentz width, 
Doppler width. Position of peaks is firstly initialized 
from Hitran database; this is done to properly fit the 
x-scale parameter. (HIT11) 
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3  Methodology 
From the fit we were able to deduce the surface of 
each peak (intensity I) at different temperatures (T). 
Measured intensity of line can approximate as 
(HIT11): 

𝐼𝑖 = 𝑛𝑖(𝑇) ∗ 𝑆𝑖(𝑇) = 𝐴 ∗ 𝑛(𝑇) ∗ 𝑇−3/2 ∗ 𝑔𝑖 ∗ 𝑒
− 𝐸
𝑘𝑇 

Where ni is the concentration, E is the energy 
and 𝑔𝑖 is the statistical weight of the transition 
lower state, A is nondependent constant, Si(T) is the 
transition line strength and 𝑛(𝑇) is the molecule 
concentration. We presume that in case of closed 
system the number of particles doesn’t change so 
also the concentration stays constant. From this 
presumption we can define following equation: 

𝜀(𝜆,𝑇) = ln{𝐼(𝜆,𝑇) ∗ Z(𝑇)} =
𝐸
𝑘𝑇

+  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Where 𝐼(𝜆,𝑇) is line intensity on wavelength λ 
and Z(𝑇) is the correspondent partition function. It 
is possible to determine the energy of low state 
directly using an ratio of intensities on different 
temperatures respectively a different of 𝜀(𝜆,𝑇) 
(Kassi, et al., 2008). 

𝐸 �
1
𝑘𝑇0

−
1
𝑘𝑇1

� = 𝜀(𝜆,𝑇0) − 𝜀(𝜆,𝑇1) 

Another approach for determining the E, consist 
of defining 𝜅(𝜆,𝑇) as: 

𝜅(𝜆,𝑇) =  𝜀(𝜆,𝑇) − 〈𝜀(𝜆0,𝑇)〉 =  
𝐸𝑖 − 𝐸𝑗
𝑘𝑇

+  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

In this approach the energy difference is found 
using the line different lines on the same 
temperature. The difference is between the observed 
peak and peak we used for normalization. In general 
for normalization it is best to use peak which lower 
state energy is well known. With this method the 

presumption of constant 𝑛(𝑇) is no longer 
necessary because we observe only energy 
difference.  

If we want to find the value of E we simply 
utilize the linear dependence of 𝜀(𝜆,𝑇) on 1/T , 
mathematically we can set 1/T as x and constant as 
y parameters of the fitting function. Expression 
follows: 

𝑦 + 𝐸 ∗ 𝑥 = [𝜀(𝜆,𝑇) − 〈𝜀(𝜆,𝑇0)〉] ∗ 𝑘 

Similar way can be used for finding ΔE value.  

𝑦 + ∆𝐸 ∗ 𝑥 = [𝜅(𝜆,𝑇) − 〈𝜅(𝜆,𝑇)〉] ∗ 𝑘 

From this expression we are able to find ∆𝐸 
which is the energy difference of lover energy states 
between reference peak and observed peak. In your 
case we choose the reference peak with J=0 on 
6770,1569 cm-1. As a cause of this choice the ∆𝐸 
give directly energy values. 

Finally for our main goal to find the J values of 
measured peaks, we can compute the actual values 
from following equation: 

𝐸 = 𝐵0 ∗ [(𝐽 + 1/2)2 − 1/4] 

Where B0 is rotational constant which for 
methane has value B0=5.214 cm-1. 

4 Experimental Results 
The data we present in this work were acquired for 
five different temperatures: 75K, 90K, 120K, 160K 
and 200K in spectral ranges. The aim was to clarify 
the attribution of rotational numbers of lower states 
made by (Wang, et al., 2011). [Figure 2] shows the 
spectral range of interest in comparison with the 
Grenoble data and the tuning range of our ECD 
laser.  
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Figure 2. Overview of treated data.

 
Our measured data consists of several spectral 
ranges, which are written in [Figure 2]. All of these 
spectral ranges were measured 20 times at five 
temperatures. For simplification not every data 
range will be displayed on following figures, but it 
is necessary to note that all ranges were treated 
accordingly as the displayed ones. As stated above 

the raw experimental data was firstly calibrated and 
then using an Cubic spline method an baseline was 
subtracted. For illustration of the spectra 
temperature evolvement we present [Figure 3] for 
two spectral ranges, not that we actually display a 
fitted spectra for clearer illustration.  
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Figure 3.  Fitted spectrum at different temperatures 
 
Spectral data was fitted using Levenberg-Marquardt 
fitting algorithm with physical reference consisting of 

spectra synthetiser. The fitted spectra is displayed on 
[Figure 4]  

 
 

Figure 4. Fitted spectra with residuum on the 200K temperature 
 
In the previous section we have formed an methodology 
for determining the lower state energy. We have 
introduced tho methods first one presented by (Kassi, et 
al., 2008) referred as “two temperature” method or 

“method A”. The second one, one temperature referred 
as “method B”.  In the following figure we present the 
computed dependencies. 
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Figure 5. Comparison of measured data to theoretical dependency.

 

5 Conclusion 
This paper has briefly described a different 

method of measuring rotational quantum numbers, 
as well as construction of experimental setup used 
in this process. I have personally participated in the 
whole process from installing the optical 
components, assembling the pumping system, 
tuning the system to actual data acquisition and 
processing. Our goal was to evaluate if [Method B] 
can achieve comparable or better results than 
[Method A] (Mondelain, et al., 2007). Results 
presented in [Table 1] clearly clarify that our “one 
temperature” method was clearly more precise in 
determining the real value of J. We have achieved 
precision lower than 0.1, from what we can 
confidently clarify the searched values. This 
improvement is most obvious in peaks, whose J 
value was hovering between two values. These 
results were achieved even without any major 
optimization of experimental apparatus as well as 
the fitting process. We can see clear example in left 
fit on [Figure 4], where the residua of fit is slightly 
bended, which points to bad determination of 
baseline. Despite these errors we were able to match 
the theoretical dependency at much higher rate 
using [Method B] than by usage of [Method A] 
which is clear from [Figure 5]. 
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Table 1.  Showing the summaries of results achieved by both methods, blank cells belong to not well-defined 

peak, which have not yet been assigned to a molecule.   
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Abstract 

The aim of the experiment was simulation of 

processes present in the atmosphere of Mars. It 

consists mostly of CO2 (95%), nitrogen, argon, 

oxygen, etc. We focused on nitrogen and 

added different concentration of nitrogen (1%, 

3%) to the CO2 because argon and nitrogen are 

the second most abundant gases in the Martian 

atmosphere. Positive and negative corona 

discharges were used to initiate plasma-

chemical processes. The UV spectrometry was 

used to analyse discharge influence on the gas 

mixture. We were interested in the influence of 

nitrogen on formation of ozone as it is 

considered to be an important biomarker.  

Keywords: corona discharge, atmosphere of 

Mars, ozone, nitrogen, UV spectrometry, 

carbon dioxide. 

1. Introduction 
Mars has always been one of the most 

interesting planets in our Solar system for 

people especially because of the conditions on 

its surface. As they are relatively similar to the 

Earth conditions the question of sustaining life 

has emerged. Scientists have undertaken a lot 

of missions to gain basic information about the 

atmosphere, its composition and about active 

chemical and physical processes. 

The Martian atmosphere contains 

approximately 95.32% of CO2, 2.7% of 

nitrogen, 1.6% of argon. The temperature 

fluctuates from +20˚C to -140˚C during the 

year. The Martian day lasts 24.7 hours and 

atmospheric pressure is in the range of 5-

10 mbar. This atmosphere does not contain 

ozone layer therefore UV radiation hits the  

 

 

surface of the planet directly and initiates 

different elementary processes near the 

surface. For initialization of these processes in 

laboratory conditions slow electrons can 

substitute the UV radiation. These are present 

in the drift region of corona discharge. Corona 

discharge was used for atmosphere mimics 

many times e.g. [1]. 

Many scientists dealt with corona discharges, 

dissociation of CO2 and generation of ozone in 

Martian atmosphere.  

F.E. Niles et al. dealt with corona discharge 

generated in flowing CO2 in 1970 [2]. They 

published research about reactions of 

ionospheric importance in corona. He used air, 

with admixtures CO2, NO, NO2, N2O. The 

initial NO density greatly affected the negative 

and observable positive ion densities. 

In 1978 Ron W. Evans and Ion I. Inculet 

published a paper focused on experimental 

measurements of positive and negative corona 

discharge. Discharge was created in cylindrical 

system of electrodes. They registered light 

emitted from initial discharge to spark. They 

presented resulting graphs, which provided 

reasonable estimate of the radius of the corona 

layer for corona currents from inception to 

sparkover. [3]  

In 1985 R. Brambilla et al. were examining 

charge in unipolar corona. They were 

generating corona in cylindrical system of 

electrodes and determined charge density, 

electric current and losses in corona [4]. Entire 

experiment was focused on processes in 

Earth’s ionosphere. The electric field strength 

at the conductor surface increased with voltage 

keeping quite close to the geometrical field Eg. 
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The remarkable agreement was obtained with 

results of other researches.  

A. Cenian and A. Chernukho et al. dealt with 

modelling of plasma-chemical processes in 

CO2 lasers during generating of corona 

discharge [5]. They have proved that change of 

CO2 to CO depends on the ratio E/N. 

M. Higashi [6] and H. R. Weiss [7] have 

proved that concentration of CO2 in mixture of 

gases N2 - CO2 and pure CO2 is decreasing in 

DC corona discharge. Based on that authors 

suggested moving part of gas back to 

combustion chamber of diesel engine because 

of reduction of excessive emission of CO2.  

I. Maezono and J. S. Chang were studying the 

reduction of concentration of CO2 from 

combustion gases by DC corona torches [8]. 

The corona torch consisted of two small 

diameter hollow electrodes and gas flow 

entered the upstream cylindrical hollow 

electrode and existed at a downstream 

cylindrical electrode. The combustion gas 

(N2:O2:CO2=0.745:0.15:0.105) was used 

together with different mixtures of argon gas. 

The results showed that the CO2 gas reduction 

rate seeded with argon increased with 

increasing corona current until 20% of argon 

mixture and decreased with increasing argon 

mixture above 20%. 

M. Černak and J. Skalny were investigating the 

dependence of discharge current on 

concentration of ozone at pressures (46.55-

86.55) kPa in negative corona discharge. The 

voltage on the electrodes was constant and the 

corona discharge was generated in short-time 

pulses (3s). Concentration of ozone was 

calculated from absorption of UV radiation. [9] 

J. Chen and J. H. Davidson in 2002 focused on 

the production of ozone in positive corona 

discharge. [10] They studied physical 

processes in corona and chemical aspects of 

ozone formation. The 80% of produced ozone 

was the result of presence of excited molecules 

of nitrogen and oxygen. Concentration of 

ozone was increasing with increasing 

discharge current and diameter of wire and 

decreasing with rising temperature. 

Discharge in atmosphere of Mars was 

examined by N.L.K. Manning in 2010. [11] 

Paschen’s curves were measured in different 

mixtures of gases, which are present in this 

atmosphere. Measured results were compared 

with literature concerning break-down voltage 

in CO2, N and H. CO2 and Mars gas had 

comparable curves suggesting that the addition 

of small amounts of N2 and Ar did not 

considerably alter the discharge potential. 

In this research, we were interested in ozone 

generation in corona discharge fed by CO2 and 

mixtures of CO2 and N2 (1%, 3%).  

2. Experiment 
A scheme of the experimental apparatus is 

shown in figure 1. 

 
Figure 1. Experimental apparatus (VN- high 

voltage power supply, A- ampmeter, V-

voltmeter, K-discharge reactor, UV-UV 

spectrometer, P- flow controllers, CO2, N2-

gases 

The experiment was carried out at atmospheric 

pressure and ambient temperature. It was made 

in flowing regime. The mixture of gases was 

flowing through the discharge reactor which 

was located outside the UV spectrometer 

during the entire experiment. Then the gas 

flowed into the cell of UV spectrometer 

(Shimadzu). The gas flow rate was kept 

constant 100 cm
3 
/min. The used mixtures were 

pure CO2, CO2 + 1% N2, CO2 + 3% N2. The 

gases were flowing through the positive and 

negative corona. The discharge reactor 

contained cylindrical system of electrodes with 

12cm of active length. The discharge current 

and the voltage on the electrodes were 
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measured by voltmeter and ampmeter and 

recorded using the computer.  

The UV spectrometer was used to determine 

the concentration of generated ozone. After 

each voltage change the system was let to relax 

for 30 minutes and then the transmittance was 

read by the UV spectrometer. The 

concentration of ozone was calculated 

according to the Lambert-Beer formula 
lneT   (1) 

where T is transmittance of UV light, n is 

concentration of ozone, σ is ozone absorption 

cross section and l is length UV cell. The 

transmittance was measured near the 

maximum of the ozone absorption cross 

section at 255nm.   

3. Results and Discussion 
The current-voltage characteristic for 

corona discharge is defined as 
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where ε0 is permittivity of vacuum, μ is 

mobility of ions, R is radius of outer electrode, 

r0 is radius of inner electrode and Uo is onset 

voltage. This is semi-empirical formula for 

coaxial system of electrodes. 

 The current-voltage (CV) 

characteristics were measured in positive and 

negative corona discharge fed by pure CO2 and 

different mixtures of CO2 and N2 (1%, 3%).  
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Figure 2. Current- voltage characteristic of 

positive corona for different gas mixtures. 

Discharge current increased quadratically with 

electrical voltage according to formula (2). 

Addition of the nitrogen in small amount 

caused an increase of the discharge current.  

Negative corona (CV characteristic) 
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Figure 3. Current- voltage characteristics of 

negative corona for different gas mixtures. 

Influence of the added nitrogen in the CO2 is 

not clear in comparison to the positive corona. 

The reason is that in the negative corona the 

discharge current is composed of electron and 

ion components. The electrons have very high 

mobility in comparison to ions and thus affect 

the measured discharge current significantly. 

On the other hand in positive corona the 

measured discharge current is composed only 

of ions.  

The values of discharge current used in 

current-voltage characteristics in both positive 

and negative corona were recalculated over the 

length of inner electrode.  

In figures 4 and 5 the concentrations of ozone 

in dependence on Becker’s parameter η are 

shown.  The Becker’s parameter η expresses 

an amount of energy handed over to the unit 

volume of the gas by the corona discharge. The 

Becker’s parameter is defined by following 

formula 

Q

IU .
     (3) 

where U is electrical voltage, I is discharge 

current and Q is the gas flow rate. The 
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concentration of ozone was calculated by 

formula (1) and transmittance of UV light was 

determined by UV spectrometer.  
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Figure 4. Concentration of ozone depending 

on Becker’s parameter in positive corona 

The concentration of ozone in positive corona 

dramatically decreased after mixing of 

nitrogen to the pure CO2. Even 1% of nitrogen 

affected the concentration of ozone 

significantly. 
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Figure 5. Concentration of ozone depending 

on Becker’s parameter in negative corona 

Adding of nitrogen to the pure CO2 did not 

influence concentration of ozone in negative 

corona so significantly as in positive corona. 

Concentration of produced ozone was 

approximately hundred times higher than in 

positive corona.  

Since the nitrogen is electropositive gas it 

creates only positive ions. Because of this fact 

the processes in positive and negative corona 

are slightly different. In positive corona 

discharge only the neutral and positively 

charged particles (positive ions) are present in 

drift region. On the other hand in the negative 

discharge only the neutral and negatively 

charged species (electrons and negative ions) 

are present in the drift region. In both polarities 

of the discharge there are ions of both 

polarities in the ionization region. So in the 

negative corona there are no nitrogen ions in 

the drift region and in the positive corona the 

nitrogen ions are present in the drift region. 

The ionization regions are similar in both 

cases. Thus as the presence of nitrogen ions 

seems to be responsible for the significant 

ozone diminishing effect in positive corona 

after adding nitrogen. We suggest that this 

effect of ozone diminishing can be cause by 

reactions of nitrogen ions with oxygen atoms 

and molecules such as         

ONOON  

2   (4) 

k4=2.6.10
-10

cm
3
.s

-1 

  ONOON 2    (5) 

k5=3.7.10
-11

cm
3
.s

-1 

NNOON  

2   (6) 

k6=2.5.10
-10

cm
3
.s

-1 

The reaction rates of these reactions are high 

and show that they are very significant in the 

chemistry of the discharge. Such reactions are 

impossible in the negative corona drift region 

as there are no nitrogen ions present.  

4. Conclusion 

The results of experiment show that the 

processes in positive and negative corona 

discharge are different. The admixture of 1% 

and 3% of nitrogen caused significant decrease 

of concentration of ozone in CO2 in positive 

corona discharge. In negative corona discharge 

the influence of admixture of nitrogen was 

weak almost negligible. We assume that this 
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difference was caused by the role of nitrogen 

ions in the drift region of the positive corona 

discharge.  
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Abstrakt 

 V tejto práci sa zaoberáme návrhom, 
simuláciou, konštrukciou a meraním zariadenia na 

presné detekovanie preleptania štruktúry, 

vytvorenej na tenkej vrstve. Konkrétne sme 
navrhli dva systémy. Prvý na princípe paralelného 

rezonančného obvodu, kde vzorka plní úlohu 

paralelne pripojeného rezistora. Tento systém sa 

pre nami vyuţívané leptacie zariadenie ukázal ako 
neúčinný kvôli disipácii energie na duralových 

drţiakoch. Druhý návrh zahŕňal aktívny obvod 

555 multivibrátor s napájaním pomocou 3V 
batérie. V oboch prípadoch sme jav preleptania 

vzorky testovali odpojením rezistora s odporom 1 

- 1,5k. Táto hodnota zodpovedá pribliţne 
plošnému odporu vzoriek z MoC a TiN, ktorá sa 

pri preleptaní zmení na nekonečnú (resp. niekoľko 

M). 

Kľúčové slová: detektor, preleptanie, cievka, 

čidlo, koplanárne štruktúry 

1. Úvod 

Vzorky koplanárnych rezonátorov sú 
vytvárané optickou litografiou na vrstvách 

nanesených magnetrónovým naprašovaním. Pri 

procese optickej litografie (bliţšie opísanej 
v kapitole 2.3.) dochádza k odstráneniu fotorezistu 

na miestach, osvetlených UV ţiarením cez 

litografickú masku. Osvetlené miesta sa následne 

odleptajú procesom iónového leptania, pri ktorom 
ióny naráţajúce na povrch vzorky vyráţajú 

povrchové atómy. Výsledkom tak je štruktúra 

vzorky rezonátora z poţadovaného supravodivého 
materiálu (MoC, TiN) na nevodivom substráte 

(kremík, zafír). 

 Pri procese iónového leptania je veľmi 

dôleţité zvoliť správny čas leptania. Ak by vzorka 

bola vo vákuovej komore príliš krátko, mohlo by 

sa stať ţe na miestach, kde nemá byť materiál 
vrstvy by nedošlo k úplnému odleptaniu, čím by 

bol stredný vodič rezonátora stále spojený 

s uzemnenými plochami a vzorka by nebola 

pouţiteľná. Naopak, pri príliš dlhom čase leptania 

by mohlo dôjsť k tomu, ţe by sa preleptal rezist na 
miestach, kde má vrstva ostať a začala by sa tak 

odleptávať, čím by klesla hrúbka oproti 

poţadovanej hodnote a tieţ dochádza k leptaniu 
substrátu, čo vedie k zníţeniu kvality rezonátorov. 

 Vzhľadom k tomu, ţe pri procese leptania 
sú vzorky vo vákuovej komore na rotačnom 

drţiaku, nie je moţné dosiaľ beţnými postupmi 

sledovať, kedy sa vzorka preleptala. Je nutné sa 

spoliehať na kalibračné meranie rýchlosti leptania. 
Rýchlosť leptania však nie je konštantná, závisí 

od kvality vrstvy, rezistu, aktívnych plynov 

v leptacej komore a veľa ďalších parametrov. 
Keďţe vytváranie vrstiev naprašovaním je 

iteračný proces, pri ktorom sa neustále menia 

vlastnosti vytvorenej vrstvy vzhľadom 

k predchádzajúcim meraniam, teoretické odhady 
leptacích časov je nespoľahlivá metóda. Z toho 

dôvodu sme sa rozhodli navrhnúť systém, ktorý 

by priamo detekoval, kedy došlo k preleptaniu 
poţadovaných častí vzorky a kedy je teda nutné 

vypnúť proces iónového leptania, aby nedošlo 

k spomenutým poškodeniam a následnému 
znehodnoteniu vzorky. 

 Musíme sa preto zamerať na meranie 

veličiny, ktorá sa pri preleptaní vzorky rapídne 
zmení. Najlepšou moţnosťou sa zdá meranie 

odporu vzorky. Samotná vrstva našich 

supravodivých materiálov (TiN, MoC) má pri 
rozmeroch cca 1 cm

2
 odpor pribliţne stovky 

ohmov aţ  niekoľko tisíc ohmov [1, 2]. Po 

odleptaní vrstvy pripravenej na nevodivom 
substráte sa  zmení odpor na niekoľko miliónov 

ohmov. Odpor vzorky bude pre nás kľúčovou 

veličinou, ktorú sa navrhnutým detektorom 

pokúsime merať a zistiť tak moment, kedy došlo 
k preleptaniu vzorky  

2. Teória 

V tejto kapitole sa oboznámime 

s potrebnou teóriou a javmi uplatnenými v našich 
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experimentoch. Zameriame sa na vysvetlenie 

odporu vzoriek, ktorého zmena na nekonečnú 
hodnotu je pre nás kľúčovou z hľadiska detekcie 

preleptania. Opíšeme si, ako funguje generátor 

štvorcovej vlny s integrovaným obvodom 555 

(tzv. multivibrátor), ktorý bude súčasťou jedného 
z návrhov detektora. Taktieţ si zo všeobecného 

hľadiska objasníme jednotlivé experimentálne 

metódy výroby koplanárnych rezonátorov. 
Konkrétne si popíšeme, ako funguje proces 

optickej litografie a tieţ samotný proces iónového 

leptania, ktorého detekcia je cieľom tejto práce.  

2.1. Odpor vrstiev pre koplanárne 

rezonátory 

 Mierou odporu vrstiev s konštantnou 
hrúbkou je tzv. odpor na štvorec (sheet 

resistance). Vzťah pre túto veličinu vyplýva 

z vyjadrenia celkového odporu pomocou merného 
odporu. Odpor 3D vodiča je priamo úmerný jeho 

dĺţke a nepriamo úmerný ploche jeho prierezu. Pri 

vrstvách vieme plochu prierezu vyjadriť súčinom 
šírky konkrétnej vzorky a hrúbky vrstvy (obr. 1). 

Keďţe hrúbka vrstvy pre koplanárne rezonátory je 

konštantná, môţeme ju zahrnúť do merného 

odporu materiálu a dostávame tak novú konštantu 
charakterizujúcu konkrétny materiál, ktorou je 

spomínaný odpor na štvorec (sheet resistance) RS 

daný vzťahom: 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
= 𝜌

𝐿

𝑡𝑊
= 𝑅𝑆

𝐿

𝑊
 

kde R je celkový odpor vzorky, ρ je merný odpor 
vzorky a L, W, t, A sú rozmery vodiča (obr. 1). 

Z rozmerovej analýzy je zrejmé, ţe odpor na 
štvorec sa udáva, rovnako ako celkový odpor, v 

ohmoch. Z praktických dôvodov (aby nedošlo 

k zámene s celkovým odporom) sa však táto 

veličina zvykne udávať v jednotkách „ohm na 

štvorec“ /sq resp. /. Zo vzťahu je tieţ 
zrejmé, ţe ak má daná vzorka tvar štvorca (L=W), 

potom RS = R. 

 

Obrázok 1: 3D vodič (vľavo) a vzorka vodivej tenkej 

vrstvy (vpravo)  

 Na spoľahlivé určenie odporu na štvorec 

sa pouţíva tzv. 4-bodové meranie, pri ktorom do 
meraného odporu nevstupuje odpor kontaktov. 

Štandardne sú pri tejto metóde 2 elektródy 

napájané konštantným prúdom a voltmetrom 

s vysokou impedanciou meriame spád napätia na 
ďalších dvoch elektródach. Z nameraného napätia 

a známeho napájacieho prúdu sa potom 

jednoducho určí hodnota odporu na štvorec.  

Koplanárne rezonátory sú v našom 

laboratóriu vytvárané na vrstvách zo 
supravodivých materiálov MoC a TiN. Na 

meranie odporu týchto vrstiev sa pouţíva 

spomínane 4-bodové meranie. Článok [2] popisuje 

metódy a výsledky merania vrstiev TiN. 
Uvádzané hodnoty odporu na štvorec sú v rozsahu 

100 – 700/Meranie hodnoty odporu vrstiev 

MoC je popísané v článku [1] a výsledky meraní 

udávajú hodnoty 10
3
-10

4 
/. Výsledný odpor 

závisí od ostatných parametrov súvisiacich 

s výrobou vrstiev, ako je teplota substrátu pri 

naprašovaní, hustota reaktívnych plynov, atď. 

Keďţe nami vyrobené vzorky majú 

prevaţne tvar štvorca, merané hodnoty odporu 
danej vrstvy predstavujú pribliţne odpor na 

štvorec. Pri simulovaní a testovaní detekčného 

zariadenia môţeme teda pouţiť rezistory 

s hodnotami odporu 100 – 10 000a ich 

odpojenie z obvodu bude analogické 
preleptanému stavu vzorky, kedy sa hodnota 

odporu zmení na o niekoľko rádov. 

2.2. Obvod 555 multivibrátor 

 Integrovaný obvod 555 je jedným 

z prvých a najbeţnejšie pouţívaných 

integrovaných obvodov. Má široké vyuţitie pri 
zapojeniach rôznych napäťových deličov, 

pulzných generátorov, oscilátorov a podobne. 

Jeho logické zapojenie je zobrazené na 
nasledujúcej schéme (obr. 2). 
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Obrázok 2: Logické zapojenie komparátorov, 

tranzistora a RS klopného obvodu do integrovaného 

obvodu 555.  

Pre naše potreby je dôleţité vyuţitie tohto 
integrovaného obvodu v zapojení tzv. 555 

multivibrátora. Tento obvod vyuţíva zapojenie 

555 s dvomi odpormi a kondenzátorom podľa 

nasledujúcej schémy (obr. 3). 

 

Obrázok 3: schéma zapojenia obvodu 555 

multivibrátor. Na výstupe obvodu je pripojený 

transformátor, ktorý reprezentuje rotačnú cievku 

a čidlo detektora.  

Princíp činnosti spočíva v tom, ţe kondenzátor C 

sa nabíja s časovou konštantou (R1+R2)C. Ak 

napätie kondenzátora UC=Utreshold=Utrigger 

dosiahne hodnotu 2/3UCC, R-S klopný obvod sa 
preklopí do stavu Q=0, tranzistor „Discharge“ sa 

otvorí a napätie na výstupe Uout=0. Kondenzátor 

sa následne začne vybíjať s časovou konštantou 
R2C. Ak napätie na kondenzátore klesne na 

hodnotu 1/3UCC, R-S sa preklopí do stavu Q=1, 

tranzistor „Discharge“ sa uzavrie a napätie na 

výstupe 555 bude mať hodnotu napájacieho 
napätia Uout=UCC. Výsledkom je teda generátor 

štvorcovej vlny, ktorej frekvenciu určujú časové 

konštanty dané hodnotami odporov R1, R2 
a kapacity C. Po pripojení transformátora (obr.3) 

na výstup tohto obvodu vznikne na primárnej 

cievke premenlivé magnetické pole, ktoré sa na 
sekundárnej cievke prejaví ostrými špičkami 

meraného napätia, ktorých frekvencia bude 

totoţná s frekvenciou štvorcovej vlny danej 

vzťahom: 

𝑓 =
1

(𝑅1 + 2𝑅2)𝐶
 

V prípade ţe odpor R2 bude predstavovať odpor 
vrstvy pre koplanárne rezonátory, meraním 

frekvencie napäťových špičiek na sekundárnej 

cievke transformátora vieme určiť hodnotu tohto 

odporu a teda aj detekovať kedy sa táto hodnota 
zmení na nekonečnú (preleptanie vzorky). 

V tomto prípade špičky úplne vymiznú, keďţe 

obvod 555 prestane generovať štvorcovú vlnu. 

2.3. Výroba koplanárnych 

rezonátorov 

 Štruktúry koplanárnych rezonátorov 

vytvárame na tenkých vrstvách nanesených 

magnetrónovým naprašovaním na nevodivom 
substráte (kremík, zafír), ktoré na svojom povrchu 

obsahujú ochrannú fotocitlivú vrstvu, tzv. 

fotorezist. Pri procese výroby štruktúr sa UV 

ţiarením dopadajúcim na vrstvu cez litografickú 
masku a následným vyvolaním odstráni fotorezist 

na miestach, kde majú byť časti vrstvy odstránené. 

Tento proces sa nazýva optická litografia. 
V závislosti od typu pouţitého fotorezistu 

rozlišujeme 2 základné typy optickej litografie – 

pozitívna a negatívna. V prípade pozitívnej 
litografie sú osvetlené časti rezistu odstránené 

a naopak pri negatívnom procese sú tieto časti 

ponechané a odstránené sú neosvetlené časti 

(obr.4 vľavo). Špeciálnym prípadom optickej 
litografie je tzv. metóda Lift-off, pri ktorej sa 

najprv vytvorí štruktúra fotorezistu priamo na 

substráte a následne sa nanesie vrstva 
poţadovaného materiálu (obr.4 vpravo). 

 

Obrázok 4: Princíp optickej litografie. Vľavo – 

klasická metóda, vpravo – metóda lift-off 
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Oblasti vrstvy, na ktorých bol optickou 

litografiou odstránený fotorezist, sa následne 
odstránia procesom iónového leptania. Pri tomto 

procese sú vzorky uchytené na rotačnom 

duralovom drţiaku vo vákuovej komore (obr. 5). 

Elektromagnetickým poľom sa v komore pod 
nízkym tlakom generuje reaktívna plazma, ktorej 

ióny s vysokou energiou dopadajú kolmo na 

povrch vzoriek a reagujú na miestach, kde sa 
nenachádza fotorezist. Štruktúra je vytvorená 

v momente, keď je vrstva na daných miestach 

preleptaná k nevodivému substrátu (kremík, 

zafír). Odpor vzorky sa tak v tomto momente 
zmení na nekonečný a nami navrhnutým 

systémom (viď kapitola Experiment) vieme túto 

zmenu detekovať. 

 

Obrázok 5: Vákuová komora na iónové leptanie. 
Vnútri sa nachádza rotačný drţiak vzoriek. 

3. Experiment 

Ako sme uţ vyššie spomenuli, vzorky sú 

počas leptania umiestnené v leptacej komore na 

rotačnom drţiaku, ktorý homogenizuje dopad 

iónov na jednotlivé vzorky a zároveň zabezpečuje 
rovnomerne chladenie vzoriek. Z toho dôvodu ale 

nie je moţné merať odpor vzorky počas leptania 

jednoduchým nakontaktovaním vodičov 
a následným 2-bodovým meraním. Skokovú 

zmenu odporu vzorky na nekonečnú hodnotu teda 

treba merať bezkontaktnou metódou. Ako 
najvhodnejší spôsob sa javí moţnosť detekcie 

pomocou magnetického poľa medzi dvomi 

cievkami transformátora. Jedna cievka by bola 

pevne uchytená na obvode rotačného drţiaka 
vzoriek a druhá (tzv. čidlo) na statickom 

prstencovom drţiaku v tesnom okolí rotačného 

drţiaka. Keďţe prvá cievka by bola navinutá po 

obvode rotačného drţiaka koncentricky, jej rotácia 

by minimálne ovplyvňovala axiálnu homogenitu 
magnetického poľa. Pre takýto spôsob detekcie je 

preto potrebné navrhnúť systém, ktorý prevedie 

zmenu odporu vzorky pri jej preleptaní na zmenu 

magnetického poľa rotačnej cievky. Navrhli sme 
dva spôsoby realizácie takéhoto systému, ktoré si 

v nasledujúcich kapitolách podrobne opíšeme. 

Prvý spôsob zahrňoval pasívny (bez napájania) 
RLC rezonančný obvod, kde R bol odpor vzorky, 

L indukčnosť rotačnej cievky a C kapacita 

paralelne pripojeného kondenzátora. Tento spôsob 

sa pri meraní ukázal ako neúčinný kvôli pohlteniu 
energie indukciou vírivých prúdov v kovovom 

drţiaku vzoriek. Ako druhé riešenie sme navrhli 

aktívny (s napájaním pomocou 3V batérie) systém 
vyuţívajúci 555 multivibrátor, kde odpor vzorky 

určuje časovú konštantu, resp. frekvenciu 

generovanej vlny. Tento spôsob bol účinný a ako 
si niţšie ukáţeme, pomocou merania frekvencie 

na čidle vieme detekovať nie len zmenu ale aj 

konkrétnu hodnotu odporu v istom okamihu 

procesu leptania. 

3.1. Pasívny RLC obvod 

 Prvý, nami navrhnutý systém na detekciu 
zmeny odporu pomocou merania zmeny 

magnetického poľa, vyuţíval paralelne zapojenie 

rotačnej cievky, kondenzátora a leptanej vzorky 

(odporu). Na čidlo (detekčnú cievku) sme 
následne pripojili vlnový generátor a osciloskop. 

Generátor vytváral sínusovú vlnu s rezonančnou 

frekvenciou pasívneho RLC obvodu. 
Osciloskopom sme detekovali priebeh napätia na 

čidle. Výsledné zapojenie je zobrazené na schéme 

(obr. 6).  

 

Obrázok 6: Schéma zapojenia detektora na princípe 
pasívneho RLC obvodu. L1 – rotačná cievka, L2– čidlo, 

C – kondenzátor, R – odpor vzorky, UPP – amplitúda 

sínusovej vlny, Uout – sonda osciloskopu 

Časovo premenné magnetické pole na 

čidle má za následok indukciu prúdu v pasívnom 
rezonančnom obvode, v ktorom vďaka odporu 

leptanej vzorky dochádza k disipácii energie. Po 

preleptaní vzorky, keď sa odpor zmenil na 
nekonečný k disipácii nedochádza, pretoţe vetvou 

s paralelne pripojenou vzorkou nepreteká ţiaden 
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prúd. Tento rozdiel sa prejaví ako prudká zmena 

amplitúdy na čidle snímanej osciloskopom. 

 Simulácia: 

Celý detekčný systém sme simulovali 
v programe SIMetrix analog simulator, určenom 

na simuláciu analógových elektronických 

obvodov. Pri simulácii boli pouţité parametre 
reálnych súčiastok: L1=1000uH (rotačná cievka), 

L2=100uH (čidlo), C=10nF (paralelne pripojený 

kondenzátor), R=1kΩ (vzorka pred preleptaním) 
resp. 1MΩ (nekonečný odpor vzorky po 

preleptaní), f0 = 50kHz (frekvencia generovanej 

vlny resp. rezonančná frekvencia RLC obvodu), 

Upp=1V (rozdiel kladnej a zápornej amplitúdy 
vlny). Na grafe (obr. 7) sú zobrazené výsledky 

simulácie pred a po preleptaní vzorky (zmena 

odporu z 1kΩ na 1MΩ). 

 

Obrázok 7: Simulácia - priebeh napätia na čidle. Odpor 

R = 1k (červená) a R=1M(zelená) 

Z výsledkov simulácie vidíme, ţe ak odpor R 

zmeníme z hodnoty 1kΩ na 1MΩ (analógia 
preleptania vzorky) amplitúda napätia na čidle 

narastie z hodnoty 31mV na hodnotu 102mV (po 

uplynutí prechodových javov). Takýto rozdiel 
napätia je spoľahlivo merateľný beţným 

osciloskopom, prípadne štandardným voltmetrom 

umoţňujúcim meranie striedavých napätí.  

Meranie: 

Po týchto teoretických predpokladoch sme 

systém skonštruovali. Navinuli sme si cievky 

s uvedenými indukčnosťami (L=1000uH (rotačná 

cievka), L2=100uH (čidlo)) a rotačnú cievku 
prikontaktovali paralelne ku keramickému 

kondenzátoru s kapacitou 100nF a následne 

k rezistoru s odporom 1kΩ, ktorý predstavoval 
odpor leptanej vzorky. Na čidlo sme napojili 

generátor TG2000 20MHz DDS a osciloskop 

Tektronic TDS 2012B. Výsledky experimentu boli 

v zhode s teoretickými predpokladmi – amplitúda 

po odpojení odporu z rezonančného obvodu 

(analógia preleptania vzorky) stúpla na 
dvojnásobok (obr. 8). Mierna odlišnosť hodnoty 

amplitúdy pri meraní oproti simulácii je 

spôsobená výstupným odporom generátora. 

 

Obrázok 8: Meranie - priebeh napätia na čidle. Odpor 

R=1,5k(vľavo) a R=∞ (vpravo) 

Pri tomto meraní sme pouţili cievky bez vodivého 
jadra. Bolo potrebné však spraviť ešte meranie 

s cievkami priamo navinutými na drţiaky 

vyrobené z duralu (Al-Cu4-Mg). Pri tomto meraní 
uţ však zmena amplitúdy napätia v dôsledku 

zmeny odporu nebola pozorovateľná (obr. 9). 

Zlyhanie tohto spôsobu detekcie preleptania má za 

následok indukcia vírivých prúdov vo vodivom 
duralovom drţiaku. Kvôli tomu je pokles 

amplitúdy napätia v dôsledku zmeny odporu 

v pasívnom paralelnom rezonančnom obvode 
zanedbateľný. Ukázali sme tak, ţe takýto spôsob 

detekcie zmeny odporu nie je v konkrétnom type 

leptacej komory vyuţívajúcej duralový drţiak 
vzoriek moţný.  

 

Obrázok 9: Meranie – priebeh napätia na čidle (cievky 

sú uchytené k duralovým drţiakom). Odpor R= 1k 

(vľavo) a R=1M (vpravo) 

Je teda potrebné zvoliť iný systém 

detekcie zmeny odporu vzorky. Vhodnou voľbou 

sa zdá byť pouţitie známeho integrovaného 
obvodu 555, ktorý vo vhodnom zapojení s dvomi 

rezistormi a kondenzátorom funguje ako generátor 

štvorcovej vlny (kapitola 2.2.). Vďaka tomu 
zmenu magnetického toku na rotačnej cievke 

detekovať čidlom. Návrh a meranie tohto systému 

detekcie si podrobne popíšeme v nasledujúcich 

kapitolách. 
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3.2. 555 multivibrátor 

Ako sme si ukázali v kapitole 2.2., 
zapojenie dvoch rezistorov a kondenzátora 

k integrovanému obvodu 555 funguje ako 

generátor obdĺţnikového napätia na výstupe. 
V našom prípade jeden z rezistorov nahradíme 

vzorkou, ktorej preleptanie chceme detekovať. Na 

výstup obvodu 555 sme nakontaktovali cievku 

navinutú okolo rotačného drţiaku vzoriek 
z leptacej komory.  Detekčná cievka (čidlo) je 

v magnetickej väzbe s rotačnou cievkou a zmeny 

magnetického toku v rotačnej cievke, spôsobené 
obdĺţnikovým priebehom prúdu, sa na nej 

prejavia indukciou elektromotorického napätia. 

Tieto zmeny sa prejavia ako ostré špičky 
v miestach nábeţnej resp. úbeţnej hrany 

obdĺţnikového priebehu napätia. Ostré špičky 

pozorujeme preto, lebo indukované napätie je 

priamo úmerné zápornej časovej zmene 

magnetického toku 𝑈𝑖 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
. Tieto špičky 

môţeme merať uţ spomínaným osciloskopom, 
prípadne multimetrom Agilent U1252A 

nastaveným na meranie frekvencie striedavého 

napätia. Frekvencia je úmerná odporu vzorky R 

podľa vzťahu 𝑓 =
1

(𝑅1+2𝑅2)𝐶
 (kapitola 2.2.). Pri 

zmene odporu na nekonečnú hodnotu (prípad 

preleptania) obvod 555 prestane generovať 

obdĺţnikové napätie a na osciloskope pripojenom 
na čidlo uţ nebudeme pozorovať spomínané 

napäťové špičky a teda meraná frekvencia bude 

nulová. Zapojenie takéhoto detekčného obvodu je 
na schéme (obr. 3). 

Simulácia: 

Tento obvod sme najprv simulovali v uţ 

spomínanom programe SIMetrix analog 

simulator. V simulácii sme pouţili parametre 
reálnych súčiastok (L=250uH (rotačná cievka – 

počet závitov sme z rozmerových dôvodov 

zníţili), L2=100uH (čidlo), C=100nF 
(kondenzátor), R=1kΩ (vzorka pred preleptaním) 

resp. 1MΩ (nekonečný odpor vzorky po 

preleptaní), R2=1kΩ (rezistor), U = 3V (napájacie 

napätie). Výsledky simulácie zobrazujú priebeh 
napätia na výstupe integrovaného obvodu 555, na 

kondenzátore a na čidle (obr. 10).

 

Obrázok 10: Simulácia obvodu 555 multivibrátor. 

Priebehy napätia: kondenzátor (zelená), výstup 555 

(červená), čidlo (modrá) 

Výsledky simulácie sú v zhode s našimi 

predpokladmi, takţe na čidle pozorujeme špičky 
na začiatku a konci amplitúdy štvorcovej vlny.  

Konštrukcia: 

Obvod sme si kvôli otestovaniu zapojili 

najprv na elektrotechnickej doske. Ako napájací 
prvok sme pouţili zdroj napätia nastavený na 

hodnotu 3V.  Do obvodu sme pripojili uţ navinuté 

cievky na duralové drţiaky. Rotačná cievka mala 

v tomto prípade indukčnosť 250uH (z 
rozmerových dôvodov sme pouţili cievku 

s menším počtom závitov, ako v prípade 

pasívneho RLC obvodu, kde musela byť cievka 
s väčšou indukčnosťou kvôli väčšiemu 

magnetickému toku). Detekčná cievka (čidlo) 

mala, podobne ako v predchádzajúcom prípade 
indukčnosť, 100uH. Pouţitý kondenzátor mal 

kapacitu 100nF. Po zapojení obvodu sme 

osciloskopom postupne merali priebeh napätia na 

kondenzátore, výstupe integrovaného obvodu 555 
a na čidle. Výsledky merania (obr. 11) mali 

rovnaký charakter, ako teoretické predpoklady 

vyplývajúce zo simulácie tohto obvodu (priebeh 
napätia na čidle mal vzhľadom k napätiu na 

výstupe 555 prevrátený charakter oproti simulácii, 

kvôli opačnej polarite cievky). Mierne odlišnosti 

meraných amplitúd od simulovaných sú 
spôsobené neideálnosťou súčiastok, obzvlášť 

transformátora, ktorého magnetická väzba závisí 

od vzdialenosti cievok, polarity a prostredia. 
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Obrázok 11: Meranie 555 multivibrátora na doske. 

Priebeh napätia: výstup 555 (modrá vľavo), 

kondenzátor (modrá vpravo), čidlo (ţltá) 

Výsledky merania ukazujú, ţe takýto obvod je 

moţné pouţiť na detekciu zmeny odporu a teda 

preleptania vzorky. Obvod sme teda vyrobili 
priamo na drţiaku vzoriek do leptacej komory, na 

ktorom je navinutá rotačná cievka. V drţiaku sme 

si dali vyrobiť obdĺţnikovú „vaničku“ s rozmermi 

2 x 3,5 cm a s hĺbkou 4 mm pre umiestnenie 
obvodu multivibrátora 555. Následne sme 

optickou litografiou a mokrým leptaním vyrobili 

doštičku s plošnými spojmi pre obvod 555 
s poţadovanými prepojeniami.  Na túto doštičku 

sme prikontaktovali najprv integrovaný obvod 

TLC555CP a následne SMD rezistor 0805 (R3 = 

1kΩ) a SMD keramické kondenzátory 0805 
(C=C1=100nF). Ako napájací prvok sme pouţili 

batériu CR2032 s napätím 3V. Aby sme zabránili 

skratovaniu batérie, po obvode sme ju oblepili 
kaptonovou páskou. Na výstupy 6 a 7 

integrovaného obvodu sme prikontaktovali 

medené vodiče s priemerom 0,28mm na ktoré 
bude následne prikontaktovaná vzorka 

zakvapnutím striebornou pastou. Kvôli meraniu 

funkčnosti navrhnutého zariadenia sme na tieto 

vodiče dočasne prikontaktovali štandardný 
rezistor s odporom 1,5kΩ. Doštičku 

s nakontaktovanými súčiastkami sme spolu 

s batériou umiestnili do vaničky v drţiaku pre 
vzorky (obr. 12) a na záver sme nakontaktovali 

rotačnú cievku.  

 

Obrázok 12: Nakontaktovaný obvod 555 multivibrátora 

na rotačnom drţiaku vzoriek. Namiesto koplanárnej 

vzorky je pouţitý štandardný rezistor s odporom 1,5k 

K takto pripravenému drţiaku vzoriek sme 

priloţili detekčnú cievku (čidlo), uchytenú 
k opornému duralovému prstencu, na ktorú sme 

následne pripojili osciloskop. Vaničku na 

rotačnom drţiaku, v ktorej sa nachádza 

nakontaktovaný obvod 555 multivibrátora 
s napájacou batériou, sme prikryli teflonovou 

doštičkou, ktorá slúţi na tepelnú ochranu 

nakontaktovaného obvodu a zároveň sa jej 
priskrutkovaním mechanicky pritlačia kontakty 

batérie. Výsledná konštrukcia tohto detekčného 

zariadenia je zobrazená na obr. 13.  

 

Obrázok 13: výsledná konštrukcia detektora 

s pripojeným multimetrom na meranie frekvencie na 

detekčnej cievke (čidle) 

Meranie: 

Zhotovený obvod sme merali osciloskopom 

rovnakým spôsobom ako sme merali obvod 

zhotovený na elektrotechnickej doske. Merali sme 
teda priebeh napätia na kondenzátore, výstupe 

integrovaného obvodu 555 a na čidle. Výsledky 

meraní sú zobrazené na nasledujúcich grafoch.  

 

Obrázok 14: Meranie 555 multivibrátora na plošných 

spojoch. Priebeh napätia: výstup 555 (modrá vľavo), 

kondenzátor (modrá vpravo), čidlo (ţltá) 

Z nameraných výsledkov je pre nás najdôleţitejší 

priebeh napätia na čidle (detekčnej cievke). Na 
osciloskope môţeme pri tomto priebehu vidieť 
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ostré špičky na nábeţnej a úbeţnej hrane 

obdĺţnikového napätia, ktorú pozorujeme na 
výstupe obvodu 555. Tieto špičky sú dostatočne 

výrazné na to, aby sa z nich dala určiť frekvencia 

obdĺţnikového signálu a následne aj hodnota 

odporu vzorky. Pri preleptaní vzorky frekvencia 
štvorcovej vlny klesne na nulu a na osciloskope 

pripojenom na čidle nebudeme pozorovať ţiadne 

napätie. 

Meranie frekvencie špičiek napätia na 

čidle sme robili aj multimetrom s moţnosťou 
merania frekvencie. Výsledky boli podľa 

očakávaní v zhode s výsledkami nameranými na 

osciloskope. Multimetrom sme namerali 

frekvenciu f=3,5994kHz. Táto hodnota sa 
s presnosťou na 4 desatinné miesta zhodovala 

s frekvenciou nameranou osciloskopom. Po 

odpojení štandardného rezistora s odporom 1kΩ 
(analógia preleptania vzorky) táto hodnota klesla 

na nulu. 

4. Záver 

Aparatúra na detekciu preleptania vzoriek 

vyuţívajúca 555 multivibrátor umoţňuje presné 
meranie odporu vzorky počas procesu leptania 

bezkontaktnou metódou pomocou merania 

frekvencie napäťových špičiek na čidle. Tie sú  
spôsobené zmenami magnetického toku na 

rotačnej cievke vplyvom štvorcovej vlny, ktorú 

tento obvod generuje. Týmto spôsobom je teda 

moţné presne určiť kedy sa odpor pripojený 
k obvodu zmenil na nekonečnú hodnotu, resp. 

došlo k prerušeniu kontaktu preleptaním vzorky. 

Vzhľadom k tomu, ţe z presného merania 
frekvencie vieme určiť presnú hodnotu daného 

odporu v ktoromkoľvek čase, je moţné toto 

zariadenie pouţiť na meranie zmeny závislosti 
odporu vrstvy od času leptania. Do budúcna 

plánujeme toto zariadenie otestovať pri leptaní 

štruktúr vytvorených na vrstvách MoC a TiN 

a neskôr ho s menšími úpravami aplikovať na 
rôzne iné typy leptania a detekciu dôleţitých 

zmien, ktoré na vzorkách počas tohto procesu 

nastanú a prejavia sa zmenou ich plošného 
odporu. 

Zároveň sme si ukázali, ţe detektor 
vyuţívajúci pasívny RLC rezonančný obvod nie je 

pri leptaní vyuţívajúcom kovový drţiak vzoriek 

v leptacej komore moţný. Pri inom type 

leptacieho mechanizmu, pri ktorom nie sú vzorky 
na kovovom drţiaku by však tento detektor bolo 

moţné pouţiť. Jeho výhodou oproti detektoru 

vyuţívajúcemu obvod 555 multivibrátor je jeho 

jednoduchšie zapojenie a to, ţe nepotrebuje 
napájanie z batérie. 
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Electron induced fluorescence (EIF) is a reaction 
where an atom or a molecule is excited by the 
collision with an electron and subsequently emits a 
photon during the deexcitation. For experimental 
measurements of such reactions crossed beams 
experimental method is suitable. The electron beam 
collides with a beam of molecules. In our 
experiment we have focused on the EIF of methane. 
Methane is present in wide variety of plasmas. Its 
investigation can help with understanding of 
elementary processes occurring in presence of low 
energy electrons in atmospheric, thermonuclear 
plasma, and also gives information on plasma 
dynamics. 

Aarts et al. [1] published a paper on radiation of 
methane fragments. Beenakker et al. [2] were 
investigating small hydrocarbons, among which 
methane was as well. They determined the threshold 
energies of fragments. Radiation from the same 
fragments as in methane was investigated in paper 
aimed at electron impact of isoxazole [3] or furan 
[4]. 

Using the experimental apparatus described in 
[5] we are able to obtain results with higher 
accuracy than in previous studies.  

The electron beam is generated by trochoidal 
electron monochromator and molecular beam is 
produced by effusive capillary. The collision of 
electron with a molecule of methane, leads to 
electronic excitation. Such an excited molecule is 
unstable and fragments into several excited 
fragments. These can subsequently deexcitate by 
photon emission. We observed radiation transitions 
are Balmer’s series Hα (3-2) up to Hη (9-2), CH 
fragments A

2
Δ → X

2
Π, B

2
Σ

-
→X

2
Π and 

C
2
Σ

+
→X

2
Π, CH

+
 B

1
Δ → A

1
Π and CI transition 

3s
1
P

0
→2p

2 1
S. Some of them are marked in the 

spectrum (Fig. 1). 
In the first phase of the investigation we 

measured the emission spectrum using an electron 
beam with constant energy. In the Figure 1 one can 
see peaks on different wavelengths which represent 
a specific transition, corresponding to Balmers 
series, CH fragments, CH

+
 ions or atomic transition 

of carbon. Emission spectra were measured at 
different electron energies (100eV, 85eV, 70eV, 
50eV, 40eV) and the height of peaks varied. This 
was due to the fact that the probability of specific 
transition depends on the energy of the electron 
beam.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. The emission spectrum of methane after the 

collision with electron beam with energy of 70e 

 
After the measuring of emission cross section at 

the exact wavelength that corresponds to one of the 
transitions, we could determine threshold energy, 
the energy at which the examined transition starts to 
be active. Then we compared our results from all 
observed transition measurements with the result 
collected by other authors [1]. Some of the 
transitions could not been measured before, but due 
to the high sensitivity of our apparatus, cross 
sections and threshold energies were determined for 
H(6,7,8,9-2) and CH B

2
Σ

-
→X

2
Π (314.5nm) 

transitions. 
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Abstrakt
Práca  sa  zaoberá  oneskoreným štiepením po  beta 
premene.  V  úvode  opisuje  daný  proces  a  jeho 
význam.  Pokračuje  opisom  zariadenia  ISOLDE 
v CERNe a detekčného systému. Hlavnú časť tvoria 
výsledky  a  diskusia  analýzy  dát  z  experimentu 
IS466  –  2,  ktorý  sa  uskutočnil  v  roku  2010 
na ISOLDE.  Určili  sme  pravdepodobnosti 
oneskoreného štiepenia po beta premene PβDF(178Tl) 
= (2,8 ± 1,1)x10-3,  PβDF(202Fr) = (2,1 ± 0,4)x10-4 

a PβDF(182Tl) < 1,4x10-8.  Nanovo  sme  túto 
pravdepodobnosť  premerali  pre  180Tl  PβDF(180Tl) = 
(3,9 ± 1,1)x10-5.  Prvý  krát  sme  získali  vetviaci 
pomer  α premeny  178Tl a zmiešaný vetviaci pomer 
202Fr + 202mFr.  Premerali  sme  vetviace  pomery 
izotopov 180Tl, 176Pt, 174Au, 170Os, 202Po, 198Po, 194Bi a 
limity  vetviacich  pomerov  170Ir,  172Ir,  174Pt,  178Au, 
198At a 198mAt.

Kľúčové  slová: oneskorené  štiepenie  po  beta 
premene, α premena, rádioaktívne zväzky

Úvod
Oneskorené štiepenie po beta premene je zriedkavý 
jadrový  proces,  pri  ktorom  prebehnú  prakticky 
okamžite za sebou beta premena materského jadra a 
štiepenie  dcérskeho  jadra.  Umožňuje  skúmať 
vlastnosti štiepení z nízko položených excitovaných 
hladín  a predpokladá  sa,  že  má  významný  vplyv 
na produkciu  ťažkých  prvkov  v  r  –  procese 
nukleosyntézy [Hal92, Pan05].

1 Oneskorené štiepenie po beta 
premene

1.1 Štiepenie jadier

Štiepenie jadier objavili v roku 1938 O. Hahn a F. 
Strassmann  pri  bombardovaní  uránu  neutrónmi 
[Hal90a].  Pri štiepení dochádza k rozdeleniu jadra 
na  dva  ľahšie  fragmenty  a  uvoľneniu  veľkého 
množstva  energie.  Zároveň  sa  môže  uvoľniť 
niekoľko  promptných  neutrónov  a  gama  kvánt. 
Vzniknuté  fragmenty tiež  emitujú promptné gama 
kvantá a môžu podliehať jadrovým premenám. 

Obr. 1: Väzbová energia na nukleón [Nuc]

Pri  pohľade  na  krivku  väzbovej  energie 
na nukleón  (obr.  1)  je  zrejmá  energetická 
výhodnosť  štiepenia  veľmi  ťažkých  izotopov, 
napríklad  235U.  Väzbová  energia  na  nukleón  je 
v štiepnych  fragmentoch  väčšia,  než  v  pôvodnom 
jadre,  preto  sa  musí  nadbytočná  energia  uvoľniť 
(energia väzby je záporná). Ak by sa urán rozdelil 
na dva symetrické fragmenty, uvoľnená energia by 
bola  asi  214  MeV.  Približne  80  %  tejto  energie 
unášajú fragmenty, ktoré sú od seba coulombovsky 
odpudzované  a  tak  urýchľované.  Zvyšok  energie 
odnášajú  neutróny,  gama  kvantá,  beta  častice 
a neutrína [Kra88].

Štiepenia  môžeme  rozdeliť  napríklad 
na spontánne,  indukované,  štiepenie  štiepnych 
izomérov a oneskorené štiepenie po beta premene. 
O  poslednom  menovanom  pojednáva  nasledujúca 
podkapitola.

Spontánne štiepenie je proces analogický s alfa 
premenou,  kedy  sa  predpokladá,  že  štiepny 
fragment sa vytvorí v jadre a pretuneluje štiepnou 
bariérou (obr. 2). Pravdepodobnosť pretunelovania 
bariérou rýchlo klesá s rastúcou hmotnosťou, preto 
je spontánne štiepenie v porovnaní s alfa premenou 
málo  pravdepodobné  a  význam  nadobúda  až  pre 
nízke štiepne bariéry [May79].

Pri indukovanom štiepení dochádza k štiepeniu 
po dodaní energie potrebnej na prekonanie štiepnej 
bariéry, tzv. aktivačnej energie. Pri veľmi ťažkých 
jadrách  s  bariérou  iba  niekoľko  MeV  má  pri 
štiepení neutrónmi veľký význam separačná energia 
neutrónu.  Túto  energiu  jadro  získa  po  zachytení 
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neutrónu, a tak je možné štiepenie neutrónmi, ktoré 
majú nižšiu kinetickú energiu, než je štiepna bariéra 
[May79].

V  prípade,  že  má  štiepna  bariéra  sekundárne 
minimum  ako  na  obr.  2,  alebo  ďalšie  vedľajšie 
minimá, môže excitované jadro v takomto minime 
uviaznuť. Na štiepenie potom stačí jadru prekonať 
menšiu  bariéru  a  doby  polpremeny  týchto  stavov 
vzhľadom  na  spontánne  štiepenie  sú  nezvyčajne 
nízke, typicky 10-6 – 10-9s. Preto sa tieto izoméry 
nazývajú štiepne izoméry.  Okrem toho sa  zvyknú 
nazývať aj tvarové izoméry, pretože jadro uviaznuté 
vo  vedľajšom minime  štiepnej  bariéry  je  výrazne 
deformované. Konkurenčným procesom štiepeniu je 
návrat do základného stavu pomocou emisie gama 
žiarenia [Kra88].  V súčasnosti  sú štiepne izoméry 
známe  v  izotopoch  uránu,  neptúnia,  plutónia, 
amerícia, curia a berkelia [Hal90a].

1.2 Oneskorené štiepenie po beta 
premene

Oneskorené štiepenie po beta premene (βDF – beta 
delayed  fission)  bolo   objavené  v  roku  1966 
v Dubne.  Pôvodne prevládal  názor,  že ide o nový 
druh  tvarových  izómerov.  Štiepenia  pozorované 
v roku  1966  boli  procesu  oneskoreného  štiepenia 
po beta premene priradené až v roku 1972 [Hal90a].

βDF je proces, pri ktorom najskôr prebehne beta 
premena na jadro v excitovanom stave. Následne 
nastáva štiepenie dcérskeho jadra (obr. 2) 
za predpokladu, že energia excitovaného stavu je 
porovnateľná alebo väčšia, ako výška štiepnej 
bariéry. Procesu štiepenia konkuruje deexcitácia 
pomocou vyžiarenia gama kvánt.

Obr. 2: Štiepna bariéra so sekundárnym minimom 
a niektoré druhy štiepenia – oneskorené štiepenie 
po beta premene, štiepenie tvarových izomérov 
a spontánne štiepenie. Pod vodorovnou osou je 

naznačená deformácia jadra.

Základným kritériom na odhadnutie, či možno 
očakávať  oneskorené štiepenie po beta premene je, 
aby Qβ hodnota (energia beta premeny) bola 
porovnateľná alebo väčšia, ako výška štiepnej 
bariéry Bf. Na základe tohto kritéria možno 
predpokladať výskyt  βDF v oblasti veľmi ťažkých 

jadier, pretože majú nízke štiepne bariéry a v oblasti 
ďaleko od oblasti beta stability, vďaka veľkej 
hodnote Qβ [Hal92].

Pravdepodobnosť  βDF (PβDF)  možno vypočítať 
na základe vzťahu:

Pβ DF=
∫0

Qβ

W (Qβ−E)
Γ f

Γtot
(E )dE

∫0

Qβ

W (Qβ−E)
, (1)

 
kde  W(Qβ –  E) je  pravdepodobnostná  funkcia 

prechodu  pre  beta  premenu,  (Γf/Γtot)(E) je  podiel 
štiepnej šírky excitovaných stavov v dcérskom jadre 
k  celkovej   šírke  zániku  týchto  stavov,  E je 
excitačná  energia  dcérskeho  jadra.  Často  sa 
predpokladá, že dcérske jadro môže excitovaný stav 
opustiť  okrem  štiepenia  len  vyžiarením  gama 
kvanta, potom (Γf/Γtot)(E) = [Γf/(Γf + Γγ)](E).

Experimentálne  možno  určiť  PβDF ako  podiel 
počtu βDF a počtu β premien [Hal92]:

Pβ DF=
N βDF

N β

, (2)

Experimentálne zistené  PβDF  (tab.  1)  vykazujú 
približne  exponenciálnu  závislosť  od  hodnoty 
rozdielu Qβ -  Bf (obr. 12 a 13). 

Tab. 1: Všetky doposiaľ experimentálne určené 
hodnoty PβDF (okrem hodnôt z tejto práce) pre β+/ε 
premenu a hodnoty  Qβ -  Bf podľa Thomas-Fermi 

modelu [Mye99], [Mye94] a modelov FRLDM 
[Möl09] + FRDM [Möl95].

Izotop

1,23 -0,16 [Kre94a]

-0,15 -2 [Gal83]

1,81 -0,93 [Sha00]

0,44 -2,24 [Sha02]

-0,68 -3,47
[Sha01]

-1,75 -4,27

2,66 0,14 [Ant10]

1,19 -1,45 [NNDC]

0,00 -2,64 [Ako01]

0,02 -0,87 [Kre94b]

1,46 1,65 [Hal90b]

0,16 0,29 [Hal89]

0,9 0,63 [And10]

-0,04 -1,19 [And93]

2,64 0,82 [Kal12]

1,17 0,51 [And93]

Q
β
 – B

f
 [MeV]

P
βDF RefThomas-

Fermi
FRLDM
+ FRDM

238Bk

240Bk

242Es

244Es

246Es

248Es

246Md

248Md

250Md

228Np

232Am

234Am

180Tl

196At

200Fr

188Bi

(4,8±2) .10−4

(1,3−0,7
+1,8

) .10−5

(6±2) .10−3

(1,2±0,4).10−4

(3,7−0,3
+8,5

) .10−5

(3,5±1,8) .10−6

>0,1

(2−1
+2

) .10−4

(2±0,9) .10−4

(6,9±1) .10−4

(6,6±1,8).10−5

(3,6±0,7).10−5

(3,4−0,9
+14

) .10−4

<5.10−4

(8,8−2,2
+35

) .10−4

>0,2
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Zároveň  vidno,  že  βDF  je  v  dostupných 
podmienkach veľmi vzácny proces. Väčšina hodnôt 
PβDF je  menšia  ako  10-3 a navyše  počet  izotopov, 
u ktorých bola experimentálne určená PβDF je malý. 
V  obrázkoch  sú  všetky  takéto  izotopy,  ktoré  sa 
štiepia po ε/β+  premene.

1.3 Význam βDF

βDF umožňuje štúdium štiepnych vlastností ako sú 
hmotnostná distribúcia a kinetická energia 
fragmentov, výška a štruktúra štiepnych bariér, 
pravdepodobnosti štiepenia, gama deexcitácie 
a neutrónovej emisie. Rozširuje množstvo nuklidov, 
u ktorých možno pozorovať nízkoenergetické 
štiepenie, teda štiepenie z nízko položených 
excitovaných hladín [Hal92]. Vďaka  tomu  sa  tu 
môžu  významne  prejavovať  vrstvové  efekty. 
Korekcie vyplývajúce z vrstvových efektov mávajú 
veľkosť  do  niekoľkých  MeV.  Pri  štiepení 
z excitovaných  hladín  s  energiou  porovnateľnou 
s výškou  štiepnej  bariéry  môžu  mať  korekcie  v 
štiepnych  fragmentoch  výrazný  vplyv  na 
hmotnostnú  distribúciu  fragmentov.  Naopak  pri 
štiepení dodaním oveľa väčšej energie, než je výška 
štiepnej bariéry sa tieto efekty strácajú [Kra88].

βDF má vplyv na r-proces, ktorý je jedným 
z procesov nukleosyntézy. Je to rýchly záchyt 
neutrónov a dochádza k nemu, ak je jadro v tak 
silnom neutrónovom toku, že doba života vzhľadom 
na beta premenu je výrazne väčšia, že než doba 
medzi záchytom dvoch neutrónov. Vhodné 
podmienky s takýmto extrémnym neutrónovým 
tokom vznikajú pri výbuchu niektorých supernov, 
prípadne pri zlúčení neutrónovej hviezdy so svojim 
binárnym partnerom (ďalšej neutrónovej hviezdy 
alebo čiernej diery). Predpokladá sa, že r-proces je 
zodpovedný za produkciu približne polovice jadier 
ťažších ako železo [Cow04]. Navyše, r-procesom sú 
vytvárané všetky aktinoidy. Je to umožnené tým, 
že prechádza oblasťou veľmi neutrónovo bohatých 
izotopov, a tak obchádza oblasť krátko žijúcich 
izotopov medzi bizmutom a aktinoidmi [Hal92].

Vplyv βDF na r –  proces, spolu so spontánnym 
a neutrónmi indukovaným štiepením, je nasledovný. 
Rozštiepením jadra sa zabráni vzniku ťažšieho 
jadra, a teda štiepenie ukončuje r-proces. Navyše 
takto z jadra z oblasti transuránov vzniknú dva 
ľahšie fragmenty z oblasti A ≈  130, ktoré môžu 
opäť vstúpiť do r-procesu a premieňať sa na ťažšie 
jadrá, čo sa nazýva štiepnou recykláciou. Takýmto 
spôsobom dochádza k zmene výťažkov oproti stavu 
bez štiepenia [Pan05].

2 Modely štiepnych bariér
Na zostavenie systematík experimentálnych hodnôt 
PβDF v závislosti od Qβ -  Bf sme použili dva modely 
štiepnych  bariér  a  k  nim  prislúchajúcich 

hmotnostných úbytkov (na výpočet  Qβ). Prvým bol 
Thomas-Fermi  model.  Hodnoty  Bf sme  vypočítali 
na  základe  článku  [Mye99]  a  hmotnostné  úbytky 
sme prevzali z [Mye94]. 

Druhým modelom štiepnych bariér bol FRLDM 
(Finite – Range Liquid Drop Model), pre ktorý sme 
výšky  štiepnych  bariér  prevzali  z  [Möl09]. 
K tomuto modelu sme priradili hmotnostné úbytky 
z  modelu  FRDM  (Finite-Range  Droplet  Model) 
z [Möl95].

3 Experiment

3.1 ISOLDE

ISOLDE  je  laboratórium  v  komplexe  Európskej 
organizácie  pre  jadrový výskum CERN.  Názov je 
skratkou anglických slov Isotope Separator On Line 
DEvice.  Určené  je  na  tvorbu  širokej  škály 
rádioaktívnych zväzkov a ich štúdium. Dosahuje sa 
vysoká  čistota  zväzkov  a  v  mnohých  prípadoch 
najvyššie  intenzity  na  svete.  ISOLDE  je  schopné 
produkovať čisté zväzky viac než 70 prvkov (Z = 2 
až  88)  a ich viac  ako 700 izotopov s  intenzitami 
od 1  po  viac  ako  1010 iónov  za  sekundu.  Veľké 
množstvo  dostupných  izotopov  umožňuje 
systematické  štúdium  vlastností  jadier  ďaleko 
od oblasti  beta  stability.  Prebieha  tu  výskum 
v rôznych oblastiach ako atómová a jadrová fyzika, 
jadrová  astrofyzika,  fyzika  tuhých  látok 
a materiálov a biomedicínsky výskum [ISO].

Na produkciu jadier sa používa hrubý terč, ktorý 
je ostreľovaný protónmi z urýchľovača PSB (Proton 
Synchrotron Booster). Poskytuje protóny s energiou 
1 GeV alebo od roku 1999 s energiou až 1,4 GeV. 
Pracuje v pulznom režime, dĺžka pulzu je 2,4 μs a 
doba opakovania 1,2 –  2,4 s. Maximálna intenzita 
pulzu je 3,2x1013 protónov na jeden pulz. Pulzy sú 
združované do tzv. supercyklov, ktoré trvajú 14,4 s 
a na produkciu izotopov na ISOLDE sa používa 
približne 6 pulzov zo supercyklu. Priemerná 
intenzita protónového prúdu na terč je potom 
približne 2,1 μA [Kug00]. 

V terči dochádza k fragmentačným, spalačným 
a štiepnym reakciám terčových jadier. Terč je 
ohrievaný na vysokú teplotu, aby sa uľahčila 
a urýchlila difúzia vytvorených jadier von z terča 
do iónového zdroja. V závislosti od použitého terča 
sa teploty pohybujú od 700 °C do viac než 2000 °C. 
Používa sa viac ako 25 druhov terčových materiálov 
[ISO]. V našom experimente bol ako terč použitý 
UCX s plošnou hmotnosťou 50 g/cm2.

Po  difúzii  a  odparení  produktov  z  terčového 
materiálu  nasleduje  ich  ionizácia.  Na  ISOLDE sa 
používa povrchová, plazmová a laserová ionizácia. 
Pretože v experimente,  z  ktorého sú v tejto  práci 
spracované  dáta,  bola  použitá  iba  povrchová 
a laserová ionizácia, bližšie opíšeme iba tieto dve.
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Povrchová  ionizácia  je  najjednoduchšia. 
Na ionizáciu  sa  používa  kovová  trubica,  zahriata 
na vysokú teplotu.  Vyrobená je z  materiálu,  ktorý 
má vyššiu výstupnú prácu, než atóm, ktorý má byť 
ionizovaný,  napríklad  z  tantalu  alebo  volfrámu. 
Zároveň  musí  zniesť  vysokú  teplotu,  ktorá  môže 
byť v závislosti od materiálu až do 2400 °C. Tento 
druh ionizácie bol použitý pri izotope 202Fr.

Pre  ostatné  izotopy  bola  použitá  laserová 
rezonančná  ionizácia  –  RILIS  (Resonance 
Ionization Laser  Ion Source).  Je  rýchla,  efektívna 
a vysoko selektívna na základe protónového čísla. 
Využíva  rozdielnu  elektrónovú  štruktúru  atómov 
s rôznym  Z.  Atómy  sú  ionizované  lasermi 
s vhodnými  vlnovými  dĺžkami  pre  daný  prvok. 
Môže ísť o viacstupňový proces, kedy sa postupne 
elektrón  excituje  na  vyššie  hladiny,  až  následne 
dôjde  k  uvoľneniu  elektrónu  z  obalu.  Efektivita 
RILIS je približne 1% až 30%. Ionizované atómy sú 
extrahované a urýchlené vysokým napätím a putujú 
na hmotnostnú separáciu [ISO].

V ISOLDE sa nachádzajú dva on-line 
hmotnostné separátory s nezávislými terčami 
(zdrojmi iónov). Jedným je HRS (High Resolution 
Separator) a druhým separátorom je GPS (General 
Purpose Separator), ktorý bol použitý v našom 
experimente. Má  jeden  ohýbací  70º  magnet 
s polomerom  ohybu  1,5  m.  Umožňuje  separáciu 
troch zväzkov s  iónmi rôznej  hmotnosti,  ktoré  sú 
simultánne  privádzané  do  experimentálnej  haly 
na tri  rôzne  experimenty.  Centrálny  zväzok  je 
hlavný a dva bočné zväzky majú ióny s hmotnosťou 
v  rozsahu  ±  15  %  hmotnosti  iónov  centrálneho 
zväzku.  Jeden  bočný  zväzok  slúži  pre  vyššie 
hmotnosti  a  druhý  pre  nižšie  hmotnosti  než 
centrálny zväzok.  Bočné zväzky sú určené hlavne 
pre  menšie  experimenty.  Rozlíšenie  separátora  je 
m/Δm = 2400 [Kug00].

3.2 Detekčný systém

Zväzok iónov urýchlených na 30 keV prechádza 
otvorom v prstencovom kremíkovom detektore a je 
implantovaný do uhlíkovej fólie s plošnou 
hmotnosťou 20 μg/cm2 (obr. 3). Po oboch stranách 
fólie sú umiestnené Si –  detektory na detekciu alfa 
častíc a štiepnych fragmentov, v jednom 
z detektorov je spomínaný otvor na prechod 
iónového zväzku. Celková detekčná účinnosť 
pri registrácii α častíc alebo fragmentov je 66%. 
Na meranie gama kvánt sa v detekčnom systéme 
nachádza zoskupenie troch Ge –  detektorov 
(MINIBALL Ge cluster) a planárny Ge –  detektor 
[And10, Els09].

Uhlíková  fólia  je  umiestnená  na  rotačnom 
kolese, na ktorom je dohromady 10 takýchto fólií. 
Otočením  kolesa  o  144°  sa  fólia  presunie 
z implantačnej pozície do rozpadovej pozície, kde je 
opäť  dvojica  kremíkových  detektorov.  Použitie 

rotačného  kolesa  s  viacerými  fóliami  umožňuje 
jednoduchý  presun  naaktivovanej  fólie  mimo 
detektorov  a  uskutočnenie  ďalšieho  merania 
s novou fóliou.

Obr. 3: Detekčný systém. V ľavej strane obrázku je 
pohľad na otočné koleso s uhlíkovými fóliami, 

v pravej časti je priblížený pohľad na rozloženie 
detektorov na implantačnej pozícii [Els09].

Dva  kremíkové  detektory  sú  od  spoločnosti 
Canberra  a  výrobcom  udávané  energetické 
rozlíšenie je 15 keV. Zvyšné dva Si – detektory sú 
od  spoločnosti  Ortec.  Detektor  s  otvorom 
na privedenie  zväzku  má  výrobcom  udávané 
rozlíšenie 25 keV a posledný detektor má udávané 
rozlíšenie 20 keV. Všetky energetické rozlíšenia sú 
pre energiu 5,486 MeV žiariča 241Am [Els09].

Počas  nášho  experimentu  kremíkové  detektory 
zaznamenávali v rozsahu od 1,5 MeV do 95 MeV. 
Najvyššia  energia  zaznamenaná  od  štiepneho 
fragmentu  bola  81  MeV (pri  meraní  202Fr),  takže 
rozsah energií postačoval na registráciu fragmentov. 
V detekčnom zariadení bol na implantačnej pozícii 
len jeden Si –  detektor (Si2 - Canberra), 
na rozpadovej pozícii boli dva Si – detektory (Si3 - 
Ortec a Si4 - Canberra). Prstencový detektor (Si1 – 
Ortec) bol odstránený kvôli problémom s prenosom 
zväzku.

Pri meraniach s produkciou 178Tl a 180Tl boli 
intervaly medzi presunom fólií približne 1 hodina, 
čo je podstatne dlhší čas než typické doby 
polpremeny produkovaných a premenami 
vznikajúcich izotopov, ktoré boli rádovo 
do niekoľkých sekúnd. Preto sú zaznamenané počty 
z detektorov Si3 a Si4 malé, prakticky zanedbateľné 
a v daných detektoroch nie je zaregistrované 
ani jedno štiepenie. Z týchto dôvodov sú pri 178Tl 
a 180Tl v práci zahrnuté len dáta z detektora Si2. 
Pri 182Tl  boli  intervaly  medzi  otočeniami  kratšie, 
rádovo sekundy až desiatky sekúnd a aj dlhšie doby 
polpremeny,  čo  sa  prejavilo  na  väčšom  počte 
zaregistrovaných  α častíc  v  Si3  spolu  s  Si4,  než 
v Si2. Pre meranie 202Fr bola doba medzi otočeniami 
kolesa približne pol hodiny. V spektrách z Si3 a Si4 
však  boli  nie  úplne  zanedbateľné  počty  α častíc 
a hlavne bol zaregistrovaný jeden štiepny fragment. 
Preto sú v analýze 182Tl a 202Fr zahrnuté aj dáta 
z týchto detektorov.
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4 Výsledky

4.1 Meranie 180Tl

Na obr. 4  je α spektrum merania  s  priamou 
produkciou 180Tl. Bola dosiahnutá vysoká čistota 
zväzku, v spektre sú len α čiary od 180Tl a dcérskych 
produktov po rádioaktívnych premenách. Počty, 
prislúchajúce jednotlivým α čiaram sú zhrnuté 
v tab. 2.

 Obr. 4: Alfa spektrum z merania 180Tl.
 

 
Tab. 2: Počty α častíc jednotlivých izotopov 

zaznamenaných pri produkcii 180Tl.

Zaznamenaných bolo NβDF = 13 štiepení 180Hg 
(obr. 5), ktorá vzniká β+/ε premenou 180Tl. Pretože 
bol na implantačnej pozícii iba jeden detektor, počet 
zaznamenaných štiepnych fragmentov je rovný 
počtu zaregistrovaných štiepení. 

Pravdepodobnosť oneskoreného štiepenia 
po beta premene sme vypočítali na základe vzťahu 
(2). V meraní bolo priamo produkované iba 180Tl, 
preto 180Hg pochádza iba z β premien 180Tl. Vďaka 
tomu sme počet β premien 180Tl mohli určiť z počtu 
zaregistrovaných α častíc 180Hg s použitím známeho 
vetviaceho pomeru pre α premenu 180Hg bα(180Hg) = 
48(2) % [Tot99]. Zároveň treba zohľadniť 
skutočnosť, že pri štiepení vznikajú dva fragmenty, 
na rozdiel od α premeny, pri ktorej vzniká iba jedna 
α častica. To znamená, že štiepenie má dvojnásobnú 
pravdepodobnosť registrácie oproti α premene 
a za počet β premien vo vzťahu (2) musíme dosadiť 

dvojnásobok hodnoty získanej z α spektra. Potom 
Nβ = 2Nα(180Hg)/bα(180Hg) a výpočet 
pravdepodobnosti βDF pre 180Tl má tvar:

Obr. 5: Spektrum štiepnych fragmentov 180Hg.

Z alfa spektra sme určili vetviace pomery alfa 
premeny 180Tl, 176Pt a limit vetviaceho pomeru 172Ir 
(tab. 3).

Izotop 180Tl sa rozpadáva β+/ε premenou na 180Hg 
a α premenou na 176Au. Na získanie vetviaceho 
pomeru sme použili z literatúry bα(180Hg) = 48(2) % 
[Tot99]. V spektre nie je možné odlíšiť dve α čiary 
180Tl od dvoch α čiar 176Au a vetviaci pomer  176Au 
nie je známy, čo sa prejavilo na veľkosti neistoty.

Zároveň táto skutočnosť zvýšila aj neistotu 
vetviaceho pomeru 176Pt, ktorá vzniká α premenou 
180Hg a  β+/ε premenou 176Au.

Nemožnosť presného určenia počtu α častíc 
od 176Au mala za následok aj to, že pre vetviaci 
pomer 172Ir, ktoré vzniká α premenou 176Au, sme 
mohli  určiť iba dolný limit, kde sme vzali limitnú 
hodnotu bα(176Au) = 100 %.

Tab. 3: Vetviace pomery α premeny z α spektra 180Tl.

Izotop

6201(4)
6208(10)

1210
[Tot98]

6228(10) [NNDC]

6259(4)
6281(10)

6618
[Tot98]

6282(10) [NNDC]

6355(4) 6362(10) 3465
[Tot98]

6555(4) 6560(10) 923

6118(4) 6119(4) 80412 [Kon00]

5745(4) 5741(8) 29468 [Pag96]

5511(4) 5515(7) 241 [NNDC]

E
α
 [keV]

N
α Ref

exp ref

180Tl

176Au

180Tl

176Au

180Tl

180Hg

176Pt

172Ir

Izotop

34(3) 42(4) [Tot99]

5(2) 6(4) [And10]

≈ 2 [NNDC]

b
α
 [%]

Ref
exp ref

176Pt

180Tl

172Ir ≥ 3,7

PβDF (
180Tl )=

N β DF

2 N α(
180 Hg)/bα (

180 Hg )
=(3,9±1,1) x10−5
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4.2 Meranie 178Tl

Na obr. 6  je α spektrum z merania 178Tl. Počty 
zaznamenaných α častíc sú zhrnuté v tab. 4. 
Spektrum  je  opäť  veľmi  čisté,  napriek  malému 
vyprodukovanému množstvu želaného izotopu.

Obr. 6: Alfa spektrum 178Tl.

Tab. 4: Počty α častíc jednotlivých izotopov 
zaznamenaných pri produkcii 178Tl.

Pozorovaných bolo 7 štiepnych fragmentov 
178Hg, ktorá je produktom β premeny 178Tl. 
Spektrum štiepnych fragmentov je na obr. 7. 
Pravdepodobnosť βDF sme určili rovnakým 
spôsobom ako pre 180Tl, použili sme známy vetviaci 
pomer α premeny bα(178Hg) = 68(11) % [Tot99]. 
Výsledná hodnota je PβDF(178Tl) = (2,8 ± 1,1)x10-3.

Obr. 7: Spektrum štiepnych fragmentov 178Hg.

Z  α spektra  sme vypočítali  vetviace pomery  α 
premeny  178Tl,  174Au,  170Os  a  limity  vetviacich 
pomerov 178Au, 170Ir a 174Pt (tab. 5).

Na určenie vetviaceho pomeru 178Tl sme použili 
hodnotu  bα(178Hg) = 68(11) % [Tot99].

Izotop 174Au vzniká α premenou 178Tl, preto bolo 
možné vetviaci pomer určiť jednoducho ako pomer 
počtov α – častíc týchto izotopov zo spektra.

170Os  je produktom α premeny 174Pt  a β+/ε 
premeny 170Ir. Pri výpočte jeho vetviaceho pomeru 
sme z literatúry použili bα(174Pt) = 67(6) % [Pag96], 
pretože α čiara 174Pt v našom spektre 
pravdepodobne obsahuje príspevok od α čiar 170mIr 
s energiami 6007(10) keV a 6053(10) keV [Had07] 
a veľkosť tohto  príspevku nie je možné iným 
spôsobom ohodnotiť.

Kvôli spomínanému príspevku 170mIr k α čiare 
174Pt sme pre 174Pt odvodili iba horný limit 
vetviacehu pomeru. Izotop  174Pt je produktom α 
premeny 178Hg a β+/ε premeny 174Au.

178Au vzniká β+/ε premenou 178Hg, preto sme pri 
určovaní vetviaceho pomeru využili bα(178Hg) = 
68(11) % [Tot99]. Výsledná hodnota mala natoľko 
výraznú neistotu, že má zmysel uvádzať iba dolný 
limit vetviaceho pomeru, ktorý sme získali 
odpočítaním neistoty od pôvodnej hodnoty.

Pre 170Ir sme jednoznačne pozorovali iba α čiaru 
základného stavu. Tento izotop vzniká α premenou 
174Au  a má aj izomérny stav. Nie je možné 
ohodnotiť, koľko α premien 174Au  produkuje 
základný stav 170Ir a koľko izomérny stav, preto sme 
určili iba dolný limit vetviaceho pomeru.

Tab. 5: Vetviace pomery α premeny z α spektra 178Tl.

4.3 Meranie 182Tl

Pri časti merania 182Tl bola energia 
zaznamenávaná v rozsahu do 100 MeV 
a pri zvyšnej časti do 10 –  15 MeV. Preto 
na výpočet PβDF bola použitá iba prvá časť. Alfa 
spektrum na obr. 8  zodpovedá celému meraniu, 
rovnako aj počty v tab. 6.

Izotop Ref
exp ref

6695(4) 6704(5) 808

[Row02]
6773(4) 6785(5) 270

6599(4) 6616(15) 206

6854(4) 6859(5) 120

6429(4) 6429(4) 857 [Kon00]

5889(4) 5886(9) 329
[Pag96]

6541(4) 6544(10) 1330

6040(4) 6040(5) 817 [Goo04]

5412(4) 5407(10) 121
[Row02]

5817(4) 5815(10) 105

E
α
 [keV]

N
α

178Tl

178Hg

178Au

174Au

174Pt

170Os

170Ir

Izotop

53(4) - -

≥ 39 > 40 [Kel86]

95(4) 90(6) [Row02]

≤ 94 67(6) [Pag96]

≥ 8,0 5,2(17) [Row02]

7,3(8) 8,6(6) [NNDC]

b
α
 [%]

Ref
exp ref

178Tl

178Au

174Au

174Pt

170Ir

170Os

Oneskorené štiepenie po beta premene 178−182Tl a 202Fr 147



Obr. 8: Alfa spektrum merania 182Tl.

Tab. 6: Počty α častíc jednotlivých izotopov 
zaznamenaných pri produkcii 182Tl.

Nebolo pozorované ani jedno štiepenie, preto sa 
dá vypočítať iba horný limit pravdepodobnosti βDF 
(položíme  NβDF =  1).  Vetviaci  pomer  bα(182Hg) = 
15,2(8) % v [Sch80] bol odvodený na základe čiary 
5867(5) keV, z tohto dôvodu sme pri výpočte limitu 
použili aj intenzitu tejto čiary  Iα1 = 99% [NNDC]. 
Výsledný limit je PβDF(182Tl) < 1,4.10-8.

4.4 Meranie 202Fr

Alfa spektrum merania 202Fr je na obr. 9 a 10, počty 
α častíc z jednotlivých izotopov sú v tab. 7. Počet 
zaregistrovaných α častíc 202Fr bol aspoň o tri rády 
väčší, než v predošlých meraniach [Huy92, Uus05].

Obr. 9: Časť α spektra merania 202Fr.

Obr. 10: Časť α spektra merania 202Fr.

Tab. 7: Počty zaznamenaných α častíc jednotlivých 
izotopov pri produkcii 202Fr.

Bolo zaregistrovaných 33 štiepnych fragmentov 
202Rn (obr. 11), ktorý je produktom β+/ε – premeny 
202Fr. S  použitím  známeho  vetviaceho  pomeru  α 
premeny  202Rn bα(202Rn) =  78(8)  % [NNDC]  sme 
vypočítali pravdepodobnosť βDF: PβDF(202Fr) = (2,1 
± 0,4)x10-4.

Obr. 11: Štiepne fragmenty 202Rn.

Z  α spektra  sme  odvodili  vetviace  pomery  α 
premeny 202Po, 198Po, 194Bi, zmiešaný vetviaci pomer 
202Fr  +  202mFr  a  limity  vetviacich  pomerov  198At 
a 198mAt (tab. 8).

Izotop  202Fr  prechádza  α premenou  na  198At 
a 202mFr prechádza na 198mAt. Tieto dve α čiary nie je 
možné od seba odlíšiť, preto nevieme určiť zvlášť 

Izotop Ref
exp ref

5444(5) 5444,5(3) 340802 [Bow82]

5695(5) 5700(5) 21434
[Hag79]

5867(5) 5867(5) 7087666

6410(5) 6406(10) 47325 [Kel86]

6045(5) 6050 128421 [Bol92]

5283(5)
5283(5)

4386
[Bin95]

5291(4) [NNDC]

E
α
 [keV]

N
α

178Pt

182Hg

182Tl

182Au 

178Pt

Izotop

6182(3) 6182(1) 72792
[Tay96]

6641(3) 6641(1) 59912

6753(3) 6748(6) 824239

[Uus05]

6536(3) 6539(10) 15161

6344(3) 6360(10) 8392

6854(3) 6850(6) 319927

7236(3)
7241(8)

1728034
7235(8)

5585(3) 5587,2(14) 6308
[Ryt91]

6135(3) 6134,6(12) 34640

5644(3) 5645(5) 856
[Dup91]

5898(3) 5892(5) 1589

Eα [keV]
N

α Ref
exp ref

198Po 

202Rn

198At

198mAt

202Fr

202mFr

202Po

202At

194Bi

194mBi
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počet vyprodukovaných 198At a zvlášť  198mAt, takže 
sme určili iba dolné limity ich vetviacich pomerov.

Pretože nie je možné odlíšiť spomínané α čiary, 
pre  202Fr sme získali zmiešaný vetviaci pomer 202Fr 
a 202mFr s  pomocou  bα(202Rn) =  78(8)  % [NNDC]. 
Izotop  202Rn je  produktom  β+/ε premeny 202Fr 
a 202mFr.

202Po vzniká β+/ε premenou 202At. Vetviaci pomer 
202Po sme získali s využitím známeho bα(202At) = 
8,7(15) % [Huy92].

194Bi je produktom α premeny 198At a jeho 
vetviaci pomer sme určili jednoducho ako pomer 
počtov α častíc od daných izotopov.

198Po vzniká α premenou 202Rn a β+/ε premenou 
198At a 198mAt.

Tab. 8: Vetviace pomery α premeny z α spektra 202Fr.

5 Diskusia

5.1 Vetviace pomery α – premeny

Prvý krát sme získali vetviaci pomer α premeny 
bα(178Tl) = 53(4) %.  Odvodili  sme  aj  zmiešaný 
vetviaci pomer bα(202Fr + 202mFr) = 95,7(4) %. 
Nevieme  určiť  aké  zastúpenie  mal  základný  stav 
a aké izomérny stav. Napriek tomu je táto hodnota 
zaujímavá,  pretože  doposiaľ  udávaná  hodnota 
pre oba  stavy  je  ≈ 100% [NNDC].  Naša  hodnota 
však ukazuje, že minimálne jeden z týchto stavov 
má významnejšiu vetvu pre  β+/ε premenu,  než  sa 
doteraz predpokladalo. 

V tejto práci odvodené vetviace pomery pre 
izotopy 180Tl, 174Au, 170Os a 202Po dobre súhlasia 
s predošlými meraniami (tab. 3, 5, 8). V dobrej 
zhode s predošlými meraniami sú aj limity získané 
pre 174Pt a 178Au.

Vetviaci pomer 176Pt (tab. 3) je mierne nižší než 
hodnota z predošlého merania, ale vzhľadom 
na neistoty sú hodnoty porovnateľné.

Dolné limity vetviacich pomerov pre 198At 
a 198mAt súhlasia s hodnotami uvedenými 
v literatúre, avšak ich hodnota je nízka (tab. 8). 
Spôsobuje to už vyššie spomenutá skutočnosť, 

že nie je možné odlíšiť α –  čiary prechodov, ktoré 
populujú tieto dva stavy.

 Vetviace pomery pre 198Po a 194Bi sú viac ako 4 
–  násobne podhodnotené oproti hodnotám 
v literatúre (tab 8).  Takýto výrazný rozdiel  mohlo 
potenciálne spôsobiť  unikanie  jadier  z  uhlíkových 
fólií  na  rotačnom  kolese  (obr.  3).  Ióny  sú 
implantované do fólií s kinetickou energiou 30 keV. 
Pri α premene s energiou α častíc na úrovni 6,3 – 7 
MeV  (198At,  202Rn,  202Fr)  získa  dcérske  jadro 
spätným rázom kinetickú energiu  približne  120 – 
140  keV.  Ak  vyletí  α častica  vhodným  smerom, 
jadro  môže  byť  vyrazené  z  fólie.  Izotopy  194Bi 
a 198Po  sú  až tretia  generácia,  preto  by  sa  takýto 
efekt mohol výraznejšie prejaviť. 

Referenčná  hodnota  pre  vetviaci  pomer  194Bi 
(tab. 8) má však relatívnu neistotu viac ako 50 %. 
Preto pri tomto izotope môže byť výrazný rozdiel 
oproti  našej  hodnote  spôsobený  aj  nesprávnou 
referenčnou hodnotou.

So skoršími meraniami nesúhlasia ani limity 
vetviacich pomerov 172Ir (tab. 3) a 170Ir (tab. 5). Oba 
sú oproti literatúre nadhodnotené.

V  α – spektre  178Tl (obr. 6) je relatívne silná  α 
čiara s energiou 5633(4) keV a 544 
zaregistrovanými α časticami, ktorú sa nepodarilo 
priradiť žiadnemu izotopu.

V α spektre 182Tl sú až tri významné čiary (obr. 
8), ktoré sa nepodarilo priradiť. Vzhľadom 
na vysokú čistotu spektier pri produkcii izotopov Tl 
s použitím iónového zdroja RILIS budú tieto čiary 
pravdepodobne pochádzať z premien 182Tl, prípadne 
aj 178Au, ale v literatúre sa zatiaľ nenachádzajú 
zodpovedajúce referenčné hodnoty.

5.2 Pravdepodobnosti βDF

Určená hodnota pravdepodobnosti oneskoreného 
štiepenia po β premene pre 180Tl  PβDF(180Tl) = (3,9 ± 
1,1)x10-5 je v súlade s predošlým meraním 
PβDF(180Tl) = (3,6 ± 0,7)x10-5 [And10]. Hodnoty 
pre ďalšie tri izotopy, 178Tl, 182Tl a 202Fr, sú získané 
prvý krát a sú zhrnuté v tab. 9.

Tab. 9: Hodnoty PβDF  získané v našej práci a hodnoty 
Qβ -  Bf podľa Thomas-Fermi modelu [Mye99], 
[Mye94] a modelov FRLDM [Möl09] + FRDM 

[Möl95].

Izotop

2,15 1,82

0,9 0,63

0,66 -1,17

-0,67 -1,09

Q
β
 – B

f
 [MeV]

P
βDFThomas-

Fermi
FRLDM
+ FRDM

178Tl (2,8 ± 1,1).10-3

180Tl (3,9 ± 1,1).10-5

202Fr (2,1 ± 0,4).10-4

182Tl < 1,4.10-8

Izotop

95,7(4) [NNDC]

1,7(3) 1,92(7) [Wau93]

> 49 >80
[Huy92]

>19 >67

11,7(1) 57(2) [Wau93]

0,104(4) 0,46(25) [Dup91]

b
α
 [%]

Ref
exp ref

202Fr
≈ 1

202mFr

202Po

198At

198mAt

198Po

194Bi
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Všetky vypočítané hodnoty, okrem limitu pre 
182Tl, veľmi dobre zapadajú do systematík (obr. 12 
a 13). Podľa oboch systematík by sa dala pre 182Tl 
očakávať pravdepodobnosť aspoň PβDF(182Tl) ≥ 10-6, 
no získaná limitná hodnota je PβDF(182Tl) < 1,4x10-8. 
Pri β+/ε premene 182Tl zrejme nedochádza 
k obsadzovania excitovaných stavov v 182Hg 
s energiou dostatočne blízko vrcholu štiepnej 
bariéry, napriek dostatočne veľkej hodnote Qβ. 
Prípadne je pravdepodobnosť obsadzovania 
takýchto stavov veľmi malá a prednostne sa 
obsadzujú stavy s energiou výrazne nižšou než je 
Qβ.  Iným  vysvetlením  môže  byť  vyššia  štiepna 
bariéra  182Hg,  než  udávajú  modely,  alebo 
kombinácia oboch možností.

Systematika  zostavená  na  základe  Thomas-
Fermi  modelu  (obr.  12)  výrazne  vykazuje 
exponenciálny  priebeh.  Body  zobrazené 
v semilogaritmickej  škále  pôsobia,  ako  keby  boli 
rozmiestnené okolo priamky. V systematike podľa 
FRLDM  +  FRDM  (obr.  13)  je  priebeh  menej 
jednoznačný. Zároveň má o približne 1 MeV väčší 
rozptyl  hodnôt  Qβ –  Bf oproti  systematike  podľa 
Thomas-Fermi modelu a celkový rozsah Qβ – Bf má 
posunutý  o  približne  2  MeV k  nižším hodnotám. 
Posun je pre každý bod individuálny, ale pre mnoho 
izotopov podľa  FRLDM  + FRDM modelov (obr. 
13,  tab.  1)  sú štiepne bariéry pre  danú   PβDF o  1 
až skoro 3 MeV vyššie,  než podľa Thomas-Fermi 
modelu.

Obr. 12: Systematika experimentálnych hodnôt PβDF 

v závislosti od hodnôt Qβ – Bf vypočítaných na základe 
Thomas-Fermi modelu. Použité hodnoty sú v tab. 1 

a 9.

 
 

 
 
 

Obr. 13: Systematika experimentálnych hodnôt PβDF 

v závislosti od hodnôt Qβ – Bf vypočítaných na základe 
modelov FRDM a FRLDM. Použité hodnoty sú v tab. 

1 a 9.

Záver
V  práci  sme  stručne  opísali  štiepenie  jadier, 
oneskorené  štiepenie  po  beta  premene,  zariadenie 
ISOLDE  a  detekčný  systém  nášho  experimentu. 
Nasledovala analýza dát  z experimentu IS466 – 2 
a diskusia.

Získali  sme  pravdepodobnosti  βDF  izotopov 
178Tl,  182Tl,  202Fr  a  premerali  PβDF izotopu  180Tl: 
PβDF(178Tl) = (2,8 ± 1,1)x10-3,  PβDF(202Fr) = (2,1 ± 
0,4)x10-4, PβDF(182Tl) < 1,4x10-8 a PβDF(180Tl) = (3,9 ± 
1,1)x10-5. Nové hodnoty sme vložili do systematík 
zostavených na základe dvoch modelov štiepnych 
bariér  a  experimentálnych  hodnôt  PβDF.  Veľmi 
dobre  do  systematík  zapadajú,  okrem  limitu 
pre izotop 182Tl

 Prvý krát sme určili vetviaci pomer α premeny 
178Tl bα(178Tl) = 53(4) % a zmiešaný vetviaci pomer 
α premeny 202Fr a 202mFr bα(202Fr + 202mFr) = 95,7(4) 
%.

Premerali  sme  viaceré  vetviace  pomery  α 
premeny alebo určili ich limity. Hodnoty pre 180Tl, 
174Au, 170Os, 202Po, 174Pt, 178Au, 198At a 198mAt (tab. 3, 
5, 8) sú v súlade so skoršími meraniami.

Vetviaci pomer pre 176Pt je podhodnotený oproti 
predošlej  hodnote  (tab.  3),  ale  vrámci  neistoty sú 
obe hodnoty porovnateľné.

Výsledky pre  172Ir  (tab.  3),  170Ir  (tab.  5),  198Po 
a 194Bi (tab. 8) nesúhlasia so skoršími meraniami.

Literatúra
[Ako01] Akovali et al., Nucl. Data Sheets 94, 131 

(2001).
[And93] A. N. Andreyev et al., Phys. Lett. B 312, 

49 (1993).
[And10] A. N. Andreyev et al., Phys. Rev. Lett. 105, 

252502 (2010).

150 B. Andel



[Ant10]  S.  Antalic  et  al.,  Eur.  Phys.  J. A 43,  35 
(2010).

[Bin95] C. R. Bingham et al., Phys. Rev. C 51, 125 
(1995).

[Bol92] V. A. Bolshakov et al., Identification of the 
new Tl isotopes at the proton dripline. Dostupné 
na internete:

 http://hepd.pnpi.spb.ru/~mezilev/tall.htm (1992).
[Bow82] J. D. Bowman et al., Phys. Rev. C 25, 941 

(1982) korigované podľa A. Rytz, Atomic data 
and nuclear data tables 47, 205 (1991).

[Cow04] J. J. Cowan, a F. K. Thielemann, Physics  
Today, 47 (October 2004).

[Dup91] P. Van Duppen et al.,  Nucl. Phys. A 529, 
268 (1991).

[Els09] J. Elseviers, Diplomová práca, KU, Leuven 
(Belgicko) (2009).

[Gal83] D. Galeriu,  J. Phys. G: Nucl. Phys. 9, 309 
(1983).

[Goo04]  J.  TM.  Goon  et  al.,  Phys.  Rev.  C 70, 
014309 (2004).

[Had07] B. Hadinia et al., Phys. Rev. C 76, 044312 
(2007).

[Hag79] E. Hagberg et al.,  Nucl. Phys. A 318, 29 
(1979).

[Hal89] H. L. Hall et al.,  Phys. Rev. Lett.  63, 2548 
(1989).

[Hal90a] H. L. Hall a D. C. Hofmann, Journal of 
Radioanalytical and Nuclear Chemistry Vol. 
142 No. 1, 53 (1990).

[Hal90b]  H.  L.  Hall  et  al.,  Phys.  Rev.  C 41,  618 
(1990).

[Hal92] H. L. Hall a D. C.  Hofmann, Annu. Rev. 
Nucl. Part. Sci. 42, 147 (1992).

[Huy92]  M.  Huyse et  al.,  Phys.  Rev.  C 46,  1209 
(1992).

[ISO] The ISOLDE facility. Dostupné na internete: 
http://isolde.web.cern.ch/ISOLDE/

[Kal12] Z. Kalaninová, Písomná práca k dizertačnej 
skúške, FMFI UK, Bratislava (2012).

[Kel86] J. G. Keller et al.,  Nucl. Phys. A 452, 173 
(1986).

[Kon00] F.  G.  Kondev  et  al.,  Phys.  Rev.  C 62, 
044305 (2000).

[Kra88] K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics. 
John Wiley and Sons, Hoboken (1988).

[Kre94a] A. S. Kreek et al.,  Phys. Rev. C 49, 1859 
(1994).

[Kre94b] A. S. Kreek et al.,  Phys. Rev. C 50, 2288 
(1994).

[Kug00] E. Kugler, Hyperfine Interactions 129, 23 
(2000).

[May79] T. Mayer-Kuckuk, Fyzika atomového 
jádra. SNTL –  Nakladatelství technické 
literatury, Praha (1979).

[Möl09] P. Möller et al.,  Phys. Rev. C 79, 064304 
(2009).

[Möl95] P. Möller, et al.,  Atomic data and nuclear  
data tables 59, 185 (1995).

[Mye94] W. D. Myers, a W. J. Swiatecki, Table of 
Nuclear Masses according to the 1994 Thomas-
Fermi Model (1994). Dostupné na internete:

ftp://www-nsdth.lbl.gov/pub/myers/ms-mass-table
[Mye99]  W.  D.  Myers,  a  W.  J.  Swiatecki,  Phys.  

Rev. C 60, 014606 (1999).
[NNDC]  National  Nuclear  Data  Center, 

Brookhaven National  Laboratory.  Dostupné  na 
internete: http://www.nndc.bnl.gov/

[Nuc] Nuclear Binding Energy.
Dostupné na internete:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_binding_energ

y
[Pag96]  R.  D.  Page  et  al.,  Phys.  Rev.  C 53,  660 

(1996).
[Pan05] I. V. Panov et al., Nucl. Phys. A 747, 633 

(2005).
[Row02]  M.  W.  Rowe  et  al.,  Phys.  Rev.  C 65, 

054310 (2002). 
[Ryt91]  A.  Rytz,  Atomic  data  and  nuclear  data 

tables 47, 205 (1991).
[Sha00] D. A. Shaugnessy et al.,  Phys. Rev. C 61, 

044609 (2000).
[Sha01] D. A. Shaugnessy et al.,  Phys. Rev. C 63, 

037603 (2001).
[Sha02] D. A. Shaugnessy et al.,  Phys. Rev. C 65, 

024612 (2002).
[Sch80] U. J. Schrewe et al.,  Phys. Lett. B 91, 46 

(1980).
[Tay96]  R.  B.  E.  Taylor  et  al.,  Phys.  Rev.  C 54, 

2926 (1996).
[Tot98]  K.S.Toth  et.  al.,  Phys.  Rev.  C 58,  1310 

(1998).
[Tot99] K.S.Toth et. al.,  Phys. Rev. C 60, 011302 

(1999).
[Uus05] J. Uusitalo et al., Phys. Rev. C 71, 024 306 

(2005).
[Wau93] J.  Wauters et al.,  Phys. Rev. C 47, 1447 

(1993).

Oneskorené štiepenie po beta premene 178−182Tl a 202Fr 151



Absolútna škála hmotností neutrín a sterilné neutrína
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Abstrakt: V článku vyšetrujeme veličiny súvisiace
s absolútnou škálou hmotností neutrín pre prípad 3,
3 + 1 a 3 + 2 typov neutrín v modeloch s normálnym,
invertovaným aj kvázidegenerovaným hmotnostným
spektrom.
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Úvod

Neutríno je elementárnou časticou, ktorej základné
vlastnosti sú doposial’ nepreskúmané. Mnohé zá-
kladné otázky týkajúce sa hmotností neutrín, vzt’ahu
častica-antičastica či počtu typov neutrín zostávajú
nezodpovedané.

V štandardnom modeli vystupuje neutríno v 3 vô-
ňach ako elektrónové νe, miónové νµ a tau neutríno
ντ a vstupuje do slabých interakcií.

Výsledky experimentov LSND, MiniBooNE
a anomália reaktorových antineutrín
[Mention et al., 2011] však poukazujú na možnú
existenciu 1 alebo 2 d’alších typov neutrín. Ked’že
tieto dodatočné neutrína nevstupujú do slabých
interakcií, nazývajú sa sterilnými neutrínami.

1 Zmiešavanie neutrín

1.1 Vlastné stavy vône a hmotnosti

Neutrína, ktoré vstupujú do interakcií s inými časti-
cami (a teda aj tie, ktoré môžeme pozorovat’ v expe-
rimente), popisujú vlastné stavy vône α . V priestore
sa potom šíria ako hmotné neutrína, ktoré popisujú
vlastné stavy hmotnosti s hmotnost’ami mi:

• Vlastné stavy vône:

|να〉; α,(β , . . .) = e,µ,τ,s1,s2. (1)

• Vlastné stavy hmotnosti:

|νi〉; i,( j, . . .) = 1,2, . . . ,5. (2)
∗andrejbabic@centrum.sk
†fedor.simkovic@fmph.uniba.sk

1.2 Matica zmiešavania

Medzi vlastnými stavmi vône a hmotnosti existuje
unitárna transformácia, ktorá zachováva pravdepo-
dobnosti meraní. Táto transformácia je v prípade n
typov neutrín sprostredkovaná n × n unitárnou mati-
cou U , ktorá sa nazýva matica zmiešavania neutrín
alebo Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS)
matica:

U†U = 1. (3)

Každý vlastný stav vône možno vyjadrit’ ako su-
perpozíciu vlastných stavov hmotnosti a naopak, pri-
čom koeficienty Uαi predstavujú prvky matice U :

|να〉= ∑
i

Uαi|νi〉, (4)

|νi〉= ∑
α

U∗αi|να〉. (5)

Tieto koeficienty sú amplitúdami pravdepodob-
nosti a musia spĺňat’ podmienky normovania a úpl-
nosti:

∑
α

U∗α jUαi = δ ji, (6)

∑
i

Uβ iU
∗
αi = δβα . (7)

2 Parametrizácia matice zmiešava-
nia

2.1 Štandardná parametrizácia

Unitárnu n × n PMNS maticu U z Lieovej grupy
U(n) môžeme napísat’ ako exponenciálne zobrazenie
[Bilenky, 2010]:

U = eiH , (8)

kde H je hermitovská n×n matica z Lieovej algebry
u(n):

H† = H. (9)

Maticu H možno popísat’ n+ 2(n2− n)/2, teda n2

reálnymi parametrami.
Podl’a tzv. štandardnej parametrizácie sa týchto n2

parametrov rozdelí medzi Eulerove uhly θi j a fázy φi j

zodpovedné za narušenie CP symetrie. Počet uhlov
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zmiešavania sa zhoduje s počtom parametrov, ktoré
opisujú n×n reálnu ortogonálnu maticu O z Lieovej
grupy O(n):

OT O = 1. (10)

Maticu O možno zasa napísat’ ako exponenciálne zo-
brazenie:

O = eA, (11)

kde A je reálna antisymetrická n × n matica z Lieovej
algebry o(n):

AT =−A. (12)

Maticu A možno popísat’ (n2− n)/2 reálnymi para-
metrami.

Toto číslo teda udáva počet uhlov nθ potrebných
na parametrizáciu n × n PMNS matice U , pričom
zvyšná čast’ n2−(n2−n)/2 predstavuje počet CP fáz
nφ :

nθ =
1
2

n(n−1), (13)

nφ =
1
2

n(n+1). (14)

Nie všetky fázy sú však fyzikálne. V prípade, že
neutríno je diracovská častica (neutríno να a prí-
slušné antineutríno ν̄α sú rôzne častice), je počet nD

φ
tzv. Diracových CP fáz δi j znížený od nθ o 2n−1 fáz,
ktoré nemajú vplyv na výsledky meraní.

Podobne je to aj v prípade majoranovského neut-
rína (neutríno a antineutríno sú totožné častice), kde
však k Diracovým fázam navyše zavádzame n−1 tzv.
Majoranových CP fáz αk a dostávame tak nM

φ :

nD
φ =

1
2
(n−1)(n−2), (15)

nM
φ =

1
2

n(n−1). (16)

Odpoved’ na otázku, či je neutríno diracovské
alebo majoranovské, však v súčasnosti nepoznáme.
Poznamenajme, že pri nulových CP fázach by nedo-
chádzalo k narušeniu CP symetrie.

Pre prehl’adnost’ uvádzame počet uhlov zmiešava-
nia a CP fáz v najdôležitejšich prípadoch:

n nθ nD
φ nM

φ
2 1 0 1
3 3 1 3
4 6 3 6
5 10 6 10

2.2 Všeobecný prípad n neutrín

n × n PMNS maticu U parametrizujeme rozkladom
na súčin nθ ortogonálnych matíc Ri j otočenia bázy v
priestore Rn o Eulerov uhol θi j okolo roviny danej
osami i, j.

V najednoduchšom prípade 2 typov neutrín sa za-
vádza jediný uhol zmiešavania θ12 a matica rotácie
R12 má tvar:

R12 =

(
cosθ12 sinθ12
−sinθ12 cosθ12

)
. (17)

V prípade viacerých typov neutrín je potrebné za-
viest’ aj Diracove CP narušujúce fázy δi j, a to nasle-
dovným násobením príslušnej matice Ri j:

R̃i j = Di jRi jD
†
i j, (18)

kde Di j je n×n diagonálna matica:

Di j = diag(1, . . . ,1,eiδi j). (19)

Majoranove CP fázy αk sa v prípade predpokladu
majoranovskej povahy neutrína zvyčajne zavádzajú
násobením sprava n×n diagonálnou maticou P:

P = diag(eiα1 , . . . ,eiαn−1 ,1). (20)

2.3 Prípad 3 neutrín

V prípade existencie 3 typov neutrín budeme 3 × 3
PMNS maticu U parametrizovat’ 3 Eulerovými
uhlami θ12, θ13, θ23, Diracovou CP fázou δ13 a 2 Ma-
joranovými CP fázami α1, α2 nasledovne:

U = R23R̃13R12P, (21)

kde v tomto prípade volíme diagonálnu maticu P v
tvare:

P = diag(eiα1 ,eiα2 ,eiδ13). (22)

Ak pre stručnost’ zápisu zavedieme označenie:

ci j ≡ cosθi j,

si j ≡ sinθi j,
(23)

môžeme rozklad (21) matice U explicitne zapísat’
ako:

U =




1 0 0
0 c23 s23
0 −s23 c23






c13 0 s13e−iδ13

0 1 0
−s13eiδ13 0 c13







c12 s12 0
−s12 c12 0

0 0 1






eiα1 0 0
0 eiα2 0
0 0 eiδ13


 .

(24)
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2.4 Prípad 3 + 1 neutrín

V prípade 3 + 1 neutrín budeme 4 × 4 maticu zmie-
šavania parametrizovat’ 6 uhlami θ12, θ13, θ23, θ14,
θ24, θ34, 3 Diracovými fázami δ13, δ14, δ24 a 3 Majo-
ranovými fázami α1, α2, α3 [Barry et al., 2011]:

U = R34R̃24R̃14R23R̃13R12P, (25)

kde P je diagonálna matica:

P = diag(eiα1 ,eiα2 ,ei(α3+δ13),eiδ14). (26)

2.5 Prípad 3 + 2 neutrín

Napokon, v prípade 3 + 2 neutrín budeme
5 × 5 PMNS maticu parametrizovat’ 10 Eulerovými
uhlami, 6 Diracovými fázami a 4 Majoranovými fá-
zami. K parametrom zo vzt’ahu (25) tak potrebujeme
pridat’ 4 uhly θ15, θ25, θ35, θ45, 3 Diracove fázy δ15,
δ25, δ35 a Majoranovu fázu α4:

U = R45R̃35R34R̃25R̃24R23R̃15R̃14R̃13R12P, (27)

kde P je opät’ diagonálna matica:

P = diag(eiα1 ,eiα2 ,ei(α3+δ13),ei(α4+δ14),eiδ15). (28)

3 Absolútna škála hmotností neut-
rín

3.1 Spektrá hmotností neutrín

V dôsledku zmiešavania neutrín môžeme čast’
zväzku neutrín να , ktoré vznikli ako neutrína vo
vlastnom stave vône α , zaregistrovat’ v určitej vzdia-
lenosti od ich zdroja ako neutrína νβ vo všeobecnosti
inej vône β . Tento jav sa nazýva oscilácie neutrín a
poskytol nám dôležité údaje týkajúce sa uhlov zmie-
šavania a relatívnych hmotností hmotných neutrín.

Všeobecne možno v modeli s n typmi neutrín
tzv. pravdepodobnost’ prechodu Pα→β , že neutríno s
energiou E, ktoré vzniklo v stave s vôňou α , zare-
gistrujeme vo vzdialenosti L od jeho zdroja v stave s
vôňou β , napísat’ nasledovne:

Pα→β =
n

∑
i=1

n

∑
j=1

Uβ jU
∗
α jU

∗
β iUαiei∆m2

jic
3L/(2h̄E). (29)

Z hl’adiska uhlov zmiešavania dnes pre 3 typy
slabo interagujúcich neutrín s dobrou presnost’ou po-
známe:

• Hodnotu uhla θ12.

• Dolné ohraničenie uhla θ23.

• Hodnotu uhla θ13.

K dispozícii máme aj údaje o 2 rozdieloch kvadrá-
tov hmotností ∆m2

ji ≡ m2
j −m2

i :

• Z experimentov so slnečnými neutrínami po-
známe ∆m2

S = ∆m2
21 ≡ m2

2−m2
1.

• Z experimentov s atmosférickými neutrínami
poznáme ∆m2

A = |∆m2
23| ≡ |m2

2 − m2
3| (resp.

|∆m2
31| ≡ |m2

3−m2
1| po uvážení malého rozdielu

medzi m1, m2 voči m3).

Výsledky z experimentu LSND a anomália reak-
torových antineutrín [Mention et al., 2011] však indi-
kujú existenciu aspoň 1 typu sterilného neutrína (mo-
del 3 + 1). Ak vezmeme do úvahy aj merania experi-
mentu MiniBooNE, vzniká potreba zaviest’ do teórie
aspoň 2 sterilné neutrína (model 3 + 2).

Pre uhly zmiešavania relevantné pre analýzu abso-
lútnej škály hmotností neutrín potom dostávame:

• Hodnoty uhla θ14 (pre model 3 + 1 aj 3 + 2).

• Hodnotu uhla θ15 (pre model 3 + 2).

Pre rozdiely kvadrátov hmotností dostávame:

• Hodnoty rozdielu kvadrátov hmotností
∆m2

41 ≡ m2
4−m2

1 (model 3 + 1 aj 3 + 2).

• Hodnotu rozdielu kvadrátov hmotností
∆m2

51 ≡ m2
5−m2

1 (model 3 + 2).

Údaje z oscilácií neutrín pripúšt’ajú platnost’
3 rôznych typov hmotnostného spektra neutrín
[Bilenky et al., 2011]:

1. Normálne spektrum:

m1 < m2� m3. (30)

Pre rozdiely kvadrátov hmotností tak dostá-
vame:

∆m2
S = m2

2−m2
1,

∆m2
A = m2

3−m2
1.

(31)

Najmenšiu hmotnost’ spravidla volíme za vol’ný
parameter m0:

m1 = m0,

m2 =
√

∆m2
S +m2

0, (32)

m3 =
√

∆m2
A +m2

0.
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2. Invertované spektrum:

m3� m1 < m2. (33)

Pre ∆m2
S, ∆m2

A potom dostávame vyjadrenie:

∆m2
S = m2

2−m2
1,

∆m2
A = m2

2−m2
3.

(34)

Opät’ volíme najmenšiu hmotnost’ za vol’ný pa-
rameter m0:

m1 =
√

∆m2
A−∆m2

S +m2
0,

m2 =
√

∆m2
A +m2

0, (35)

m3 = m0.

3. Kvázidegenerované spektrum:

m1 ≈ m2 ≈ m3. (36)

V tomto prípade môžeme s vol’ným parametrom
m0 stotožnit’ každú z uvedených hmotností.

3.2 Určovanie hmotnosti v prípade 3 neut-
rín

Úloha hl’adania hmotností mi sa vd’aka údajom zís-
kaným z oscilácií neutrín redukuje na hl’adanie hod-
noty vol’ného parametra m0. Otázkou však stále zo-
stáva počet typov neutrín a typ hmotnostného spektra.

K dispozícii máme 3 najdôležitejšie typy pozoro-
vaní, v ktorých sa môže skrývat’ odpoved’ na hl’a-
danú hodnotu m0. Každé z týchto pozorovaní priamo
vedie k určovaniu nejakej veličiny súvisiacej s hmot-
nost’ami neutrín:

(a) Bezneutrínová dvojitá beta premena (0νββ ):

〈mν〉ββ =
3

∑
i=1

U2
eimi = c2

12c2
13ei2α1m1+

+ s2
12c2

13ei2α2m2 + s2
13m3. (37)

Táto veličina sa nazýva efektívna hmotnost’ ma-
joranovských neutrín a čísla Uei sú prvky 1.
riadku matice (24).

Poznamenajme, že 0νββ doposial’ nebola pozo-
rovaná. V opačnom prípade by sme vedeli, že ne-
utrína majú majoranovskú podstatu.

(b) Obyčajná beta premena (napr. beta premena trí-
cia 3H alebo rhénia 187Re):

〈mν〉β =

√
3

∑
i=1
|Uei|2m2

i =

=
√

c2
12c2

13m2
1 + s2

12c2
13m2

2 + s2
13m2

3. (38)

Táto veličina sa nazýva efektívna hmotnost’ neut-
rín z beta premeny jadier.

Experimentami v mestách Mainz a Troitsk sa po-
darilo určit’ horné ohraničenie tejto veličiny, a
tým zúžit’ množinu prípustných hodnôt vol’ného
parametra:

〈mν〉β < 2,2eV. (39)

(c) Kozmologické pozorovania:

mastro =
3

∑
i=1

mi. (40)

Kozmológia na základe dnešných poznatkov tiež
určuje horné ohraničenie pre súčet mastro hl’ada-
ných hmotností hmotných neutrín. Najprísnejšiu
hranicu stanovuje analýza červeného posunu ga-
laxií, a to [Thomas et al., 2010]:

mastro < 0,28eV. (41)

Uvedené veličiny súvisiace s absolútnou škálou
hmotností neutrín teraz vyjadríme pomocou m0 pre
všetky 3 možné typy spektra hmotností v prípade
existencie 3 typov neutrín:

1. Normálne spektrum:

(a) 0νββ :

〈mν〉ββ = c2
12c2

13ei2α1m0+

+ s2
12c2

13ei2α2

√
∆m2

S +m2
0 + s2

13

√
∆m2

A +m2
0.

(42)

(b) Beta premena trícia:

〈mν〉β =
[
c2

12c2
13m2

0+

+s2
12c2

13(∆m2
S +m2

0)+ s2
13(∆m2

A +m2
0)
]1/2

.
(43)

(c) Kozmologické pozorovania:

mastro = m0 +
√

∆m2
S +m2

0 +
√

∆m2
A +m2

0.
(44)
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2. Invertované spektrum:

(a) 0νββ :

〈mν〉ββ = c2
12c2

13ei2α1

√
∆m2

A−∆m2
S +m2

0+

+ s2
12c2

13ei2α2

√
∆m2

A +m2
0 + s2

13m0. (45)

(b) Beta premena trícia:

〈mν〉β =
[
c2

12c2
13(∆m2

A−∆m2
S +m2

0)+

+s2
12c2

13(∆m2
A +m2

0)+ s2
13m2

0
]1/2

. (46)

(c) Kozmologické pozorovania:

mastro =
√

∆m2
A−∆m2

S +m2
0+

+
√

∆m2
A +m2

0 +m0. (47)

3. Kvázidegenerované spektrum:

(a) 0νββ :

〈mν〉ββ ≈ m0(c2
12c2

13ei2α1+

+ s2
12c2

13ei2α2 + s2
13). (48)

(b) Beta premena trícia:

〈mν〉β ≈ m0. (49)

(c) Kozmologické pozorovania:

mastro ≈ 3m0. (50)

Je názorné uvedené veličiny analyzovat’ graficky
ako funkcie parametra m0. Efektívnej hmotnosti v
prípade 3, 3 + 1 a 3 + 2 sa budeme samostatne ve-
novat’ v nasledujúcich podkapitolách. Tu uvedieme
predpovede obyčajnej beta premeny a kozmológie.

Ďalej budeme v článku využívat’ nasledujúce aktu-
álne experimentálne údaje získané metódou best fit:

• Hodnoty z experimentu KamLAND
[Gando et al., 2011]:

tan2 θ12 = 0,452+0,035
−0,033,

∆m2
S = 7,50+0,19

−0,20 ·10−5 eV2.
(51)

• Hodnota ∆m2
A z experimentu MINOS

[Habig, 2010]:

∆m2
A = 2,43+0,13

−0,13 ·10−3 eV2. (52)

• Hodnota θ13 z experimentu Daya Bay
[An et al., 2012]:

sin2(2θ13) = 0,092±0,016(stat)±0,005(syst).
(53)

• Hodnoty pre vysvetlenie anomálie reaktoro-
vých antineutrín pomocou 3 + 1 neutrín
[Kopp et al., 2011]:

|Ue4|= 0,151,

∆m2
41 = 1,78eV2.

(54)

• Hodnoty pre vysvetlenie tejto anomálie pomo-
cou 3 + 2 neutrín [Kopp et al., 2011]:

|Ue4|= 0,108,

|Ue5|= 0,124,

∆m2
41 = 0,46eV2, (55)

∆m2
51 = 0,89eV2.

V nasledujúcich tabul’kách zhrnieme údaje, ktoré
sme využili pri grafickom spracovaní skúmaných ve-
ličín. Pre prípad 3, 3 + 1 aj 3 + 2 neutrín využijeme
hodnoty (51), (52) a ohraničenia (39) a (41):

s12 0,558
c12 0,830
s13 0,153
c13 0,988
∆m2

S [eV2] 0,000075
∆m2

A [eV2] 0,00243
〈mν〉β ,max [eV] 2,2
mν ,max [eV] 0,28

Prípad 3 + 1 navyše požaduje hodnoty (54):

s14 0,151
∆m2

41 [eV2] 1,78

Naopak, prípad 3 + 2 navyše požaduje hodnoty (55):

s14 0,109
s15 0,124
∆m2

41 [eV2] 0,46
∆m2

51 [eV2] 0,89

Na obr. 1 najprv uvedieme graf závislosti kozmolo-
gicky určovanej veličiny mastro od vol’ného parametra
m0. Hmotnosti mi budeme parametrizovat’ premen-
nou m0 v závislosti od typu spektra podl’a podkapi-
toly 3.1.
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Obr. 1: Graf závislosti mastro od m0 pre prípad 3 typov
neutrín.

Modrou farbou označujeme normálne a červenou
invertované spektrum. Kvázidegenerované spektrum
samostatne nezakresl’ujeme (oba uvedené typy spek-
tier sa k nemu s rastúcim m0 asymptoticky blížia).
Šedým pásmom vo vrchnej časti grafu sme znázor-
nili oblast’ vylúčenú kozmologickými pozorovaniami
(41).

Oba typy spektra majú tendenciu nadobúdat’ tieto
nepovolené hodnoty približne pre hodnoty vol’ného
parametra m0 > 0,089eV. Preto budeme túto mno-
žinu hodnôt m0 v prípade 3 typov neutrín taktiež po-
važovat’ za kozmológiou vylúčenou a príslušnú ob-
last’ vyznačovat’ šedou farbou.

Na záver konštatujeme, že mimo prípadu kvázi-
degenerovaného spektra možno počítat’ s hodnotami
mastro na úrovni niekol’kých stotín až desatín eV.

S prihliadnutím na dosiahnuté výsledky uvedieme
na obr. 2 graf závislosti efektívnej hmotnosti neutrín
〈mν〉β určovanej pri obyčajnej beta premene od m0.

Šedou farbou opät’ vyznačujeme hodnoty m0 vy-
lúčené kozmologickými pozorovaniami. Oranžové
pásmo vo vrchej časti grafu označuje hodnoty v roz-
pore s experimentami v Mainzi a Troitsku (39).

Vidíme, že oba typy spektier sa dostávajú do tejto
oblasti pre hodnoty približne m0 > 2,239eV. Prislú-
chajúcu oblast’ zodpovedajúcu týmto hodnotám vol’-
ného parametra sme preto tiež označili oranžovou far-
bou.

Hodnota skúmanej veličiny by teda mala ležat’ rá-
dovo v stotinách eV pre oba typy spektra.
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Obr. 2: Graf závislosti 〈mν〉β od m0 pre prípad 3 ty-
pov neutrín.

3.3 Efektívna hmotnost’ majoranovských
neutrín v prípade 3 neutrín

Z hl’adiska efektívnej hmotnosti majoranovských ne-
utrín (37) je kl’účové skúmat’ modul tejto veličiny:

|〈mν〉ββ |=
∣∣c2

12c2
13ei2α1m1 + s2

12c2
13ei2α2m2 + s2

13m3
∣∣ .

(56)
Napriek tomu, že 0νββ zatial’ pozorovaná nebola,
mnohé experimenty stanovujú horné ohraničenie prí-
pustných hodnôt |〈mν〉ββ |. Zlepšovaním citlivosti
experimentov možno dosiahnut’ prísnejšie ohraniče-
nie, a tým aj možnost’ presnejšieho určenia absolút-
nej škály hmotností neutrín.

Pri známych uhloch zmiešavania a rozdieloch
kvadrátov hmotností je pre danú hodnotu parametra
m0 modul efektívnej hmotnosti plne určený Majora-
novými CP fázami α1, α2, ktoré však nepoznáme. V
dôsledku toho môžeme určit’ iba horné a dolné ohra-
ničenia tejto veličiny [Pascoli et al., 2005].

Maximálne hodnoty by |〈mν〉ββ | zrejme dosahoval
vtedy, keby boli tieto fázy nulové:

|〈mν〉ββ |max = c2
12c2

13m1 + s2
12c2

13m2 + s2
13m3. (57)

Minimálna hodnota |〈mν〉ββ | nastáva pri vhodnej
superpozícii týchto fáz αk ∈ [0;π), ktorá sa však
hl’adá t’ažšie. My sme ju hl’adali numericky analý-
zou všetkých možností s krokom fáz rovným π/100.

Na obr. 3 uvádzame graf dolných a horných ohra-
ničení |〈mν〉ββ | v závislosti od m0.

Dvojica čiar rovnakej farby znázorňuje maxi-
málne a minimálne možné hodnoty modulu efektív-
nej hmotnosti v prípade príslušného spektra.
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Obr. 3: Graf závislosti ohraničení |〈mν〉ββ | od m0 pre
prípad 3 typov neutrín.

Zaujímavým dôsledkom je náhly pokles minimál-
nej možnej hodnoty modulu v prípade normálneho
hmotnostného spektra. Nevylučujú sa teda vel’mi
nízke hodnoty tejto veličiny.

Naopak, invertované spektrum drží stabilné mi-
nimálne hodnoty v celom rozsahu znázornenej ob-
lasti. Pokles experimentálneho ohraničenia veličiny
|〈mν〉ββ | pod úroveň stotiny eV by tak v dohl’adnej
dobe mohol vylúčit’ invertované spektrum.

3.4 Efektívna hmotnost’ majoranovských
neutrín v prípade 3 + 1 neutrín

V modeli 3 + 1 typov neutrín analyzujeme efektívnu
hmotnost’ (37) prirodzene rozšírenú pre 4 typy neut-
rín:

〈mν〉ββ =
4

∑
i=1

U2
eimi (58)

Prvky PMNS matice získame z parametrizácie
(25). Dostávame:

〈mν〉ββ = c2
12c2

13c2
14ei2α1m1 + s2

12c2
13c2

14ei2α2m2+

+ s2
13c2

14ei2α3m3 + s2
14m4. (59)

Rovnako ako v podkapitole 3.3, minimálne hodnoty
modulu |〈mν〉ββ | v závislosti od m0 sme hl’adali skú-
maním všetkých možných kombinácií CP fáz α1, α2,
α3 v intervale [0;π) s krokom π/100.

Hmotnosti pre normálne aj invertované spektrum
parametrizujeme pomocou m0 podl’a podkapitoly
3.1. Navyše zavádzame:

1. Normálne spektrum:

m4 =
√

∆m2
41 +m2

0. (60)

2. Invertované spektrum:

m4 =
√

∆m2
41 +∆m2

A−∆m2
S +m2

0. (61)

Na obr. 4 znázorňujeme graf dolných a horných
ohraničení |〈mν〉ββ | v závislosti od m0.
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Obr. 4: Graf závislosti ohraničení |〈mν〉ββ | od m0 pre
prípad 3 + 1 typov neutrín.

V situácii s 3 + 1 typmi neutrín už pozorujeme vý-
razné poklesy možných hodnôt efektívnej hmotnosti
pri oboch typoch spektra.

Normálne spektrum pre nízke hodnoty m0 úzko
centruje prípustné hodnoty okolo 0,03eV. Oblast’
náhleho poklesu je však omnoho širšia ako v prípade
3 typov neutrín.

Invertované spektrum dokonca pripúšt’a vel’mi ši-
rokú oblast’ vel’mi nízkych hodnôt, ktoré sú už mimo
rozsah zobrazenej závislosti. Množina pripustných
hodnôt |〈mν〉ββ | je teda pre tento typ spektra omnoho
bohatšia ako v prípade 3 typov neutrín, pokial’ uva-
žujeme m0� 0,1eV.

3.5 Efektívna hmotnost’ majoranovských
neutrín v prípade 3 + 2 neutrín

V prípade 3 + 2 typov majoranovských neutrín je
efektívna hmotnost’ definovaná ako:

〈mν〉ββ =
5

∑
i=1

U2
eimi (62)

Elementy Uei sú pritom prvky prvého riadku
PMNS matice (27):

〈mν〉ββ = c2
12c2

13c2
14c2

15ei2α1m1 + s2
12c2

13c2
14c2

15ei2α2m2+

+ s2
13c2

14c2
15ei2α3m3 + s2

14c2
15ei2α4m4 + s2

15m5. (63)
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Minimum modulu |〈mν〉ββ | v závislosti od m0 sme
opät’ hl’adali numericky pre 4 prítomné Majoranove
CP fázy α1, α2, α3, α4.

K parametrizácii hmotností mi podl’a podkapitol
3.1 a 3.4 navyše pridávame:

1. Normálne spektrum:

m5 =
√

∆m2
51 +m2

0. (64)

2. Invertované spektrum:

m5 =
√

∆m2
51 +∆m2

A−∆m2
S +m2

0. (65)

Na obr. 5 napokon uvádzame závislost’ dolných a
horných ohraničení |〈mν〉ββ | v závislosti od m0.
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Obr. 5: Graf závislosti ohraničení |〈mν〉ββ | od m0 pre
prípad 3 + 2 typov neutrín.

Kvalitatívny charakter závislosti |〈mν〉ββ | od m0 sa
v porovnaní s modelom 3 + 1 vel’mi nezmenil. Po-
zorujeme však posun poklesov oboch spektier k niž-
ším hodnotám vol’ného paramtera a značné rozšíre-
nie množiny prípustných hodnôt pre prípad normál-
neho spektra.

Záver

Výsledky z experimentov LSND a MiniBooNE
a anomália reaktorových antineutrín poukazujú na
možnú existenciu 1 alebo 2 typov sterilných neutrín.

Graficky sme analyzovali hodnoty veličín súvisia-
cich s absolútnou škálou hmontostí neutrín, ktoré sú
pripúšt’ané dostupnými experimentálnymi údajmi.

V blízkej budúcnosti môžeme očakávat’ pokrok v
experimentálnej neutrínovej fyzike, presnejšie urče-
nie uvažovaných hodnôt a ohraničení, a tým aj zúže-
nie množiny možných hodnôt skúmaných veličín.

Dovtedy však fundamentálna otázka absolútnej
škály hmotností neutrín pre nás zostáva zahalenou ta-
jomstvom.
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Na záver by som chcel vyjadrit’ pod’akovanie môjmu
školitel’ovi, pánovi prof. RNDr. Fedorovi Šimkovi-
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Abstrakt 
 
Táto práca popisuje zariadenie určené na 

kontinuálne meranie aktivít radónu vo vodách 
na báze 1 - litrovej prietokovej scintilačnej 
komory. Pomocou deemanačnej nádoby sme 
prefukovaním uvoľnili radón z vody a ten 
potom vstupoval do scintilačnej komory 
pracujúcej v prietokovom režime. Kalibráciou 
detekčného systému a stanovením účinnosti 
emanácie εde sme určili objemovú aktivitu 
radónu vo vode.  
 
Kľúčové slová: Kontinuálny monitor, 
prietoková scintilačna komora, kalibrácia 
pomocou Ward - Boraka, objemova aktivita 
radónu (OAR) 
 

Radón je rádioaktívny vzácny plyn bez 
farby, chuti a zápachu. Vzniká alfa premenou 
rádia 226Ra. Doba polpremeny radónu 222Rn je 
T1/2 = 3,826 dňa. Radón spôsobuje približne 
polovicu radiačnej záťaže obyvateľstva 
a hlavne preto je dôležitý jeho monitoring vo 
všetkých zložkách prírodného prostredia spolu 
s jeho dcérskymi produktmi. Koncentrácia 
radónu vo vodách je kontrolovaná 
a regulovaná, aby sa ku spotrebiteľom 
nedostávala voda s vysokým obsahom radónu. 
Sledovanie radónu vo vodách z iného hľadiska 
ako zdravotného môže byť možnosťou využitia 
zmien jeho koncentrácie pri predpovedaní 
zemetrasení, určovaní doby infiltrácie vody 
z povrchu do spodných vôd alebo pri stanovení 
veku vôd a využitie v transportných modeloch. 
Preto sa monitoruje vo vodách z vrtov, jazier, 
podzemných, tečúcich a krasových vodách 
alebo vo vodách z komunálnych zdrojov.  

V prírode sa vyskytujú tri izotopy radónu 
222Rn - radón, 220Rn – torón a 219Rn – aktinón. 
Pomenovaním radón sa najčastejšie označuje 
222Rn. Do vôd sa radón dostáva procesmi 
difúzie a hlavne emanácie hornín [1]. 
V prírodnom prostredí sa nachádza v plynnom 
stave a ťažko vytvára zlúčeniny, keďže má 
úplne zaplnený oktet.   

Koncentrácia 222Rn sa určuje detekciou alfa, 
beta alebo gama častíc emitovaných radónom 

a jeho produktmi premeny. Podľa spôsobu 
odberu vzorky sa rozlišujú aktívne metódy, pri 
ktorých sa plyn čerpá do meracieho zariadenia 
čerpadlami a pasívne metódy, kde sa 222Rn 
dostáva do pracovného priestoru zariadenia 
difúziou. Odbery sa uskutočňujú niekedy aj 
mimo laboratória. Existujú tri základné typy 
meracích metód. Sú to bodové odbery, 
integrálne merania a kontinuálne merania [2]. 

Bodové odbery sa týkajú krátkych odberov 
do jednej hodiny, z čoho sa určuje okamžitá 
objemová aktivita radónu alebo jeho produktov 
premeny. Táto metóda sa používa pri kalibrácií 
iných meracích metód alebo pri určovaní 
vysokých objemových aktivít. 

Pri integrálnych meraniach je detektor 
vystavený pôsobeniu žiarenia niekoľko dní, 
týždňov alebo až mesiacov. Analýza prebieha 
až po expozícií a výsledkom je priemerná 
koncentrácia radónu, ktorá bola v prostredí 
expozície.  

Kontinuálne merania nepretržite 
zaznamenávajú aktuálnu informáciu 
o koncentrácií rádionuklidov počas merania. 
Odber vzorky a ukladanie dát prebieha 
súčasne. Aktuálna informácia o priemernej 
koncentrácií radónu sa zaznamenáva 
v časových intervaloch.  

Kontinuálne monitory sa môžu  používať na 
dlhodobé merania aktivít radónu vo vode, 
v ovzduší alebo v pôdnom vzduchu. 
 
Aplika čné využitie monitorovania radónu 
 
• hydrogeologický výskum (pohyb  

podzemných vôd a ich interakcia s 
povrchovými vodami) 

• infiltrácia (prísun vody do studní) 
• transport vody  
• sledovanie tektonických a vulkanických 

procesov 
• určovanie veku vôd 
• hľadanie ložísk uránu 
• aj liečebné účinky 
• dodržiavanie rádiohygienických limitov 
• sledovanie variácií (denné, sezónne) 
• sledovanie procesov spôsobujúcich a 

ovplyvňujúcich variácie  

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 160–165
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Princíp práce kontinuálneho 
monitora 
 

Detekčný systém sme zostavili na báze 
prietokovej scintilačnej komory. Použili sme 
scintilačnú komoru Lucasovho typu 
s objemom 1 liter (SCH - 1L). Vnútorná stena 
komory je pokrytá scintilátorom ZnS(Ag). 
Komora obsahuje dva uzatvárateľné otvory pre 
prácu v prietokovom režime. Scintilácie 
prechádzajú cez sklené okienko na 
fotonásobič. Citlivosť scintilačných komôr je 
0,06 impulzov za minútu pri objemovej 
aktivite radónu 1 Bq.m-3.[3] Pozadie sme 
merali pri stabilnom prietoku vzduchu pa = (36 
± 1) l/hod s destilovanou vodou. Kalibráciu 
detekčného systému sme robili pomocou Ward 
– Borakovej metódy.  Pri bežnej činnosti bola 
aparatúra pripojená na komunálne potrubie 
s pitnou vodou a neustále zaznamenávala počet 
impulzov od radónu a jeho dcérskych 
produktov premeny. 
 

 
 

Obr. 1 Schéma kontinuálneho monitora 
s prietokovou scintilačnou komorou 

 
Ako sme už spomenuli detekčný systém 

využíva stabilný prietok vody pv a prietok 
vzduchu pa. Celé zariadenie je znázornené na 
obrázku 1. (ZN – zmiešavacia nádoba 
s prepadom vody, aby nedochádzalo 
k nekontrolovateľnej nestabilite hladiny. Č – 
vodné čerpadlo, ktorého prietok je 
kontrolovaný regulovateľným uzáverom U, P – 
prietokomer. K – kompresor umožňujúci 
reguláciu dodávky vzduchu, EN – emanačná 
nádoba s fritou, v ktorej sme stabilnú hladinu 
kontrolovali pomocou vyrovnávacej nádobky 
VN. ZV – nádoba na prípadný zber vody. S – 
silikagél. V- plynový prietokomer. AF – 
aerosolový filter. SC – prietoková scintilačná 
komora. F – fotonásobič. JKA – analyzátor 
JKA 300. PC – počítač.)  

Z dôvodu pretlaku vo vzdušnej časti 
aparatúry je hladina vyrovnávacej nádobky 
vyššie ako v emanačnej nádobe. Vzduch 
z emanačnej nádoby prechádza cez nádobu S 
so silikagélom na záchyt vlhkosti. Prietok 

vzduchu sme sledovali pomocou plynového 
prietokomeru V. Vysušený a zregulovaný 
vzduch obohatený o radón z vody je odnášaný 
cez aerosolový filter AF priamo do scintilačnej 
prietokovej komory SC. Impulzy od 
radónu komore registroval analyzátor JKA 300 
a potom boli spracované počítačom PC.   
 
Určovanie účinnosti deemanácie 
 

Po zostavení a stabilizovaní meracej 
aparatúry sme určili najvhodnejšie podmienky 
pre deemanáciu radónu z vody. Išlo o určenie 
vhodného prietoku vody pw a prietoku vzduchu 
pa. Určili sme účinnosti deemanácie pre rôzne 
pa a pw znázornené v grafoch na obrázkoch 2 
a 3. Účinnosť emanácie sme určili na základe 
objemovej aktivity radónu Aw v zmiešavacej 
nádobe a objemovej aktivity radónu 
v emanačnej nádobe Aem. Objemové aktivity 
Aw a Aem sme stanovili prevodom radónu do 
Lucasovej scintilačnej komôrky. Na základe 
objemovej aktivity radónu sme určili účinnosť 
deemanácie εde pomocou vzťahu (1): 
 

��� � 1 �
��	

�

    (1) 

 
Pre zvolený prietok vzduchu pa = (36 ± 1) 

l/hod, sme určovali najvhodnejší prietok 
vzduchu tak, aby účinnosť deemanácie bola čo 
najvyššia. Účinnosť deemanácie pri prietoku 
vody pw = (0,27 ± 0,01) l/min je 0,65 ± 0,02. 

Túto hodnotu sme používali aj pri stanovení 
OAR vo vode na základe vzťahu (11). 

 

 
Obr. 2 Účinnosť deemanácie pre pa = (36 ± 1) 

l/hod 
 

V obrázku 3 sú zobrazené účinnosti 
deemanácie pre rôzne pa. Vzhľadom na tieto 
hodnoty sme sa rozhodli pre pa = (36 ± 1) l/hod 
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a pw = (0,27 ± 0,01) l/min. Hlavným dôvodom 
bola prijateľná hodnota εde vzhľadom na 
nestabilitu systému resp. únik vzduchu 
z deemanačnej nádoby cez odtok do 
vyrovnávacej nádržky. Navyše pri týchto 
podmienkach sa aparatúra správala stabilne 
a nebolo potrebné meniť žiadne pracovné 
podmienky. 

 

 
Obr. 3 Účinnosť deemanácie pre rôzne 

prietoky vzduchu pa v závislosti od prietoku 
vody pw 

 
Kalibrácia detekčného systému Ward – 
Borakovou metódou 
 

Usporiadanie monitorovacieho systému 
resp. všetky súčasti, cez ktoré prechádza 
vzorka spôsobujú isté oneskorenie od aktuálnej 
OAR vo vode. Produkty premeny radónu sa 
usádzajú na stenách komory a tak odozva 
detektora nezodpovedá aktuálnej aktivite, ale 
závisí od predchádzajúcich aktivít radónu.  
Preto sme na kalibráciu systému použili Ward 
– Borakovú metódu. Cieľom kalibrácie je určiť 
odozvu detektora na základe spomenutých 
faktorov. Vďaka týmto faktorom určíme 
koeficienty odozvy detekčného systému pre 
jednotlivé meracie intervaly. Metóda vychádza 
z dvoch predpokladov: 

• aktivitu v meranom intervale 
reprezentuje jedna priemerná hodnota 

• odozva detektora závisí od 
predchádzajúcich meracích intervalov 

 
Pred začiatkom kalibrácie sme merali 

najskôr pozadie detekčného systému 
presávaním neaktívneho vzduchu cez 
destilovanú vodu počas dvoch dní. Priemerný 
počet impulzov od pozadia bol Np = (91,6 ± 
5,3) imp za 1800 s. Kalibrácia spočívala v tom, 

že sme cez detekčný systém nechali presávať 
vzduch z emanačnej nádoby po spustení 
normálneho chodu detekčného systému. Cez 
detekčný systém bol presávaný vzduch, ktorý 
sme odoberali do balóna na vývode za 
scintilačnou komorou a určili sme jeho 
objemovú aktivitu Aa pomocou Lucasových 
komôrok. Aa = (1399,73 ± 126,91) Bq.l-1. 
Takto sme nechali presávať vzorku pol hodinu. 
Následne sme znovu odstavili prítok vody 
a cez detektor bol presávaný vzduch 
z emanačnej nádoby, ktorá obsahovala už vodu 
bez radónu. Počas presávania plynu cez 
scintilačný detektor bola kontinuálne 
zaznamenávaná početnosť impulzov až po 
dosiahnutie pozaďovej úrovne. Odozva 
scintilačnej komory na jeden polhodinový 
interval je znázornená na obrázku 4. Dĺžka 
radónového impulzu bola pol hodinu. 

 

 

Obr. 4 Odozva scintilačnej komory na jeden 
radónový impulz 

 
Ak početnosť impulzov v meracích 

intervaloch predelíme hodnotou objemovej 
aktivity radónu v použitom etalóne, dostaneme 
normalizované hodnoty odozvy komory Фi pre 
daný merací interval.[4]  

Potom obecne ak Фi [početnosť / Bq.m-3] je 
koeficient odozvy v i – tom interval (i = 0, 1, 
… n) a At [Bq.m-3] je priemerná objemová 
aktivita radónu v časovom intervale t (i = 0, 1, 
… ), tak pre zaznamenanú početnosť 
v intervale t platí: 
 
�� � Ф��� � Ф����� � Ф����� � � �
Ф�����    (2) 
 

Ak je hodnota (t – n) záporná, At-n je 
definované ako nula. Rovnica (2) určuje, že 
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odozva detektora pre interval t závisí od 
predchádzajúcich intervalov. Riešením rovnice 
(2) pre At platí: 

 

�� �
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���� �

Ф�

Ф�
���� � � �

Ф�

Ф�
����     (3) 

 
Pre ďalšie intervaly platí: 
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... 
Postupne pre všetky ostatné intervaly. Po 

dosadení týchto výrazov do rovnice (3) 
získame vyjadrenie pre At použitím 
koeficientov odozvy a početností meraných 
v predchádzajúcich intervaloch. Koeficienty, 
ktorými násobíme početnosti v jednotlivých 
intervaloch nazývame invertujúce koeficienty, 
pretože invertujú odozvu detektora na 
objemovú aktivitu radónu. Výslednú objemovú 
aktivitu radónu vo vzduchu pretekajúcom cez 
detekčný systém pre interval t pomocou 
invertujúcich koeficientov získame v tvare: 
 
�� � �� �  ��� �  ∑  "���"

#
"$�  (6) 

 
Pre invertujúce koeficienty τi [Bq.m-3/imp] 
platí: 

 � �
1

Ф�
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 � �  �� �Ф� �  �Ф� �  �Ф� 
... 
 # �  �� �Ф# �  �Ф#�� � � �  #��Ф�(7) 
 

Pomocou týchto vzťahov sme vypočítali 
invertujúce koeficienty pre našu kalibráciu. Sú 
uvedené v tabuľke 1 a pomocou nich sme 
vypočítali aj OAR v jednotlivých časových 
intervaloch. Tieto OAR sú zobrazené na 
obrázku 5.  
 

  τ0 τ1 τ2 τ3 τ4 τ5 τ6 
τi 1,330 0,878 -0,154 0,063 -0,006 -0,017 -0,004 

 
Tab. 1 Invertujúce koeficienty 

Pre neistotu stanovenia objemovej aktivity 
radónu platí rovnica: 

 
%�&

� � ∑ �"��
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+
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�, ∑  )
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)$�      (8) 
 
� � �* � �,    (9) 
 
kde: 
 
N – počet impulzov zaregistrovaných od 
vzorky 
Np – počet impulzov zaregistrovaných od 
pozadia 
NT – počet impulzov zaregistrovaný od vzorky 
a pozadia za daný merací interval 
 

Použiteľnosť kalibračnej metódy sa dá 
overiť pomocou podmienky: 
 

�-.

//,1
 2 4    (10) 

 
kde: 
 
tvz – dĺžka vzorkovania resp. dĺžka meracieho 
intervalu 
V – objem celého meracieho systému 
pa – rýchlosť prietoku vzduchu cez merací 
systém 
 

Ak je splnená podmienka (10) je Ward – 
Boraková metóda vhodná na kalibráciu 
prietokových scintilačných komôr. [4] 

Na obrázku 5 je pozorovaná OAR 
vypočítaná pomocou invertujúcich 
koeficientov τ2, τ3, τ4, τ5 a τ6 resp. pomocou 3, 
4, 5, 6 a 7 koeficientov.   
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Obr. 5 Objemová aktivita radónu v závislosti 

od počtu a vypočítaných invertujúcich 
koeficientov τi 

 

Z obrázku 5 vyplýva, že najvhodnejšie je 
použiť kalibráciu s piatimi invertujúcimi 
koeficientmi resp. τ0, τ1, τ2, τ3 a τ4.   

 
Výsledky merania 
 

Kontinuálne meranie prebiehalo pomocou 
detekčného systému znázorneného na obrázku 
1. Výslednú objemovú aktivitu radónu vo 
vode, ktorá pretekala systémom sme vypočítali 
pomocou vzťahu: 
 

�4 � ��
,1

,

·

�

67�
    (11) 

 
kde: 
 
Aw = OAR vo vode 
Aa = OAR vo vzduchu pretekajúcom cez 
detekčný systém 
pa = prietok vzduchu cez detekčný systém 
[l/min] 
pw = prietok vody cez detekčný systém [l/min] 
εde = účinnosť emanácie 
 

Meranie prebiehalo bez závažných ťažkostí. 
Systém bol stabilný so stabilnými prietokmi 
vzduchu pa a vody pw. 

Vďaka dlhodobému kontinuálnemu 
monitorovaniu radónu vo vode z vodovodnej 
siete sme získali časový priebeh OAR 
v privádzanej vode. V grafe na obrázku 6 je 
zaznamenané meranie nepretržite 14 dní. 
V dátach z merania sú jasne viditeľné variácie 
a rôzne nepravidelnosti pochádzajúce 

najpravdepodobnejšie z rôznych závislosti 
používania potrubia a hromadenia radónu vo 
vodovodnom potrubí. V nasledujúcom texte sa 
ich budeme snažiť vysvetliť. 
 

 
Obr. 6 OAR vo vode zmeraná pomocou 

detekčného systému s prietokovou scintilačnou 
komorou (s prvými piatimi invertujúcimi 

koeficientmi po τ4) 
 

Celý merací systém sme spustili na obed 
25.1.2012. Bolo to v čase tzv. skúškového 
obdobia, v tom čase je na fakulte málo osôb 
využívajúcich vodovod. Takže na začiatku 
v stredu 25.1.2012 sme zaznamenali pomerne 
vysoké objemové aktivity radónu, čo bolo asi 
dôsledkom hromadenia. Ako sa blížil víkend 
tieto aktivity klesajú z dôvodu čerpania 
obohatenej vody. Poobede v piatok 27.1.2012 
už ale aktivita znovu začína obohacovaním 
stúpať a asi pri dosiahnutí rovnováhy klesá. 
V nedeľu zaznamenávame pokles spôsobený 
rozpadom radónu v potrubí. Z nedele na 
pondelok 30.1.2012 sa aktivita znovu zvyšuje. 
Pravdepodobne to ma na svedomí večerná 
hygiena ľudí žijúcich v okolí fakulty a ranná 
spotreba vody na fakulte a dochádza tak 
k spotrebe vody v ktorej sa radón už 
rádioaktívne premieňal a nahradila ju voda, 
ktorá sa obohacovala. Potom už aktivita klesá 
znova kvôli zvýšenej spotrebe vody keďže ide 
o pracovné dni. V stredu prvého februára sa 
aktivita znovu zvyšuje, pravdepodobne preto, 
lebo stále trvalo skúškové obdobie a ku koncu 
tohoto pracovného týždňa sa aktivita na fakulte 
znižuje a tým aj spotreba vody v dôsledku 
obohacovania. Pomocou podobných úvah je 
možné vysvetliť niektoré variácie v grafe. 
Vidíme v ňom však aj anomálie, napríklad 
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v noci z 2.2.2012 na 3.2.2012 kedy došlo 
k značnému poklesu objemovej aktivity až na 
pozaďovú  úroveň. Ďalším takým príkladom je 
skoré ráno 6.2.2012. Rôzne iné nepravidelnosti 
boli spôsobené najskôr asi nepravidelným 
odberom z vodovodného potrubia.  
 
Záver 
 

Zostavili sme zariadenie pre kontinuálne 
meranie objemovej aktivity radónu vo vodách 
na báze prietokovej scintilačnej komory. 
Detekčný systém sme kalibrovali pomocou 
Ward – Borakovej metódy pre scintilačné 
komory a určili sme odozvu systému. 
Pomocou kalibrácie sme vypočítali invertujúce 
koeficienty τi, vďaka ktorým sme mohli určiť 
OAR vo vode. Celý detekčný systém sa 
správal stabilne a spoľahlivo. Testovanie 
ukázalo, že radón vo vodovodnom potrubí 
vykazuje variácie, ktoré súvisia s využívaním 
vody, ale aj s ďalšími procesmi vo vodnom 
zdroji. 
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Úvod1
 

V roku 2011 zasiahlo Japonsko zemetrasenie 

sprevádzané vlnami tsunami, ktoré spôsobili 

problémy v jadrovej elektrárni Fukušima. Celý 

svet sa obával dopadov rádioaktivity na životné 

prostredie a človeka a porovnával rozsah škôd 

s haváriou jadrovej elektrárne Černobyľ z roku 

1986.  

V tomto príspevku je popísaný priebeh havárie 

a koncentrácie uvoľnených nebezpečných 

rádionuklidov v Japonsku, Európe a na Slovensku 

(Bratislava). 

Kľúčové slová: Fukušima, jadrová havária, 

rádioaktivita 

1 Umiestnenie Fukušimy 
a geografické informácie 

Fukušima s rozlohou 13782 km
2
 a 2,2 miliónmi 

obyvateľov ( v roku 2003 ) je tretia najväčšia 

prefektúra zo 47 japonských prefektúr. 

Rozprestiera sa na 150 km pobreží Tichého 

oceánu a siaha až do hornatého vnútrozemia 

najväčšieho japonského ostrova Honšú. Nachádza 

sa v regióne Tohoku a jeho hlavným mestom je 

Fukušima [1].  

Súčasná Fukušima sa v 4. storočí stala súčasťou 

cisárskeho dvora Yamato. V 5. storočí bolo 

územie zaradené do provincie Mutsy. V 6. storočí 

sa do Japonska rozšíril budhizmus a v období od 

9. do 12. storočia bola práve Fukušima centrom 

budhistickej kultúry severovýchodného Japonska. 

Vo svojej histórii sa dostala pod kontrolu rôznych 

klanov, najsilnejší z nich bol šogunát Tokugawa, 

ktorého moc trvala až do 19. storočia. V polovici 

19. storočia šogunát Tokugawa a Japonsko opäť 

padli pod nadvládu cisára. V roku 1871 bola 

Fukušima oficiálne vymenovaná za prefektúru a 

vládne budovy boli umiestnené vo Fukušima City.  

Do roku 1900 Fukušima významne narástla, 

rozvinula sa a vďaka výbornej geografickej  

                                                           
*
 livia.brestakova@gmail.com 

polohe bola predurčená stať sa centrom výroby 

energie Japonska výstavbou vodných elektrární 

[1]. Neskôr v 20. storočí sa k vodným elektrárňam 

pridali jadrové a vo Fukušime bola najväčšia 

jadrová elektráreň s 11 reaktormi. 

2 Jadrová elektráreň Fukušima 

V minulom roku disponovalo Japonsko 51 

reaktormi s čistým výkonom 44,642 MWe. Po 

technickej kontrole, ktorá prebehla v roku 2010, 

predĺžila NISA vo februári 2011 licenciu 

o ďalších 10 rokov pre Fukušimu-I, avšak v marci 

2011 došlo k jej havárii.  

Všetkých 6 blokov JE Fukušima Daiichi sú varné 

reaktory (BWR) navrhnuté pred viac ako 40 

rokmi. 1. blok je typu BWR3 s kontajnmentom 

typu MARK-1 a elektrickým výkonom 460 MWe, 

2., 3., 4. a 5 blok sú typu BWR4 s kontajnmentom 

typu MARK-1. Pričom každý má výkon 784 

MWe. 6. blok je typu BWR5 s kontajnmentom 

typu MARK-2 a výkonom 1,1 GWe. Celkový 

výrobný výkon bol 4,696 GWe. V čase havárie 

boli v prevádzke 3 bloky Fukušima Daiichi a 4 

bloky Fukušima Daini. Tieto dve elektrárne  boli 

najviac postihnuté prírodnou katastrofou. 

Fukušima Daini nemala problémy s dieselovými 

generátormi [2].  
 

2.1 Príčiny havárie 

 

Obr. 1 Epicentrum zemetrasenia [3] 

Zemetrasenie zasiahlo oblasť Tohoku piatok 

11. marca 2011. Malo nadprojektovú hodnotu a to 

9.0 magnitúdy. O 20 minút vzniknutá vlna 
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tsunami mala nadprojektovú hodnotu 14m 

(projektovaná bariéra proti vode bola 6,5m). Na 

obr. 2 je znázornená výška hladiny vody. V čase 

prírodnej katastrofy bolo v prevádzke 11 

reaktorov v štyroch jadrových elektrárňach na 

pobreží, a to Fukušima Daiichi 1,2,3, Fukušima 

Daini 1,2,3,4 a Onagawa 1,2,3 a Tokai Daini 1. 

Keď oblasť zasiahlo zemetrasenie boli všetky 

reaktory odstavené. Problémy nastali na Fukušima 

Daiichi. Prebiehajúce jadrové reakcie boli na 

blokoch 1,2,3 bezprostredne po zemetrasení 

zastavené.  

Vplyvom prírodnej katastrofy došlo k výpadku 

elektriny z vonkajšej siete a k odplaveniu vedení. 

Následne boli poškodené záložné dieselové 

generátory.  Stúpajúca hladina vody zaplavila 

rozvádzače. Po čase došlo k vybitiu batérií 

a vypukli požiare. Toto všetko znemožnilo 

odvádzať zvyškový výkon z reaktora [4].  

 
Obr. 2 Hladina vody po tsunami [4] 

 

2.2 Priebeh havárie 
 

Po zemetrasení boli všetky bloky napájané zo 

záložných havarijných dieselových generátorov, 

ktoré sa naštartovali automaticky po strate 

vonkajšieho napájania v dôsledku seizmickej 

udalosti. Dieselové generátory zabezpečili funkciu 

chladenia pre reaktory a pre bazény vyhoreného 

paliva pri každom reaktore a pre centrálny bazén 

vyhoreného paliva. V dôsledku 14 m vysokej vlny 

tsunami došlo k strate interného havarijného 

elektrického napájania. Vlna zničila objekty 

vtokov morskej vody a zaplavila niektoré časti 

elektrárne, dôsledkom čoho sa mnohé priestory 

stali nedostupné.  Zaplavené boli dokonca aj 

záložné dieselové generátory a tak došlo 

k úplnému výpadku všetkých zdrojov napájania 

elektrárne pre 1., 2., 3. a 4 blok. A tým sa 

znemožnil odvod tepla. Batérie síce zabezpečili 

dodávku elektriny, ale po niekoľkých hodinách sa 

vybili a velíny zostali prakticky nedostupné a v 

tme. Reaktory sa začali prehrievať a v primárnom 

okruhu a kontajmente nastal pretlak. Bolo 

potrebné vypustiť nahromadený vodík. Vplyvom 

vysokého tlaku nahromadeného vodíka nastalo 

následne niekoľko ničivých explózií. Takáto 

explózia poškodila reaktorové budovy 1. a 3. 

bloku. K rovnakému prehriatiu došlo v bazéne na 

vyhorené palivo 4. bloku (kde bolo uskladnené 

značné množstvo použitých palivových kaziet). 

Došlo k významnému úniku rádionuklidov do 

prostredia: spočiatku do ovzdušia, ale neskôr 

nasledovali aj úniky do mora. 

Bolo nutné zabezpečiť chladenie. Obsluha sa 

snažila obnoviť kontrolu vstrekovaním morskej 

vody mobilnými čerpadlami do nádoby reaktora 

1., 2. a 3. bloku a snažili sa doplňovať vodu 

(zhadzovaním vody z vrtuľníka a vstrekovaním 

vody) v bazénoch vyhoreného paliva blokov 1. až 

4. Používaním morskej vody obsahujúcej soľ 

nastali problémy s nánosmi soli a s koróziou, 

preto 25.03.2011 bola morská voda nahradená 

sladkou vodou.  Na zastavenie jadrových reakcií 

v reaktoroch bola použitá kyselina boritá [4]. 

Havárii vo Fukušime bol pridelený stupeň 7 

z medzinárodnej stupnice jadrových udalostí. 
 

2.3 Monitorovanie únikov rádioaktivity 
 

Počas tavenia aktívnej zóny reaktora (2700°C) sa 

uvoľnili produkty štiepenia - xenón, cézium, jód a 

niektoré z nich sa naviazali na aerosóly, ktoré sa 

pri odpustení tlaku z primárneho kontajnmentu 

dostávajú do reaktorovej haly. Po výbuchu vodíka 

sa dostávajú do životného prostredia. K ďalším 

únikom rádioaktivity došlo v bloku 2, kde 

produkty štiepenia unikli vodou i vzduchom. 

V tabuľke 1 sú uvedené aktivity rádionuklidov  

uvoľnených po havárii vo Fukušime. Z hľadiska 

premiešavania a transportu v atmosfére sú 

významné rádionuklidy s dobou polpremeny 

niekoľko dní a rokov, teda 
131

I, 
134

Cs a 
137

Cs. 
 

Tab. 1 Aktivity uvoľnené po katastrofe vo 

Fukušime [v Bq] 

 

Nuklid T1/2 
IRSN 

22.03.2011 
JNES 

12.04.2011 
NISA 

16.05.2011 

131
I 8 d 9 . 10

16
 1,3 . 10

17
 1,6.10

17 

132
I 2,3 h 7 . 10

16
 

 
 

137
Cs 30 y 1 . 10

16
 6,1 . 10

15
 1,5.10

16 

134
Cs 2 y 1 . 10

16
 

 
 

132
Te 3,2 d 6 . 10

16
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3 Slovensko 

Napriek veľkej vzdialenosti Slovenska od miesta 

jadrovej katastrofy a únikov rádioaktivity sa 

rádioaktívny materiál presunul až na územie 

strednej Európy. Vplyvom transportu vzdušných 

más bola zasiahnutá predovšetkým severná 

pologuľa.  

Na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky je 

nízkopozaďové laboratórium, pomocou ktorého sa 

kontinuálne monitorujú koncentrácie 

rádionuklidov v atmosfére. 

3.1 Odbery 

Na štúdium koncentrácií rádionuklidov v 

atmosfére používame nitrocelulózové filtre 

(PRAGAPOR) s priemerom 47 mm a s veľkosťou 

pórov 0,85 µm. Jednu sadu tvorí 25 filtrov, ktoré 

sú uložené v odberovom zariadení vedľa seba do 

mriežky, tak, že tvoria plochu takmer 400 cm
2
. 

Odberové zariadenie je umiestnené v areáli 

meteorologickej stanice  Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky  Univerzity Komenského v 

Bratislave (48° 9´ N, 17 ° 7´ E, 164 m n.v.).  

Vzorka zo zrážok je odoberaná štvorcovým 

lievikom na streche Fakulty matematiky, fyziky a 

informatiky do nádoby o objeme 25 l. Lievik je vo 

výške 1m nad povrchom. Zrážky dopadajú na 

vrchnú plochu o veľkosti 1m
2
. Voda sa odparuje 

na polyetylénovom nosiči, ktorý sa potom zlisuje 

a takto pripravená vzorka je meraná v 

nízkopozaďovom gamaspektroskopickom 

laboratóriu, na polovodičovom detektore 

uloženom v  tieniacom kryte. 

3.2 Výsledky  

Radiačná situácia po zemetrasení a tsunami v 

Japonsku sa monitorovala na celom svete. Po 

havárii sa prenosom vzduchových hmôt uvoľnené 

rádionuklidy dostali až do strednej Európy.  

Zasiahla aj územie Slovenska. V tabuľkách 2 a 3 

sú výsledky našich meraní z marca a apríla 2011 v 

aerosóloch a zrážkach. Zvýšené sú hodnoty 

koncentrácií 
137

Cs. V atmosfére sa za normálnych 

podmienok nevyskytuje 
131

I (T1/2= 8,02dňa) 

a 
134

Cs (T1/2= 2,06roka).  

137
Cs sa zaraďuje k najnebezpečnejším 

rádionuklidom, pretože patrí k stredne toxickým 

a silno reaktívnym prvkom. Má dobu polpremeny 

30,17 rokov a pochádza z rádioaktívneho spadu 

po testoch jadrových zbraní a z havárií jadrovo- 

energetických zariadení. Koncentrácia cézia 

v atmosfére Bratislavy sa po nehode vo Fukušime 

zvýšila z 0,3 µBq/m
3 

na 68µBq/m
3
. Toto zvýšenie 

však bolo len lokálne a koncom mája 2011 sa 

dostala koncentrácia na priemernú úroveň z roku 

2010. Podrobný priebeh koncentrácie 
137

Cs 

v atmosfére počas 23.3.- 25.5 2011 je zobrazený 

na obr. 3.  
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Obr. 3 Podrobný priebeh koncentrácie 

137
Cs vo 

vzduchu v Bratislave v období od 23.3.-25.5.2011 
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Dátum odberu 
210

Pb 
131

I 
134

Cs 
7
Be 

137
Cs 

40
K 

16.3.-18.3.2011 122,824±2,825 0,646±0,226 0,080±0,035 699,094±4,326 0,305±0,050 8,117±1,218 

28.3.2011 78,461±4,708 345,6±4,1 - 1132,746±12,854 0,633±0,317 14,446±2,109 

31.3.-1.4.2011 203,235±15,853 262,689±7,381 - 796,871±34,913 - 47,772±9,961 

1.4.2011 63,163±45,478 1129,587±22,304 95,0±17,5 555,176±88,830 11,317±6,769 83,612±24,917 

4.4.-5.4.2011 559,615±57,641 655,504±10,608 
 

1940,980±47,403 8,067±1,734 86,329±10,602 

12.4.-13.4.2011 258,040±14,451 100,787±2,745 6,687±1,339 828,946±19,085 6,777±1,309 91,746±10,093 

14.4.-30.4.2011 155,673±2,803 17,956±0,821 2,808±0,162 1783,414±7,372 3,584±0,242 2,772±0,590 

1.5.-30.5.2011 229,090±2,293 - 1,082±0,145 1432,065±8,721 1,444±0,171 17,835±1,623 

Tab. 2 Namerané aktivity v zrážkach za marec, apríl a máj 2011  [mBq/l] [5] 

 
 

Dátum odberu 
131

I 
[mBq/m

3
] 

137
Cs 

[mBq/m
3
] 

134
Cs 

[mBq/m
3
] 

132
Te 

[mBq/m
3
] 

7
Be 

[mBq/m
3
] 

23.-30.3.2011 - 0.0361 ± 5.6E-4 0.0284 ± 4.9E-4 1.33E-02 ±1.74E-03 2.73 ± 0.021 

30.-31.3.2011 - 0.0668 ±  0.0013 0.0537 ± 0.0012 1.71E-02 ± 2.46E-03 4.06 ± 0.0440 

31.3-1.4.2011 0.337 ±0.004 0.0146 ± 0.0016 0.0175 ± 0.0016 1.02E-02 ± 2.93E-03 2.64 ± 3.1E-02 

1.4-4.4.2011 0.304 ± 0.004 0.0208 ± 0.0024 0.0206 ± 0.0025  2.86 ± 3.5E-02 

4.4-6.4.2011 0.227 ± 0.004 0.0204 ± 0.0026 0.0167 ±0.0025  2.49 ± 3.7E-02 

6.4-8.4.2011 0.248 ± 0.002 0.0232 ± 5.2E-4 0.0193 ± 4.9E-4  3.35 ± 1.5E-02 

8.4-11.4.2011 0.123 ± 0.001 0.0229 ± 3.8E-4 0.0197 ± 3.4E-4  2.33 ± 1.0E-02 

11.-13.4.2011 0.175 ± 0.007 0.0080 ± 4.0E-4 0.0072 ± 3.9E-4  2.11 ± 1.6E-02 

13.-15.4.2011 0.038 ± 0.002 0.0076 ±  5.9E-4 0.0064 ± 4.7E-4  1.45 ± 1.7E-02 

15.-18.4. 2011 0.051 ± 0.002 0.0106 ± 4.9E-4 0.0083 ± 4.5E-4  2.74 ± 2.2E-02 

18.-20.4.2011 0.035 ± 0.001 0.0072 ± 4.5E-4 0.0060 ± 4.5E-4  3.46 ± 1.5E-02 

20.-27.4.2011 0.0098 ± 4.8E-4 0.0069 ± 3.6E-4 0.0050 ± 3.3E-4  4.07 ± 1.3E-02 

27.4-4.5.2011 0.0045 ± 3.0E-4 0.0026 ± 2.8E-4 0.0023 ± 2.7E-4  3.51 ± 8.1E-03 

4.-11.5.2011 0.0016 ± 2.7E-4 0.0016 ± 1.4E-4 0.0014 ± 1.4E-4  3.26 ± 1.0E-02 

11.-18.5.2011 0.0019 ± 4.9E-4 0.0048 ± 7.8E-4 -  2.68 ± 1.2E-02 

18.-25.5.2011 5.67E-4 ± 2.4E-4 2.77E-4 ± 5.9E-5 -  3.12 ± 1.4E-02 

Tab. 3 Namerané aktivity v aerosólových filtroch za marec, apríl a máj 2011 [5] 
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Diskusia 

V tabuľkách sú uvedené koncentrácie 

rádionuklidov, ktoré v pozadí nedetegujeme 

(
131

I, 
132

Te, 
134

Cs) a zvýšené hodnoty 

koncentrácie nuklidu 
137

Cs pochádzajúce z 

Japonska. Koncentrácie rádioaktívneho 

materiálu vo vzduchu sa znižujú so 

vzdialenosťou od miesta havárie. Transportom 

boli rádioaktívne látky zriedené. Okrem toho 

koncentrácie rádionuklidov sa znižujú 

vymývaním a rádioaktívnym rozpadom. Ten sa 

týka hlavne krátkožijúcich rádionuklidov ako 
131

I a 
132

Te.  

Vďaka kontinuálnemu monitoringu 

a nízkopozaďovej gamaspektrometrii sme 

schopní odhaliť lokálne znečistenie atmosféry 

rádionuklidmi a v prípade nebezpečenstva 

informovať verejnosť. 
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Kalibrácia náboja b-jetu
Matej Melo∗

Školitel’: Stanislav Tokár1†
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Abstrakt: V tejto práci sa zaoberáme štúdiom
efektívneho náboja b-jetov v eventoch prislúchajúcim
top-kvarkovej produkcii. Približujeme spôsob rekon-
štrukcie náboja b-jetu a tiež leptón-jetový párovací al-
goritmus, ktorý sa používa pri výskume náboja top-
kvarku. Na simulovaných aj reálnych dátach z experi-
mentu ATLAS sme skúmali závislost’ medzi strednou
absolútnou hodnotou náboja b-jetu a strednou abso-
lútnou hodnotou tzv. kombinovaného náboja b-jetu.

Kl’účové slová: top-kvark, b-jet, náboj jetu, kombi-
novaný náboj, invariant-mass kritérium

Úvod

V roku 1995 bol v experimentami D0 a CDF [1, 2]
v americkom Fermilabe potvrdený objav novej čas-
tice. Všeobecne bolo prijaté, že ide o top-kvark s ná-
bojom +2/3 1 predpovedaný Štandardným modelom
(SM), no experimentálne zatial’ nebol definitívne vy-
lúčený ani exotický model (XM), podl’a ktorého by
išlo o kvark s podobnou hmotnost’ou ako top, ale s
nábojom -4/3 [3]. V roku 2010 experiment CDF udal
preferenciu pre SM na úrovni 95% [4], čo je v sú-
lade aj so staršími prácami z roku 2007 [5, 6]. 95
% je ešte málo na potvrdenie SM, no očakáva sa, že
v blízkej budúcnosti LHC a experiment ATLAS po-
skytnú dostatočnú štatistiku na definitívnu odpoved’
s konfidenčnou pravdepodobnost’ou väčšou ako 5σ .
Stále má preto zmysel skúmat’ a testovat’ procedúru,
pomocou ktorej by sme dokázali odmerat’ náboj náj-
deného kvarku a definitívne potvrdit’ (alebo vylúčit’)
SM.

Stredná doba života top-kvarku je 5 ·10−25s [7], čo
v praxi znamená, že pozorujeme akurát jeho rozpa-
dové produkty. S pravdepodobnost’ou 99,8% sa top
rozpadá na W -bozón a b-kvark (bottom kvark).

t+2/3→W+1 +b−1/3

V prípade, že by platil XM, rozpadová schéma by

∗matej.melo@gmail.com
†stanislav.tokar@fmph.uniba.sk
1Všetky hodnoty elektrických nábojov udávame v násobkoch

elementárneho náboja e = 1,602 ·10−19C

mala tvar:
t̃−4/3→W−1 +b−1/3

Ak chceme správne určit’ náboj top-kvarku, mu-
síme správne určit’ náboj W -bozónu, ako aj náboj
b-kvarku. Náboj W vieme stanovit’ relatívne jedno-
ducho ak vezmeme jeho leptónový rozpad, no v prí-
pade b-kvarku prakticky okamžite dochádza k hadro-
nizácii a namiesto jediného kvarku pozorujeme celú
spŕšku (jet) častíc, prevažne hadrónov. Správne spo-
čítat’ náboj všetkých častíc v jete je na obrovskom
pozadí prakticky nemožné, preto bola vyvinutá nábo-
jová procedúra, ktorá berie do úvahy len tie tracky
(z angl., dráhy), ktoré spĺňajú určité kritériá. Samoz-
rejme, pri rôznom nastavení týchto kritérií sa bude
menit’ aj výsledný efektívny náboj b-jetu, no dobrou
správou je, že na rozlíšenie medzi SM a XM nám po-
stačí, ak pri vel’kej štatistike dokážeme správne určit’
znamienko tohto náboja.

V tejto práci sa venujeme overovaniu už vyvinu-
tej nábojovej procedúry, ako aj skúmaniu vlastností
efektívneho náboja b-jetu.

1 Analýza náboja top-kvarku

1.1 Skúmaný proces

Už sme spomenuli, že v 99,8% prípadov sa top roz-
padá na W -bozón a b-kvark. Zvyšných 0,2% prislú-
cha rozpadu top na W -bozón a l’ahší kvark, s alebo
dokonca d [7]. Vzhl’adom na nízku pravdepodob-
nost’ tieto prípady pri našej analýze zanedbávame.

W -bozón má podobne ako top kvark extrémne
krátku dobu života [8] a my vidíme akurát jeho roz-
padové produkty. V približne 2/3 prípadov sa rozpadá
hadrónovo a jeho produktom sú najmenej 2 jety, v
1/3 prípadov sa rozpadá na neutríno a leptón, čiže
elektrón e, mión µ alebo tau τ . Tau je opät’ nesta-
bilná častica, ktorá sa takmer okamžite rozpadá na
elektrón, mión alebo hadrónovo [9]. V praxi je vel’mi
t’ažké rozoznat’, či išlo o tau, preto v našej analýze
budeme eventy delit’ podl’a toho, či v eventoch bol
mión alebo elektrón. Musíme však mat’ na zreteli, že
to môžu byt’ produkty tau.
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Situácia sa stáva o to komplikovanejšou tým, že
neskúmame rozpad samotného top-kvarku, ale páru
tt̄. V každom evente tak budeme mat’ 2 b-jety a 2
W -bozóny, ktoré sa môžu rozpadnút’ leptónovo alebo
hadrónovo. Výsledkom môže byt’:

• Dileptónový rozpad - obidva W -bozóny sa roz-
padnú leptónovo. Ide o vel’mi čistý proces s mi-
nimálnym pozadím. Nastáva však iba v 1/9 prí-
padov.

• Hadrónový rozpad - obidva W -bozóny sa roz-
padnú hadrónovo, nastáva v 4/9 prípadov.
Vzniknú najmenej 4 l’ahké jety, ktoré tvoria ob-
rovské pozadie, analýza týchto eventov by bola
vel’mi náročná, najmä pre absenciu leptónu.

• Leptón-jetový rozpad - jeden W -bozón sa roz-
padne hadrónovo, druhý leptónov, nastáva v 4/9
prípadov. Pozadie je na prijatel’nej úrovni a zá-
roveň si zachováme rozumnú štatistiku. V našej
práci budeme skúmat’ výlučne tento prípad.

Podl’a SM ide teda o proces

pp→ tt̄→W+bW−b̄→ bb̄qq̄lνl

V prípade, že by platil XM, rozpadová schéma by
mala tvar:

pp→ t̃ ¯̃t→W−bW+b̄→ bb̄qq̄lνl

Vidíme, že rozpadové produkty sú v oboch teóriach
rovnaké. Rozdiel je v tom, že v SM záporný leptón
pochádza z toho istého top ako b̄, v XM záporný lep-
tón pochádza z toho istého top ako b. Podobne to
platí pre prípad kladného leptónu. Vyplynula z toho
potreba vyvinút’ leptón-jetový párovací algoritmus,
ktorý by nám umožnil priradit’ leptón k príslušnému
b-jetu.

1.2 Pozad’ové procesy

V reálnom experimente dochádza k vel’kému množ-
stvu rozličných procesov. Ako tt̄-eventy sú označené
len eventy spĺňajúce určité kritériá, ktoré sú nasta-
vené tak, aby čo najviac potlačili ostatné nežiadúce
(pozad’ové) efekty. Napriek tomu sa často stáva, že aj
pozad’ové eventy splnia kritéria pre tt̄-eventy, čím sa
do výsledkov vnáša systematická chyba [10]. Dôle-
žité je preto rozumiet’ pozad’ovým procesom, lebo ak
ich vieme nasimulovat’ pomocou MC, môžeme ich

odpočítat’ od reálnych dát, čím dostaneme čistú sig-
nálnu tt̄-vzorku. Podobne sme postupovali aj v tejto
práci.

Pozad’ové efekty, s ktorými sme počítali:

• Tvorba W -bozónu a viacerých jetov

• Tvorba Z-bozónu a viacerých jetov

• Tvorba single-top-kvarku

• Dibozónové pozadie - tvorba párov WW , WZ
alebo ZZ

• QCD multijetové procesy

1.3 Nábojová procedúra pre určenie náboja
b-jetu

Už sme spomenuli, že presné určenie elektrických
nábojov všetkých trackov v jete by na vel’kom pozadí
bolo prakticky nemožné, preto bola vyvinutá nábo-
jová procedúra [11], ktorá berie do úvahy len tracky
spĺňajúce určité kritériá, napr.:

• Berieme len tracky z kónusu ∆R < 0,25 2.

• Berieme maximálne 10 trackov (ak ich je viac,
vezmeme 10 s najväčšou priečnou hybnost’ou
pt).

• Ďalšie požiadavky na pt trackov, záznamy z pi-
xelových detektorov atd’., kompletný zoznam v
[13].

Náboje týchto trackov váhujeme nasledovne:

Qb- jet =
∑i qi|~j ·~pi|κ
∑i |~j ·~pi|κ

, (1)

kde qi je náboj i-teho tracku, ~pi je jeho hybnost’ a ~j je
jednotkový vektor v smere osi jetu. Konštanta κ bola
optimalizáciou stanovená na 0,5.

1.4 Leptón-jetový párovací algoritmus -
invariant-mass kritérium [11]

Základná myšlienka spočíva v tom, že invariantná
hmotnost’ produktov top-kvarku nemôže presiahnut’
invariantnú hmotnost’ samotného top. Ak zistíme, že

2Kónus ∆R je definovaný ako ∆R =
√

φ 2 +η2, kde φ je po-
lárny uhol v cylindrickej sústave detektora a η je pseudorapidita
[12].
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Obr. 1: MC simulácia invariantnej hmotnosti páru
leptónu a b-jetu z toho istého top-kvarku (červená)
a z rôznych top (modrá) [11]

inv. hmotnost’ páru leptónu a jedného b-jetu je men-
šia než hmotnost’ top a naopak inv. hmotnost’ páru
toho istého leptónu a druhého b-jetu je väčšia než
hmotnost’ top, vieme leptón priradit’ (asociovat’) k
prvému b-jetu. Matematicky zapísané, musí platit’

m(l,b- jet(1))< mcr ∧m(l,b- jet(2))> mcr, (2)

kde mcr je kritická hmotnost’, o málo menšia ako
hmotnost’ top, optimalizačnými metódami stanovená
na 155GeV/c2 (Obr. 1). Úspešnost’ (pravdepodob-
nost’, že bude splnená podmienka (2), angl. efficiency
ε) tejto metódy je 28,3%, čistota (pravdepodobnost’,
že správne priradíme leptón b-jetu ak bude splnená
podmienka (2), angl. purity P) je 86,6% [13].

Pre účely overovania náboja top-kvarku berieme
len eventy, ktoré prešli inv. mass kritériom.

1.5 Kombinovaný náboj

V prípade, že naše eventy prešli inv. mass krité-
riom, môžeme spočítat’ tzv. kombinovaný náboj b-
jetu podl’a vzt’ahu

Qcomb = Ql
b- jet ·Ql, (3)

kde Ql
b- jet je náboj b-jetu asociovaného s leptónom

l vypočítaný zo vzt’ahu (1) a Ql je náboj leptónu. Z
úvahy z konca sekcie (1.1) vyplýva, že stredná hod-
nota kombinovaného náboja by bola v prípade SM
záporná pre b-jety pochádzajúce z top aj antitop-
kvarku. Naopak, ak by platil XM, stredná hod-
nota kombinovaného náboja bude zakaždým kladná
(Obr.2).
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Obr. 2: Typický tvar spektra kombinovaného náboja,
v tomto prípade pre MC signálne tt̄ eventy, vzorka
pre elektróny. Dostali sme ho tak, že sme k spek-
tru náboja b-jetov asociovaných s kladným leptónom
(červená) pridali spektrum náboja b-jetov asociova-
ných so záporným leptónom (modrá), prenásobené
-1. Tým sme vlastne splnili vzt’ah (3). Vidíme, že
stredná hodnota < Qcomb > je záporná s malou ne-
istotou, čo dáva silnú preferenciu Štandardnému mo-
delu. Malé píky na krajoch zodpovedajú tým jetom, v
ktorých všetky tracky mali rovnaký náboj.

2 Kalibrácia náboja b-jetu

2.1 Motivácia

Zabudnime odteraz na znamienko kombinovaného
náboja, bude nás zaujímat’ akurát jeho vel’kost’. Nie
je to zlý prístup, pretože čím väčšia je hodnota | <
Qcomb > |, tým silnejšiu preferenciu to dáva jednej
z teórií. Pre výskum tt̄-eventov je preto dobré poro-
zumiet’ aj vlastnostiam absolútnej hodnoty kombino-
vaného náboja. Jedným z možných prístupov je pre-
skúmat’, či existuje závislost’ medzi | < Qcomb > | a
< |Qb- jet |>, kde < |Qb- jet |> je stredná hodnota vel’-
kosti náboja b-jetov.

Ak by sa potvrdila závislost’ medzi týmito veli-
činami a podarilo by sa nám ju správne matema-
ticky popísat’ pomocou kalibračného vzt’ahu, mohli
by sme zo spektra |Qb- jet | stanovit’ príslušnú hodnotu
| < Qcomb > |. Navyše, ak by kalibračný vzt’ah platil
aj pre spektrum |Qb- jet | pred inv. mass kritériom, zís-
kali by sme nástroj na určovanie |< Qcomb > | bez
nutnosti použit’ inv. mass kritérium. Z tohto dôvodu
sme okrem spektra |Qb- jet-inv| po inv. mass kritériu
skúmali aj spektrum |Qb- jet-c f | pred inv. mass krité-
riom (po tzv. cutflows, čiže len po základných výbe-
rových kritérii pre všetky tt̄-eventy).
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Obr. 3: Typický tvar spektra vel’kosti náboja b-jetov,
v tomto prípade pre MC signálne tt̄ eventy, vzorka pre
elektróny a mióny dokopy. Skúmali sme, či zo stred-
nej hodnoty < |Qb- jet | > (Mean) vieme niečo pove-
dat’ o |< Qcomb > |.

2.2 Použité dátové a MC vzorky

Pracovali sme s reálnymi dátami z experimentu AT-
LAS selektovanými pre top-kvarkovú produkciu s
celkovou luminozitou 2,05 fb−1. Dáta boli zozbie-
rané pri energii 7 TeV, do konca roku 2011.

MC vzorka bola tiež vygenerovaná skupinou AT-
LAS. Pracovali sme so signálnou vzorkou č. 105200 s
počtom počiatočných eventov (pred cutflows) 15 ·106

a príslušnými pozad’ovými vzorkami. Simulované
pozadie sme odčítali od reálnych dát, čím sme získali
čistý tt̄ signál.

Ako sme už spomenuli, výsledky sme spracovávali
osobitne pre elektróny, mióny a spoločne pre e a µ .
Okrem bežných selekčných kritérii (cutov) sme na-
vyše požadovali, aby event obsahoval práve 2 b-jety,
pričom obidva museli mat’ aspoň 2 tracky.

2.3 Hl’adanie kalibračnej krivky

Kalibračnú krivku sme hl’adali pomocou MC signál-
nych tt̄-eventov po inv. mass kritériu. Vygenerovali
sme spektrá nábojov asociovaných b-jetov (červený
a modrý histogram na Obr. 2) a predpokladajúc rov-
nakú váhu oboch spektier, hodnotu |< Qcomb > | sme
určili ako aritmetický priemer | < Qb- jet-asoc-l+ > | a
|< Qb- jet-asoc-l− > |. Potom sme v cykle 107-krát ná-
hodne vybrali jedno z našich dvoch spektier asoci-
ovaných nábojov, z neho sme vybrali náhodne jednu
hodnotu, ktorej absolútnu hodnotu sme vložili do his-
togramu |Qb- jet |. Jeho strednú hodnotu < |Qb- jet | >
sme spolu s |< Qcomb > | naniesli do grafu.

Potom sme posúvali spektrá asociovaných nábojov
krokom 0,005 k sebe a od seba, čím sme menili hod-

notu |< Qcomb > | od 0 po 0,12, zakaždým sme do-
počítali príslušnú hodnotu < |Qb- jet | >. Získali sme
sériu bodov, ktoré sme preložili polynómom druhého
stupňa:

< |Qb- jet |>= a|< Qcomb > |2 +b|< Qcomb > |+ c (4)

Našli sme tak hl’adaný kalibračný vzt’ah.
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Obr. 4: Kalibračné krivky medzi < |Qb- jet | > a
|< Qcomb > | získané pomocou MC pre e, µ a spo-
ločne pre e+µ .

e µ lep. (e+µ)
a 1,3243± 0,0132 1,3184± 0,0133 1,3076± 0,0133
b 0,0036± 0,0017 0,0028± 0,0017 0,0049± 0,0017
c 0,2533± 0,0001 0,2521± 0,0001 0,2527± 0,0001

Tabul’ka 1: Koeficienty a, b a c kalibračného vzt’ahu
(4). V rámci neistoty sú koeficienty a a b prakticky
totožné pre elektróny, mióny aj spoločnú vzorku, roz-
diel je akurát vo vel’kosti c.

Z kalibračného vzt’ahu (4) a tabul’ky 1 vieme
hodnote < |Qb- jet | > priradit’ príslušnú hodnotu
|< Qcomb > |. Stačí vyriešit’ kvadratickú rovnicu (4)
pre neznámu |< Qcomb > |.

2.4 Výsledky

V tejto časti uvádzame získané histogramy spek-
tier |Qb- jet-inv| (Obr. 5.-7.), |Qb- jet-c f | (Obr. 8.-10.) a
Qcomb (Obr. 11.-13.). Zakaždým porovnávame reálne
dáta (predbežný výsledok z ATLASu - ATLAS Pre-
liminary) s MC, pričom v MC je zahrnutá aj syste-
matická chyba experimentu (šrafovaná oblast’). Po-
mocný graf pod každým histogramom znázorňuje,
nakol’ko sa v ktorej oblasti dáta a MC zhodujú.

Sumárne výsledky vrátane dopočítaných
kombinovaných nábojov |Qcomb-inv| (z hod-
noty < |Qb- jet-inv|>) a |Qcomb-c f | (z hodnoty
< |Qb- jet-c f |>) sú v tabul’kách 2. a 3.
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Vzorka: |Qb- jet-inv| |Qb- jet-c f | |Qcomb| |Qcomb-inv| |Qcomb-c f |
Dáta e 0,2730±0,0069 0,2627±0,0027 0,0877±0,0107 0,1243±0,0208 0,0881±0,0114
MC e 0,2623±0,0006 0,2610±0,0002 0,0884±0,0009 0,0864±0,0027 0,0806±0,0012

Dáta µ 0,2660±0,0062 0,2587±0,0022 0,0909±0,0094 0,0971±0,0240 0,0629±0,0131
MC µ 0,2635±0,0005 0,2614±0,0002 0,0888±0,0008 0,0869±0,0023 0,0773±0,0012

Dáta µ + e 0,2690±0,0046 0,2603±0,0017 0,0895±0,0059 0,1097±0,0158 0,0743±0,0086
MC µ + e 0,2630±0,0004 0,2613±0,0001 0,0886±0,0019 0,0868±0,0019 0,0792±0,0009
Dáta/MC e 1,0408±0,0264 1,0065±0,0104 0,9921±0,1215 1,4382±0,2449 1,0929±0,2449
Dáta/MC µ 1,0095±0,0236 0,9897±0,0085 1,0236±0,1063 1,1173±0,2776 0,8138±0,1696

Dáta/MC µ + e 1,0228±0,0176 0,9962±0,0065 1,0102±0,0705 1,2638±0,1841 0,9381±0,1091

Tabul’ka 2: Kompletné výsledky vrátane pomeru Dáta/MC. Pri všetkých veličinách máme na mysli ich stredné
hodnoty. Prvé 2 stĺpce prislúchajú hodnotám < |Qb- jet | >, prvý b-jetom po inv. mass kritériu a druhý b-jetom
pred inv. mass kritériom. Tretí až piaty stĺpec prislúcha hodnotám | < Qcomb > |. V tret’om stĺpci je stredná
absolútna hodnota získaná klasickým postupom pomocou párovania b-jetov s leptónom. V štvrtom stĺpci je
hodnota | < Qcomb-inv > | dopočítaná pomocou kalibračného vzt’ahu (vzt’ah (4), Obr. 4) zo spektra |Qb- jet | b-
jetov po inv. mass kritériu. V piatom stĺpci je tiež dopočítaná hodnota |< Qcomb-c f > |, avšak zo spektra |Qb- jet |
b-jetov pred inv. mass kritériom, resp. po cutflows.

Vzorka: |Qcomb| k |Qcomb-c f−k| |Qcomb|
|Qcomb-c f−k|

|Qcomb|
|Qcomb-inv|

Dáta e 0,0877±0,0107
1,0717±0,0370

0,0944±0,0127 0.9287±0,1684 0,7057±0,1462
MC e 0,0884±0,0009 0,0864±0,0027 1,0230±0.0336 1,0230±0,0336

Dáta µ 0,0909±0,0094
1,1240±0,0347

0,0707±0,0148 1,2860±0,3011 0,9366±0,2509
MC µ 0,0888±0,0008 0,0869±0,0023 1,0223±0,0285 1,0223±0,0285

Dáta µ + e 0,0895±0,0059
1,0960±0,0270

0,0814±0,0096 1,0991±0,1491 0,8159±0,1294
MC µ + e 0,0886±0,0019 0,0868±0,0019 1,0207±0,0314 1,0207±0,0314
Dáta/MC e 0,9921±0,1215 - 1,0929±0,1505 0,9078±0,1673 0,6898±0,1447
Dáta/MC µ 1,0236±0,1063 - 0,8138±0,1723 1,2579±0,2966 0,9162±0,2467

Dáta/MC µ + e 1,0102±0,0705 - 0,9381±0,1129 1,0768±0,1498 0,7993±0,1291

Tabul’ka 3: Porovnanie dopočítaných nábojov |<Qcomb-inv>|, |<Qcomb-c f -k > | s hodnotou získanou párovaním
b-jetov |< Qcomb > |. Pri všetkých veličinách (okrem k) máme na mysli ich stredné hodnoty. Kalibračnou kon-
štantou k sme prenásobili hodnoty |< Qcomb-c f > |, čím sme dosiahli, že korigované hodnoty |< Qcomb-c f -k > |
sú v rámci neistoty zhodné s hodnotou |< Qcomb > |.

2.5 Diskusia

Je potrebné poznamenat’, že v prípade MC sme mali
asi 200-krát väčšiu štatistiku, preto sú výsledky pre
reálne dáta poznačené pomerne vel’kou štatistickou
chybou. Vidíme to najmä na malých grafoch dáta/MC
v prípadoch, kedy vzorky prešli inv. mass kritériom,
čiže Obr. 5-7 a 11-13. Prakticky všetky body však le-
žia v intervale 2σ , preto z histogramov by sme mohli
predpokladat’ dobrú zhodu dáta/MC.

Čo sa týka zhody MC/dáta pre stredné hodnoty
skúmaných veličín, v tabul’ke 2. sú v 1. a 2. stĺpci
výsledky pre < |Qb- jet | > a v stĺpci 3 výsledky pre

| < Qcomb > |. Menšiu nezrovnalost’ pozorujeme pri
vzorke s elektrónmi po inv. mass kritériu, hodnota
< |Qb- jet-inv| > je v prípade dát približne o 1,5σ
väčšia ako v MC, to však nepovažujeme za štatis-
ticky významné (naše hodnoty navyše nezohl’adňujú
systematické neistoty, preto skutočná chyba výsled-
kov je o niečo väčšia). Môžeme hodnotit’, že spektrá
|Qb- jet-inv|, |Qb- jet-c f | a Qcomb sú v rámci neistôt to-
tožné.

K metóde kalibrácie náboja b-jetu: Kalibračné
krivky (Obr. 4) majú priebeh podl’a očakávania. Dalo
by sa diskutovat’, nakol’ko bola naša metóda hl’ada-
nia týchto kriviek korektná, pretože pri menení vzá-
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Obr. 5: Spektrum |Qb- jet-inv| po inv. mass kritériu, pre
vzorku s elektrónmi.
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Obr. 6: Spektrum |Qb- jet-inv| po inv. mass kritériu, pre
vzorku s miónmi.
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Obr. 7: Spektrum |Qb- jet-inv| po inv. mass kritériu, pre
vzorku s elektrónmi a miónmi dokopy.
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Obr. 8: Spektrum |Qb- jet-c f | pred inv. mass kritériom,
pre vzorku s elektrónmi.
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Obr. 9: Spektrum |Qb- jet-c f | pred inv. mass kritériom,
pre vzorku s miónmi.
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Obr. 10: Spektrum |Qb- jet-c f | pred inv. mass krité-
riom, pre vzorku s elektrónmi a miónmi dokopy.
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Obr. 11: Spektrum Qcomb pre vzorku s elektrónmi.
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Obr. 12: Spektrum Qcomb pre vzorku s miónmi.
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Obr. 13: Spektrum |Qcomb| pre vzorku s elektrónmi a
miónmi dokopy.

jomnej vzdialenosti spektier asociovaných nábojov
sa okrajové píky dostávali aj za hranicu 1e, čo sa v
praxi pri našej nábojovej procedúre nestane. My sme
sa spol’ahli na fakt, že posun za (resp. pred) hod-
notu 1e je len vel’mi malý a plocha pod okrajovými
píkmi je tiež pomerne malá. Správne nájdenie hodnôt
|< Qcomb-inv > | z hodnôt < |Qb- jet-inv|> (tabul’ka 2,
stĺpec 4) potvrdzuje tento predpoklad.

Z priebehu kalibračných kriviek je očividné, že
čím väčšia bude hodnota < |Qb- jet | >, tým l’ahšie a
presnejšie budeme schopní nájst’ príslušnú hodnotu
| < Qcomb > |. V oblasti (| < Qcomb > |) < 0.4e resp.
(< |Qb- jet |>)< 0.255e je naša metóda prakticky ne-
použitel’ná, resp. použitel’ná iba pri obrovskej štatis-
tike.

K výsledným hodnotám |< Qcomb-c f > | a
|< Qcomb-inv > |: Zo stĺpcov 1 a 2 tabul’ky 2 vidíme,
že spektrum |Qb- jet | po inv. mass kritériu dosahuje o
málo väčšie stredné hodnoty ako rovnaké spektrum
pred inv. mass. Vzhl’adom na vel’kú citlivost’ na
hodnotu < |Qb- jet | > pri kalibrácii je pochopitel’né,
že výsledky pre | < Qcomb-c f > | (stĺpec 5 tabul’ky
2) sú výraznejšie nižšie ako skutočnost’ (stĺpec 3).
Rozhodli sme sa preto nájst’ kalibračnú konštantu k
medzi |< Qcomb-c f > | a |< Qcomb-inv > | pomocou

MC (kde je väčšia štatistika) podl’a vzt’ahu:

k =
|Qcomb-inv-MC|
|Qcomb-c f -MC|

(5)

Touto konštantou sme prenásobili hodnoty | <
Qcomb-c f > | pre MC aj pre dáta, čím sme dostali kori-
gované hodnoty |< Qcomb-c f -k > | (tabul’ka 3, stĺpec
3).

V tabul’ke 3 vidíme aj pomery |<Qcomb>|
|<Qcomb-c f-k>| a

|<Qcomb>|
|<Qcomb-inv>| , ktoré by mali byt’ v rámci neistoty
zhodné s číslom 1. Pri podrobnejšom skúmaní zis-
tíme, že výsledky nám pokazila akurát vel’ká hod-
nota < |Qb- jet-inv| > pre dátovú vzorku s elektrónmi
- vyústila vo vel’mi vysokú hodnotu | < Qcomb-inv >
|, odchýlka je na úrovni 2σ . Ostatné výsledky sú
v poriadku a zhodu dostame aj pri hodnotách | <
Qcomb-c f -k > |, čím sme ukázali, že naša metóda ka-
librácie náboja b-jetov je správna. Pomerne vel’ká re-
latívna chyba (do 15%) je dôsledkom nízkej štatistiky
v prípade reálnych dát.

Záver

Úspešne sme preskúmali závislost’ medzi strednou
absolútnou hodnotou náboja b-jetov < |Qb- jet | > a
absolútnou strednou hodnotou kombinovaného ná-
boja |<Qcomb > |. Našli sme kalibračný vzt’ah, ktorý
nám umožňuje získat’ |< Qcomb > | nielen zo spektra
< |Qb- jet | > po inv. mass kritériu, ale aj zo spektra
< |Qb- jet | > po cutflows. Získali sme teda nástroj na
určovanie |< Qcomb > | bez nutnoti použit’ inv. mass
kritérium. Metóda je úspešná najmä pre väčšie hod-
noty |< Qcomb > |>0.06. Pri štatistike tt̄-eventov akú
poskytol experiment ATLAS do konca roka 2011, t.j.
2 fb−1 je neistota výsledku dosiahnutého touto me-
tódou na úrovni 10-15%. Pre porovnanie, do konca
roku 2012 sa očakáva šttistika najmenej 10 fb−1, v
budúcnosti (po plánovanej dvojročnej odstávke LHC)
až vyše 100 fb−1, čo by malo postačovat’ na zníženie
výslednej neistoty na úroveň niekol’kých %.

Zároveň sme overili zhodu MC/dáta, čo svedčí o
výbornej odladenosti použitej nábojovej procedúry.
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a trpezlivost’. Vel’mi si vážim, že napriek zanepráz-
dnenosti si na mňa vždy našli čas a pomohli mi
zorientovat’ sa v problematike analýzy dát v top-
kvarkovej fyzike.
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Abstrakt 
Práca sa zaoberá vplyvom Černobyľskej jadrovej 
havárie na životné prostredie v jej okolí po 26 
rokoch. Úvod popisuje všeobecné rozdelenie 
rádionuklidov a ich prirodzený stav v prírode, na 
človekom spôsobené zvýšenie tejto radiácie 
životného prostredia následkami jadrových skúšok 
a havárií jadrových zariadení. Práca sa zameriava 
najmä na Černobyľskú haváriu a jej dopad na 
životné prostredie v podobe zvýšených hodnôt vo 
vzorkách pôdy a potravín z okolia elektrárne. Je tu 
aj stručne popísaný priebeh a príčiny havárie.  
Kľúčové slová: antropogénne rádionuklidy, skúšky 
jadrových zbraní, Černobyľ, rádioaktivita potravín 

1 Úvod 
Rádionuklidy sa vyskytujú všade okolo nás, 
prakticky každý materiál obsahuje určité množstvo 
rádioaktívnych látok. Určitý stupeň rádioaktivity 
v životnom prostredí reprezentuje normálnu 
situáciu. V prírode sa bežne vyskytujú rádionuklidy 
kozmogénneho a primordiálneho pôvodu, ktoré 
tvoria tzv. prirodzené rádioaktívne pozadie. 
Zvýšenie úrovne tejto rádioaktivity môže 
spôsobovať ľudská činnosť, ktorou sa do životného 
prostredia dostávajú antropogénne rádionuklidy.  

Z hľadiska pôvodu môžeme rádionuklidy 
v životnom prostredí rozdeliť do dvoch skupín: -
prírodné, ktoré vznikli, resp. vznikajú 
z prirodzených procesov v prírode, - antropogénne, 
ktoré vznikajú ľudskou činnosťou [Bowlt, 1994].      
V prírode sa nachádza okolo 75 prírodných 
rádionuklidov, väčšina týchto nuklidov je taktiež 
produkovaná ľudskou činnosťou. Podľa pôvodu sa 
opäť rozdeľujú do dvoch skupín – na primordiálne 
a kozmogénne. Primordiálne vznikli pri prvotnej 
nukleosyntéze a v  prírode sa dodnes vyskytujú 
kvôli dlhým dobám polpremien. Počet 
primordiálnych rádionuklidov sa v prírode znižuje 
iba veľmi pomaly. Kozmogénne rádionuklidy 
neustále vznikajú pri interakcii kozmického žiarenia 
s prvkami nachádzajúcimi sa prevažne v atmosfére. 
Počet kozmogénnych rádionuklidov závisí od 
veľkosti dopadajúceho kozmického žiarenia. 

2 Antropogénne rádionuklidy 
Človekom vytvorené rádionuklidy vyvolávajú 
najväčšie obavy verejnosti, napriek tomu že 
priemerná dávka, ktorú prijímame od prírodných 
rádionuklidov je oproti dávke z antropogénnych 
rádionuklidov za normálnych podmienok vyššia. 
Potenciálne sa však môže ich koncentrácia, teda aj 
hrozba,  následkom havárie jadrového zariadenia 
resp. detonáciou jadrovej zbrane náhle zvýšiť. 

Medzi hlavné zdroje súčasnej produkcie 
antropogénnych rádionuklidov v prírode patria 
jadrové elektrárne, závody na prepracovanie paliva, 
závody na výrobu rádionuklidov používaných 
v medicíne ako aj rádioaktívny odpad, ktorý vzniká 
pri prevádzke týchto zariadení. Hlavným zdrojom 
antropogénnych rádionuklidov v prírode však sú 
skúšky jadrových zbraní v atmosfére z 50-tych 
rokov minulého storočia ako aj závažnejšie havárie 
jadrových elektrární. Napriek tomu, že posledná 
skúška jadrovej zbrane v atmosfére bola v roku 
1980, ešte vždy sú merateľné zvýšené hodnoty 
niektorých rádionuklidov pochádzajúcich z týchto 
testov. Do atmosféry sa týmito skúškami dostali 
rádionuklidy ako 3H, 90Sr, 14C, 137Cs a 140Ba  

z celkovou aktivitou 7,9x1019Bq. 7,4x1019Bq z tejto 
aktivity pochádzalo od 3H, čo je dodnes merateľné 
vo zvýšených aktivitách podzemných vôd [Sýkora, 
Povinec a Chudý, 1987]. Záťaž pre obyvateľstvo 
predstavovali, resp. predstavujú najmä 90Sr a 137Cs, 
ktoré sa vo veľkej miere dostávajú do potravín. 
Rovnaký prípad nastáva aj pri veľkých haváriách 
jadrových elektrární. Havárie väčšieho rozsahu 
majú dopad na životné prostredie v podobe úniku 
rádionuklidov. Do prírody sa tak dostávajú 
rádioaktívne látky, ktoré zvyšujú prirodzenú 
koncentráciu prírodných rádionuklidov. Tie sa 
cirkuláciou vzduchu v atmosfére premiestňujú 
a spôsobujú tak kontamináciu daného prostredia. Pri 
haváriách jadrových elektrární sa do prírody 
dostávajú najmä rádioizotopy jódu, vzácne plyny 
ako 133Xe a 85Kr, 134Cs a 137Cs. V závislosti od 
rozsahu poškodenia reaktora sa do okolia môže 
dostať aj jadrové palivo s veľmi vysokou aktivitou. 
Najčastejšie sa jedná o izotopy plutónia, aktinoidy 
ako 241Am a 243Am, a štiepne produkty z aktívnej 
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zóny reaktora. Od spustenia prvých jadrových 
elektrárni došlo k viacerým menej významným ako 
aj závažnejším haváriám. Najväčšia aj najviac 
medializovaná je havária na jadrovom zariadení 
v Černobyle. 

2.1 Černoby ľská havária 

Černobyľská jadrová havária sa odohrala v skorých 
ranných hodinách 26. Augusta 1986 na 4.reaktore  
černobyľskej jadrovej elektrárne. Jedná sa o doteraz 
najzávažnejšiu nehodu na jadrovom zariadení, 
jednak z hľadiska poškodenia budovy a jednak 
z hľadiska úniku radioaktínych látok do prostredia. 
Z hľadiska medzinárodnej stupnice hodnotenia 
udalostí v jadrových elektrárňach sa táto havária 
zaraďuje do siedmeho stupňa, ktorý je 
charakterizovaný únikom veľkého množstva 
rádioaktívnych látok, zhruba 10 000 TBq 
biologicky závažných izotopov, z aktívnej zóny 
reaktora mimo elektráreň. Siedmy stupeň, tzv. 
veľké havárie, je najvyšší stupeň záťaže pre životné 
prostredie a veľkosť úniku rádioaktívnych látok má 
na životné prostredie dlhodobé následky. Až do 
Fukushimskej havárie to bola jediná havária 
siedmeho stupňa.  
Černobyľská havária bola spôsobená 

nedostatkami konštrukcie jadrového reaktora 
a neodborným zaobchádzaním personálu pri 
testovaní nového systému na turbogenerátore číslo 8 
štvrtého reaktora. Tento program mal slúžiť na 
dodávku energie pre chladenie reaktora pri strate 
externých dodávok energie. Reaktory číslo 3 a 4  
v Černobyľskej jadrovej elektrárni boli typu 
LWGR, ľahkou vodou chladené a grafitom 
moderované reaktory, v ZSSR označované ako 
RBMK – kanálový reaktor veľkého výkonu. Štvrtý 
reaktor černobyľskej jadrovej elektrárne, RBMK 
1000, mal dve hlavné nedostatky, ktoré mohli 
spôsobiť haváriu. Pozitívnu spätnú väzbu reaktivity 
a núdzový bezpečnostný systém, ktorý pri porušení 
prevádzkových pokynov nebol schopný dostatočne 
rýchlo odstaviť reaktor.     

Po zahájení testu dochádzalo k postupnému 
zvyšovaniu výkonu, ktorý však bol kontrolovaný 
inzerciou regulačných tyčí. Nehoda bola spôsobená 
manuálnym stlačením tlačidla EPS-5(emergency 
protection system)  vrchným kontrolným 
inžinierom, ktorý mal odstaviť reaktor zavedením 
všetkých regulačných tyčí. Tu sa prejavil 
nedostatok v konštrukcii reaktora, keďže pri 
zavádzaní regulačných tyčí do reaktora bol najprv 
z daných miest vytlačený chladiaci materiál. Tento 
technický nedostatok spojený s nedodržaním 
postupu personálom znamenal to, že kým sa do 
reaktora zavádzali regulačné tyče na zníženie 
reaktivity, v spodnej časti reaktora sa naopak 
reaktivita zvýšila. To vyvolalo prvotnú explóziu, 
ktorá zabránila celkovému zavedeniu regulačných 

tyčí do reaktora. Nasledovala druhá explózia, ktorá 
do okolia vymrštila veľkú časť horiaceho grafitu 
a paliva [INSAG-7, 1992]. Do okolia sa dostali 
rádioaktívne látky z aktívnej zóny reaktora. 

Odhadovaný únik rádionuklidov z černobyľskej 
havárie bol stanovený na okolo 12x1018Bq, z čoho 
asi 6-7x1018Bq tvorili vzácne plyny. Do okolia sa 
dostalo 20-60% percent vyparených rádionuklidov 
z reaktora ako aj 4% z použitého jadrového paliva. 
Odhadovaný únik pre rádionuklidy významné 
z hľadiska záťaže na životné prostredie. 

 
Izotop Doba polpremeny Uniknuté množstvo  

85Kr 10,8 y 2,5E+16 Bq 
133Xe 5,25 d 6,3E+18 Bq 

131I 8,02 d 1,7E+18 Bq 
137Cs 30,2 y 8,9E+16 Bq 
90Sr 28,8 y 7,4E+15 Bq 

134Cs 2,06 y 5,0E+16 Bq 
     Tab.1 Odhadovaný únik pre rádionuklidy 

významné z hľadiska záťaže na životné prostredie 

Najvýraznejšie sa v životnom prostredí prejavili 
izotopy 131I a 137Cs. 131I, s krátkou dobou 
polpremeny, mal najväčší dopad na životné 
prostredie v krátkom období po havárii. Pri 137Cs, 
vzhľadom na dobu polpremeny 30,2 rokov, je jeho 
dopad na prostredie merateľný dlhodobo [Gonzáles, 
1996]. Rádionuklidy, ktoré sa dostali do atmosféry 
boli rozptýlené do širokého okolia a nakoniec sa 
usadili na povrchu zeme. Prakticky v celej severnej 
pologuli boli merateľné zvýšené koncentrácie 
uniknutých rádionuklidov. V prvom období po 
havárii boli na Slovensku namerané zvýšené 
hodnoty aktivít v atmosfére ako aj v potravinách. 
V Bratislave bola nameraná 200000 krát zvýšená 
koncentrácia 137Cs v atmosfére, v potravinách okolo 
700 krát zvýšená koncentrácia 131I,134Cs a 137Cs. 
Objemová aktivita 131I v zelenine sa pohybovala od 
100 do 10000 Bq.kg-1, pre 134Cs a 137Cs do 200 
Bq.kg-1. Najvyššie aktivity spomedzi potravín boli 
zaznamenané v mliečnych výrobkoch [Cabáneková 
a Nikodemová, 2001].  
 
Izotop mlieko  hrudka bryndza 

131I 75000Bq·l-1 70000Bq·kg-1 3500Bq·kg-1 

134Cs,137Cs 500Bq·l-1 900Bq·kg-1 130Bq·kg-1 

Tab.2 Maximálne namerané hodnoty objemových 
aktivít 131I,134Cs a 137Cs v mliečnych výrobkoch na 

Slovensku 

3 Experimentálne usporiadanie 
V experimente sme sa zamerali na merania aktivít 
vzoriek z okolia Černobyľu. Vzorky zaobstarali 
pracovníci katedry KJFB (Dr. Ješkovský, Dr. 
Müllerová, Mgr. Bresťáková) pri exkurzii SNUS do 
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Černobyľu v septembri 2011. Merali sme aktivitu 
vzorku pôdy (tab.3) z mesta Pripjať, ktoré sa 
nachádza v blízkom okolí jadrovej elektrárne 
(vnútri 30km zakázaného okruhu) a viacerých 
potravín zakúpených na trhu v meste Slavutič 
(tab.4). Vzorky boli vysušené a drvené na jemný 
prášok a umiestnené do vzorkovníc. Merania sme 
vykonávali na polovodičom detektore HPGe 
Canberra model GX4020 v dočasnom olovenom 
kryte.  

3.1 Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Vo vzorke pôdy boli namerané zvýšené hodnoty 
aktivít prvkov uniknutých pri havárii (obr.1). Z toho 
je jasné, že pôda v okolí Černobyľu je aj po zhruba 
26 rokoch stále kontaminovaná. Vzhľadom na to, že 
táto pôda pochádza zo zakázaného okruhu, sú takto 
vysoké úrovne aktivít očakávateľné.  Najvyššiu 
hodnotu aktivity vo vzorke pôdy dosahuje  137Cs. 
Napriek tomu bola najväčšia aktivita 137Cs 
nameraná vo vzorke jarabiny, pričom ostatné 
vzorky mali priamy kontakt zo zemou. Dôvodom 
bude zrejme pomalý proces poklesu rádionuklidov 
do hĺbky, pričom sa z povrchu zeme pomocou vetra 
ľahšie zachytia na plodoch okolitých stromov ako 
na potravinách pestovaných v zemi. Tieto potraviny 
samozrejme nepochádzajú  z tak blízkeho okolia 
elektrárne ako naša vzorka pôdy, napr. šampiňóny 
boli vypestované klasicky na substráte, preto sa 
v nich 137Cs nachádza pod detekčným limitom. 
Stále je však badateľná zvýšená aktivita 137Cs 
v ostatných vzorkách. 
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Obr.1 Spektrum vzorky pôdy z Černobyľu v 
porovnaní z pozadím 

 
 
 

izotop Aktivita [Bq·kg-1] 
155Eu 27,7±1,5 
154Eu 136±1 
137Cs 32876±276 
60Co 7,4±0,2 
40K 131±3,3 

241Am 1537±9 
134Cs 4,2±0,3 

Tab.3 Aktivity jednotlivých rádionuklidov 
nameraných vo vzorke pôdy odobranej v meste 

Pripja ť  

Aktivity [Bq·kg-1] 
Vzorka 210Pb 137Cs 40K 

Zemiaky < 3,7 0,28 ± 0,06 740 ± 4 
Jarabina < 7,9 210 ± 1,0 206 ± 3,7 
Cvikla < 10,0 4,8 ± 0,2 1499 ± 11 

Šampiňóny < 10,2 < 0,7 2013 ± 12 
Lesné hríby < 12,0 991 ± 5 2997 ± 39 

Mrkva < 3,3 1,57 ± 0,16 1716 ± 25 
Tab.4 Aktivity jednotlivých rádionuklidov 

nameraných vo vzorkách potravín zakúpených na 
trhu v Slavutiči 

Záver 
V práci sme merali aktivity vzoriek z okolia 
jadrovej elektrárne v Černobyľu. Výsledky potvrdili 
stále zvýšené koncentrácie 137Cs v potravinách 
a kontamináciu pôdy v zakázanom okruhu. Bude 
zaujímavé porovnať tieto výsledky z aktivitami 
potravín v obchodných sieťach na Slovensku.  
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Abstrakt 

V tejto práci sa zaoberáme problematikou 
rádioaktivity životného prostredia, konkrétne 
atmosféry. Popisujeme jednotlivé zdroje 
ionizujúceho žiarenia, pričom sa zameriavame na 
kozmogénne rádionuklidy. Venujeme pozornosť 
izotopom  

7
Be a 

22
Na a v experimentálnej časti 

popisujeme spôsob merania ich aktivity 
nízkopozaďovou gama spektrometriou. Boli 
ohodnotené mesačné variácie v ich objemových 
aktivitách od januára 2006 po február 2012.    
Kľúčové slová: kozmogénne rádionuklidy, 

7
Be, 

22
Na, nízkopozaďová gama spektrometria, stredné 

mesačné a týždňové objemové aktivity. 

1 Úvod 

V životnom prostredí sa nachádzajú v rôznych 
koncentráciach rádioaktívne izotopy, ktoré 

prispievajú k radiačnej záťaži,  preto je dôležitou 

úlohou radiačnej fyziky sledovať vplyv jednotlivých 
izotopov na človeka a na prostredie, v ktorom sa 

nachádza. Okrem monitorovania takýchto 

koncentrácií a aktivít sa prirodzene skúma aj vznik 

a pôvod rádionuklidov, čo slúži na lepšie 
pochopenie toho, akým spôsobom sa daný izotop 

dostáva do jednotlivých častí životného prostredia 

a je to tiež možné využiť na sledovanie rôznych 
prírodných procesov, napr. výmeny vzdušných más 

medzi stratosférou a troposférou, hodnotenie výšky 

tropopauzy a pod.  

Prirodzená rádioaktivita je neoodeliteľnou 
súčasťou prírody. Prírodné zdroje rádioaktivity 

môžeme rozdeliť na primordiálne, sekundárne 

a kozmogénne. Primordiálne sú tie, ktoré vznikli 
približne pred 4,5 miliardami rokov pri syntéze 

prvkov, z ktorých sú zložené planéty. Sekundárne 

vznikajú z primordiálnych a tvoria premenové rady. 
Kozmogénne rádionuklidy vznikajú kontinuálne 

v jadrových reakciach kozmického žiarenia 

s jadrami v atmosfére, prevažne v stratosfére. Okrem 

prírodných zdrojov rádioaktivity, človek svojou 
činnosťou vytvára umelé zdroje, tzv. antropogénne 

rádionuklidy. Tieto pochádzajú hlavne z jadrových 

reaktorov a závodov na prepracovanie ich paliva, 
z testov jadrových zbraní (50. a 60. roky minulého 

storočia) a z urýchľovačov častíc. Medzi 

antropogénne rádionuklidy patria buď rovnaké 
izotopy ako prírodné rádionuklidy (únikom do 

životného prostredia  zvyšujú ich koncentráciu 

a aktivitu), alebo nové izotopy, ktoré samostatne 
ovplyvňujú  úroveň rádiotoxicity. 

2 Rádionuklidy v atmosfére 

Prírodné rádionuklidy sa dostávajú do ovzdušia 
dvomi spôsobmi: zo zemského povrchu alebo 
vznikajú priamo v atmosfére interakciou 
kozmického žiarenia s jadrami atmosféry (hlavne N, 
O, Ar). Umelé zdroje unikajú pri haváriách 
jadrových reaktorov, práci s jadrovým odpadom, 
tvoria sa pri explóziach jadrových zbraní v reakciach 
neutrónov s nuklidmi atmosféry. Väčšie objemové 
aktivity v prízemnej vrstve atmosféry v porovnaní 
s inými rádionuklidmi majú izotopy: 

222
Rn a jeho 

produkty premeny 
218

Po, 
214

Pb, 
214

Bi, 
214

Po, 
210

Po, 
210

Pb, ďalej 
7
Be, 

14
C, 

3
H [Holý, 2010].  Významnú 

úlohu pri sledovaní premiešavacích pohybov medzi 
vrstvami atmosféry zohrávajú tzv. tracery, 
stopovače, medzi ktoré patria kozmogénne  

7
Be, 

22
Na, 

32
P, 

35
S, 

36
Cl. 

2.1 Kozmogénne rádionuklidy 

Kozmogénne rádionuklidy sú v atmosfére 

produkované hlavne v jadrových reakciách medzi 
protónmi a sekundárnimi neutrónmi kozmického 

žiarenia s už spomínanými jadrami dusíka, kyslíka a 

argónu. Tieto reakcie prebiehajú v rôznych vrstvách 

atmosféry, pričom najviac izotopov je 
produkovaných  v hornej stratosfére, odkiaľ sú 

rádionuklidy transportované rôznymi mechanizmami 

do troposféry. Z tohto hľadiska zohráva významnú 
úlohu monitoring koncentrácií týchto izotopov 

v prízemnej vrstve atmosféry, čím sa sledujú 

sezónne variácie, prípadne korelácie s faktormi ako 

je množstvo zrážok, teplota a pod. Prehľad 
vybraných kozmogénnych rádionuklidov sa 

nachádza v tabuľke 1[Holý, 2010]. 
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2.2 Kozmogénne izotopy  7Be a 22Na 

Izotop 
7
Be je produkovaný štiepnou reakciou 

kozmického žiarenia na jadrách O a N. Jeho 

rozpadová schéma je na obrázku 1 [Firestone,1996]: 

 
Obrázok 1: Rozpadová schéma 

7
Be 

 

Izotop 
22

Na je produkovaný štiepnou reakciou 
vysokoenergetických neutrónov s jadrami Ar. Jeho 

rozpadová schéma je na obrázku 2[Firestone,1996]: 

 
Obrázok 2: Rozpadová schéma 

22
Na 

 

 
7
Be a 

22
Na sú produkované simultálne  v atmosfére, 

po produkcii sa správajú podobne a ich prítomnosť 
vo vzorke môže byť určená gama spektrometriou.  
7
Be má pík 477,612 keV a 

22
Na 1274,542 keV. Oba 

tieto rádionuklidy sú kovy, ktoré sa zachytávajú na 
aerosóloch rozptýlených vo vzduchu. Rozmery 

takýchto aerosólov sa pohybujú v rozpätí 0,075 – 

16 m [Walter,1990]. Tieto aerosóly sa následne 
zachytávajú na filtre, ktoré sa umiestňujú do 

detektorov. Pri sledovaní pohybov vzdušných más sa 
sleduje pomer koncentrácií 

7
Be/

22
Na nakoľko veľký 

rozdiel v polčasoch premien (53,29 dňa a 2,6019 

roka) umožňuje sledovať vertikálnu turbulenciu a 
vymývanie zrážkami z atmosféry [Jas,2004]. Tiež sa 

v minulosti (hlavne v období po jadrových testoch) 

pozorovala koncenrácia 
22

Na, ktorá slúžila na 

určovanie pohybu a vytváranie modelu výmenných 
procesov v hornej stratosfére s oneskoreným (asi o 2 

roky) premiešavaním s troposférou [Bhan., 1965]. 

Koncentrácia 
7
Be rohráva úlohu pri sledovaní 

zmiešavania pôdneho a troposférického vzduchu  

[Brown,1989], tiež sa meria pomer 
7
Be s inými 

rádionuklidmi (
10

Be,
36

Cl) a sledujú sa sezónne 

variácie a vymývanie zrážkami [Knies, 1994].  
Problém je ale s nízkou koncentráciou 

22
Na, ktorá 

je o štyri rády nižšia ako koncentrácia 
7
Be. Pre 

určovanie takých nízkych aktivít sa používa 
nízkopozaďová gama spektrometria. 

3 Aparatúra a merania aktivity 
7Be a 22Na  

Merania prebiehajú v tieniacom kryte za použitia 

polovodičového detektora HPGE. Polovodičové 

detektory majú tú výhodu, že dokážu merať veľmi 
nízke koncentrácie, pretože je možné ich pomerne 

jednoducho vyrobiť s nízkym rádioaktívnym 

znečistením. Je možné analyzovať vzorky s veľmi 
nízkou koncentráciou rádionuklidov. Na analýzu 

aerosólových filtrov bol použitý detektor HPGe 

objemom 270 cm
3
, umiestnený v nízkopozaďovom 

tieniacom kryte, ktorý je navrhnutý tak, aby 
eliminoval prevažnú časť zdrojov pozadia. Vrstva 

olova, železa a medi dostatočne odtieni gama kvantá 

z okolitých zdrojov. Vrstva polyetylénu s prímesou 
bóru spomalí  neutróny produkované kozmickým 

žiarením a vrstva cadmia a medi tieto termalizované 

neutróny odtieni. Potom je pozadie tvorené iba 

rádionuklidmi v materiály detektora a jeho tesnej 
blízkosti, rádionuklidmi vo vnútornom priestore a 

miónmi kozmického žiarenia. Na obrázku 3 sú 

porovnané pozaďové spektrá HPGe detektora mimo 
tieniaceho krytu a v ňom. Vidíme, že potlačenie 

pozadia vo vnútri tieniaceho krytu je približne 100 

násobné. Aby bolo možné použiť koincidenčné 
zapojenia s požadovanou úrovňou pozadia od 

produktov premeny 
222

Rn, bol vo vnútri veľkého 

krytu vybudovaný ďalší menší medený kryt. 

 

 
Obrázok 3: Spektrá pozadia; mimo krytu (belasá), v 

olovenom kryte (čierna) a v kombinovanom kryte 

oloveno – medenom (zelená) [Ješ.,2009] 

 

Vzduch z prízemnej vrstvy atmosféry sa presáva 

(približne 5.10
4
 m

3
) cez nitrocelulózové filtre, na 

ktorých sa zachytávajú aerosoly. Takto sa odoberajú 

vzorky za jeden týždeň, ktoré sa pri nízkych 

aktivitách spájajú do mesačných. Vzorka je 
umiestnená na detektor do krytu a meria sa dlhý čas 

(tísicky minút). Pri nízkych koncentráciách 
22

Na 

bolo nutné určiť aj minimálnu detekovateľnú
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Tabuľka 1: Vybrané kozmogénne rádionuklidy a ich charakteristiky 
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Obrázok 4: Stredné mesačné objemové aktivity 
22

Na a stredné týždenné objemové aktivity 
7
Be 

 v období január 2006 – február 2012 aerosólových vzoriek odobraných v Bratislave
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aktivitu AMD na úrovni 90%, aby sme uvažovali len 

hodnoty aktivít, ktoré boli vyššie ako náš detekčný 
limit. Hodnotu AMD  sme určili zo vzťahu 

[Buč.,1985]: 

 
  

kde u = 1,645, p je počet kanálov pod píkom, m je 

počet kanálov z každej strany píku, sumy sú 
početnosti namerané v m kanáloch pred a za píkom, 

 je fotopíková detekčná účinnosť,  je intenzita 
emisie fotónu, t je čas merania vzorky.  

4 Dosiahnuté výsledky 

Pri určovaní aktivity 
22

Na sa vyhodnocovali 

mesačné vzorky a v nameraných spektrách sme 

hľadali 1274,5 keV pík, ktorý vzniká pri prechode 
zo vzbudenej hladiny v 

22
Ne, ako to zachytáva 

obrázok 2. Pre určenie fotopíkovej účinnosti 

detektora, potrebnej na určenie detekčného limitu, 

sme použili programový balík GEANT 3, v ktorom 
sme simulovali zachytávanie 1274,5 keV gama 

kvánt  náhodne vyletujúcich zo vzorky daných 

rozmerov v citlivom objeme detektora. Nakoľko 
aktivita 

7
Be je v priemere o štyri rády vyššia ako 

aktivita 
22

Na, vyhodnotili sme spektrá týždňových 

vzoriek a určili sme stredné týždňové objemové 
aktivity. Vyhodnotenie stredných mesačných aktivít 
22

Na a stredných týždňových aktivít 
7
Be v období od 

januára 2006 po február 2012 sa nachádza na 

obrázku 4. 

5 Diskusia 

V článku [Bhan., 1965] autori uvádzajú hodnoty 
objemovej aktivity 

22
Na zo septembra 1961, teda z 

obdobia vrcholenia jadrových testov. Táto hodnota 

sa pohybovala na úrovni 0,05 Bq.m
-3

 vo výške 
20km, čomu by po 50 rokoch zodpovedala aktivita 

na úrovni stotín Bq.m
-3

 a menej. Z vyhodnotenia 
našich meraní (obrázok 4) vidíme, že hodnoty 

objemovej aktivity 
22

Na sú dnes na úrovni desatín 

Bq.m
-3

, teda jasne vidno, že vo vzorkách dominuje 
kozmogénne 

22
Na, nie pozostatkové z jadrových 

výbuchov. 
Pozorovali sme, že objemová aktivita 

7
Be sa  drží 

na úrovni o štyri rády vyššej ako objemová aktivita 
22

Na, pričom objemové aktivity sú na úrovni mBq 

pri 
7
Be a desatín Bq pri 

22
Na. Tiež je vidieť 

koreláciu medzi meraniami aktivít v aerosólových 
vzorkách. Teda pozorujeme jún - júlové maximá 

v aktivitách oboch izotopov. Problémom však 

zostáva obmedzené množstvo dát pre 
22

Na. Je to 
dôsledkom už spomínanej nízkej koncentrácie tohto 

izotopu a tiež toho, že hodnoty približne polovice 

aktivít sme zaznamenali nižšie ako bol náš detekčný 

limit, takže sme ich nemohli brať do úvahy na danej 
90% úrovni spoľahlivosti. Zvýšenú koncentráciu 

počas týchto letných mesiacov môžeme pripísať 

tomu, že počas horúcich dní dochádza k vyššiemu 
ohrevu dolnej vrstvy troposféry, čo má za následok 

silnejšie premiešavanie troposférických vzdušných 

más s vyššími vrstvami atmosféry bohatšími na 

kozmogénne rádionuklidy. Na druhej strane sme 
pozorovali januárové minimá, z čoho vyplýva, že 

vertikálne premiešavanie atmosféry počas zimy 

a nízkych teplôt prebieha na minimálnej úrovni.           

6 Záver 

V tejto práci sa venujeme rádioaktivite atmosféry 
Bratislavy, konkrétne sme vyhodnocovali namerané 
spektrá z aerosólových vzoriek z obdobia od januára 
2006 po február 2012, pričom sme sústredili 
pozornosť na prítomnosť kozmogénnych 
rádionuklidov 

7
Be a 

22
Na. Tieto dáta sme spracovali 

do sezónnych variácií ich objemových aktivít, 
pričom sme sa pokúsili zhodnotiť a vysvetliť priebeh 
pozorovaných variácií v danom období.    
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V rámci projektu FAIR (Facility for Antriproton
and Ion Research) sa v experimentoch neočakáva po-
užitie externého triggra. Preto je v detektoroch nutné
použit’ samotriggerovaciu elektroniku akou je aj n-
XYter čip, ktorý sa momentálne využíva na budova-
nie prototypov detektorov pre FAIR.

Pre detailné pochopenie správania detektorov je
nutná kalibrácia elektroniky z hl’adiska prevodu za-
chyteného náboja na hodnoty ADC. Najvhodnejší
spôsob je za pomoci externých pulzov, kde prive-
dený napät’ový pulz so známym tvarom a amplitú-
dou prejde cez kondenzátor známej kapacity, pričom
vytvorí signál:

Q = ∆V ×C (1)

Použitý vstnupný signál mal nábehovú hranu 10 ns
a trvanie 1 µs. Hodnoty boli určené na základe vlast-
ností n-XYter elektroniky pre spracovanie signálu.
Celková efektívna kapacita, ktorá vytvárala nábojový
signál vstupujúci do elektroniky bola ovplyvnená pa-
razitickou kapacitou aparatúry a aj napriek použitiu
1 pF kondenzátora bola jej hodnota (2,3 ± 0,2) pF.
Kalibrácia tak vykazuje neistoty na úrovni 10%.
Vstupom signálov rôznych amplitúd bola nameraná
kalibračná krivka elektorniky, ktorá ukazuje linearitu
do úrovne 20 - 23 fC, čo súhlasí s očakávaným dyna-
mickým rozsahom elektroniky.

Linearita však nie je úplná v celom rozsahu 23 fC,
pretože (ako je viditel’né na obrázku 2) do amplitúdy
vstupného signálu 8 fC sú tri body nelinearity - pri
1 fC, 3 fC a 5,5 fC. Nelinearita v rámci celého roz-
sahu elektroniky je zobrazená aj obázkom 3, na kto-
rom je zobrazená odozva na pridanie 1 fC do ampli-
túdy signálu v ADC binoch. Nelinearita na začiatku
dynamického rozsahu však nie je závažná a krivka sa
aj napriek týmto oblastiam dá po úroveň 23 fC ap-
roximovat’ lineárnou funkciou, čo však nie je prípad
pre nelinearitu vyskytujúcu sa pre signály nad 23 fC.

Na obrázkoch 1,2 a 3 je zobrazené aj meranie ka-
librácie zo septembra 2011, ktoré bolo uskutočnené
za použitia iného generátora pulzov a nábehová hrana
∗t.balog@gsi.de
†sitar@fmph.uniba.sk

Obr. 1: Kalibračná krivka n-XYter čipu

Obr. 2: Kalibračná krivka n-XYter čipu pre signály menšie ako
8 fC

Obr. 3: Rozdiel v ADC binoch po pridaní 1 fC do apmlitúdy
vstupného signú oproti ADC hodnote z predošlého signálu

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 188–189
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 T. Balog



Obr. 4: Merania β -zdrojom 90Sr (vl’avo) a zväzkami 2,4 GeV/c
protónov (vpravo)

pulzov bola na úrovni 100 ns. Pre dané pulzy je dyna-
mický rozsah väčší, avšak to je pravdepodobne dôsle-
dok nesprávneho integrovania signálu v elektronike.

Kalibráciu je možné nepriamo overit’ za použi-
tia kremíkového detektora a minimálne ionizujú-
cich častíc (β -zdroj 90Sr, prípadne 2,4 GeV/c pro-
tónový zväzok), ktoré v danom detektore s hrúbkou
280 µm vytvorí 24 tisíc elektrónov. Uskutočnili sme
obe merania, pričom pri 90Sr bola dosiahnutá hodnota
meraného signálu 131 ADC binov, teda 21,7 tisíc
elektrónov (približne 91% signálu) a pri meraniach
na COSY Jülich v decembri 2010 a januári 2012
s protónovými zväzkami boli dosiahnuté amplitúdy
138 ADC binov, teda 22,8 tisíc elektrónov (95% sig-
nálu). Tieto výsledky približne korešpondujú s oča-
kávanými hodnotami efektivity zberu náboja týmto
detektorom na úrovni 95%.

Záver

Aplikácia výsledkov na hodnoty ADC získané z me-
raní s minimálne ionizujúcimi časticami v detektore
ukázala očakávané hodnoty vel’kosti získaného sig-
nálu, čo je nepriame overenie správnosti kalibrácie
n-XYter elektroniky.
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Úvod 
      Tvar meteoroidu ožarovaného vo vesmíre môže 
byť jedným z faktorov ovplyvňujúcich produkčnú 
rýchlosť kozmogénnych nuklidov. V rámci riešenia 
tejto práce boli urobené numerické simulácie       
pre sférické, eliptické a valcové geometrie 
ožarovaných objektov. Výsledky simulácií ukazujú 
štatisticky dôležité rozdiely  tokov   častíc               
v závislosti od tvaru ožarovaného objektu a pozície 
vzorky             v objekte. 

1 Simulácie 
Presné modelovanie je  nevyhnutnou 

podmienkou pre fyzikálnu interpretáciu nameraných 
hĺbkových profilov  kozmogénnych nuklidov. 
Produkčná rýchlosť kozmogénnych nuklidov je 
závislá od toku dopadajúcich častíc, od veľkosti [1] 
a tvare meteoroid pred vstupom do atmosféry a od 
chemického zloženia [2] meteoroidu. 

 
V tejto práci boli  vypočítané nukleónové 

spektrá s využitím kódu LCS/MCNP [3]. Pre  
výpočet produkčnej rýchlosti vybraných 
kozmogénnych nuklidov boli využité toky častíc 
získane simuláciami spolu s experimentálnymi                  
a teoretickými účinnými prierezmi jadrových 
reakcií prebiehajúcich v meteorite. 

 
Geometrie skúmané v tejto práci sú guľa             

s polomerom 45 cm, ktorá je objemovo zhodná        
s reálnym meteoritom Knyahinya, ďalej elipsoidy 
s pomerom polosí:  a:b:c = 3:2:1, elipsoid 
s pomerom polosí: a:b:c = 3:1:1 a valec 
s pomerom dĺžky l k polomeru podstavy r 
v pomere:  l : r = 3 : 1. Všetky simulované 
objekty mali rovnakú hmotnosť.  Modelovaný 
objekt bol rozdelený do niekoľkých 
sústredných vrstiev. Celý postup bol následne 
zopakovaný pre  meteoroid s polomerom           
r = 27 cm (guľová geometria), ktorý zodpovedá 
meteoroidu St. Severin. 

 
 

 

 
Obr.1. Hĺbkový profil meteoroidu tvaru 
elipsoidu s pomerom polosí  3:2:1 (x:y:z) a gule 
26Al 
 

2 Záver 
      Pre všetky produkčné rýchlosti 
kozmogénnych nuklidov (10Be, 26Al, 36Cl, 
53Mn) skúmaných pre daný objekt boli 
preukázané rozdiely v produkcií závislé od 
tvaru meteoroidu a polohy vzorky v 
meteoroide (obr.1.). Efekt je spôsobený 
tým, že tvar ožarovaného telesa ovplyvňuje 
tok častíc v telese a to tak, že v závislosti od 
lokálnej krivosti telesa sa mení počet častíc, 
ktoré z neho unikajú a tým pádom sa mení 
aj počet častíc, ktoré sa podieľajú na vývoji 
kaskády častíc v telese, čo sa v konečnom 
dôsledku odzrkadľuje aj na produkčnej 
rýchlosti kozmogénnych nuklidov. 
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This paper is dedicated to show the capability of
the ATLAS experiment to reconstruct the top quark
electric charge. The ATLAS is a multi-purpose de-
tector at CERN. The analysis was carried out at the
center of mass energy of 7 TeV. The data sample of
2.05 fb−1 has been analysed and compared with MC.
At the end of the nineties conceptions containing an
exotic quark with the charge -4/3 have appeared. In
the Standard Model (SM) the top quark is expected to
decay according to (the charge flow shown in brack-
ets in the upper index):

t(2/3)→ b(−1/3)+W (+1),W+→ `++ν` (1)

For the exotic quark (t̃) decay:

t̃(−4/3)→ b(−1/3)+W (−1),W−→ `−+ ν̄` (2)

While in the SM case, the lepton `+ is intrinsically
associated with b-quark (Q = -1/3) (both come from
the same top quark), in the exotic case it is just the
opposite (`−). The essence of the top quark charge
determination is in the following:

• The average b-jet charge determined through b-
jet tracks charges should be negative if the b-jet
is initiated by b-quark and should be positive if
it is initiated by b̄-quark.

• Determine the charge of W boson through
charge of lepton from its leptonic decay.

• Selection criteria for pairing of lepton and b-jet
originating in the same top quark must be found.
The jet initiated by b-quark should be associated
with `+ (`−) for the SM (exotic) case, in order
to reconstruct the top quark charge.

To reconstruct the b-jet charge, the track charge
weighting technique is applied to the b-jet tracks in
which the b-jet charge is found as a weighted sum of
the b-jet track charges:

qbjet =
∑i qi|~j ·~pi|κ
∑i |~j ·~pi|κ

(3)

∗pavol.federic@gmail.com
†stanislav.tokar@cern.ch

where qi(pi) is the charge (momentum) of the ith

track , the ~j defines the b-jet axis direction and κ is
a parameter which was optimised (for the best sepa-
ration of b- and b̄-jets) to 0.5. The lepton and b-jet
pairing was done using the invariant mass distribu-
tion of the lepton and the b-tagged jet, m(`,bjet). If
the assignment is correct, m(`,bjet) is limited by the
top quark mass. The b-jet charge weighting proce-
dure has been investigated for a variety of parameters
and properly tuned [top, 2011].

SM expected XM expected data
-0.072 ± 0.005 0.071 ± 0.005 -0.077 ± 0.005

Table 1: Reconstructed mean combined charge, <
Qcomb >, for the data tt̄ candidate events at the in-
tegrated luminosity L=2.05 fb−1 in e+µ lepton+jets
channels in comparison with the MC expected yield
for the Standard model (SM expected) and the exotic
model (XM expected) at the same value of integrated
luminosity (L).

The combined charge, Qcomb = Q`
bjet · Q` is the

variable which is used to distinguish between the SM
and XM scenarios. The values of Qcomb are shown in
the 1.

The analysed data give high preference to the SM
and excludes the Exotic model at more than 5 σ level
if we express the difference between the observed
value of the combined charge, Qobs, and the expected
value of the exotic combined charge in the XM stan-
dard deviations.
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Abstrakt: Hoci kvantová teória gravitácie ešte nie
je vybudovanou teóriou, dajú sa robit’ isté pred-
bežné úvahy. Kvantovaním pol’a a geometrie sa získa
Wheelerova-DeWittova rovnica, ktorej riešením je
vlnová funkcia vesmíru. V literatúre možno nájst’
riešenia pre pole s konformnou väzbou, ako aj pre
hmotné pole. V práci sa aplikuje známy postup, kto-
rým sa opisuje tunelovanie z dvojrozmernej poten-
ciálovej jamy v semiklasickom (WKB) priblížení, na
hl’adanie vlnovej funkcie vesmíru s hmotným pol’om
a kozmologickou konštantou.

Kl’účové slová: minisuperpriestor, Wheelerova-
DeWittova rovnica, WKB priblíženie

1 Úvod

Jednou z ciest ku kvantovej teórii gravitácie je prí-
stup, v ktorom je základným objektom ”vel’ká” vl-
nová funkcia závisiaca od 3-rozmernej metriky a kon-
figurácie skalárneho pol’a. Ked’že tento prístup sa vy-
užíva v kvantovej kozmológii, táto vlnová funkcia sa
nazýva aj ”vlnová funkcia vesmíru”.

Vlnová funkcia vesmíru je definovaná na
”vel’kom” priestore zvanom superpriestor
[Misner et al., 1973]. Ide o priestor so spojite
nekonečne vel’a rozmermi, takže systém, ktorý sa
opisuje vlnovou funkciou vesmíru, má spojite ne-
konečne vel’a stupňov vol’nosti. V prípade s čistým
gravitačným pol’om je superpriestor abstraktný
priestor, ktorého body sú rôzne trojrozmerné priesto-
ry (3-geometrie) 3G. Vo všeobecnej teórii relativity
sa geometria priestoru môže vyvíjat’ v čase, môžeme
si to predstavit’ ako ukladanie trojrozmerných
priestorov na seba. Dostávame tak akési rozvrstvenie
časopriestoru. V superpriestore tvorí takýto vývoj
krivku. Minisuperpriestor je drasticky obmedzený
superpriestor, vyberieme totiž iba sférické geometrie
S 3(a). V takomto priestore máme už iba jediný
stupeň vol’nosti a ním je škálovací parameter a.

Ak do teórie pridáme látkové polia, superpriestor
sa rozšíri o konfigurácie týchto polí. V teórii s jedným

*jozef.genzor@gmail.com
†balek@fmph.uniba.sk

skalárnym pol’om φ je bodom superpriestoru dvojica
(3G,φ~x), kde φ~x je konfigurácia pol’a v priestore s 3-
geometriou 3G. V minisuperpriestore sú tieto konfi-
gurácie nutne homogénne, φ~x = konšt.≡ φ, takže skú-
maný systém má dva stupne vol’nosti (a,φ).

Vlnová funkcia vesmíru spĺňa Wheelerovu-
DeWittovu1 rovnicu [DeWitt, 1967, Wheeler, 1968],
čo je bezčasová Schrödingerova rovnica s nulovou
energiou. Celkový účinok je súčtom gravitačného
(Hilbertovho) a látkového účinku. Z účinku získame
Lagranžián, nájdeme kanonické hybnosti a Hamilto-
nián, pre ktorý varírovaním podl’a funkcie plynutia
času dostaneme, že sa rovná nule. WdW rovnica je
operátorové vyjadrenie tejto väzby. Inými slovami, je
to obmedzenie na Hilbertov priestor, podl’a ktorého
fyzikálne prípustné sú iba také vlnové funkcie,
ktoré pri pôsobení operátora získaného z klasického
Hamiltoniánu kanonickým kvantovaním dajú nulu.

V článku [Hartle and Hawking, 1983] je uvedené
riešenie WdW rovnice pre vesmír s kozmologickou
konštantou a konformne viazaným pol’om. WdW
rovnica pre taký vesmír je separovatel’ná. Pre pole
vychádza rovnica pre kvantový harmonický oscilá-
tor a pri riešení v škálovacom parametri sa dá pou-
žit’ WKB priblíženie. V článku [Hawking, 1984] je
poznámka, že tento prípad zodpovedá vesmíru bez
hmoty, a rozvíja sa riešenie bez kozmologickej kon-
štatnty s hmotným pol’om pomocou euklidovských
rovníc, čo ešte spomenieme v závere našej práce.

Riešenia WdW rovnice zostrojené v prácach
[Hartle and Hawking, 1983, Hawking, 1984] sú zalo-
žené na okrajovej podmienke ”bez okraja”. Hypo-
téza autorov je, že také riešenia opisujú základný
stav vesmíru, preto ich v našej práci nazývame vá-
kuové. Charakteristickou črtou vákuových riešení je,
že v klasicky povolenej oblasti sa vesmír stláča a zasa
rozpína. V najjednoduchšom prípade, s kozmologic-
kou konštantou a bez látkového pol’a, ide o uzav-
retý de Sitterov vesmír, ktorého škálovací parame-
ter je úmerný cosh(const.t). V literatúre však exis-
tujú aj riešenia opisujúce vznik vesmíru ”z ničoho”
[Vilenkin, 1984]. V týchto riešeniach vesmír pretu-
neluje z nulového do konečného objemu a jeho vývoj

1Ďalej používame skratku WdW.
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pokračuje rozpínaním.
V práci sa zaoberáme vlnovou funkciou vesmíru s

kozmologickou konštantou a hmotným pol’om. Ob-
medzíme sa na vákuovú vlnovú funkciu, aj ked’ naša
metóda sa dá použit’ aj na tunelovaciu. V časti 2 zave-
dieme minisuperpriestor a zostavíme WdW rovnicu,
v časti 3 podrobne ukážeme, ako sa zostrojí vákuové
riešenie tejto rovnice s využitím WKB priblíženia, a
v časti 4 urobíme diskusiu získaných výsledkov.

2 Wheelerova-DeWittova rovnica

Budeme sa zaoberat’ metrikou pre homogénny, izo-
trópny a uzavretý vesmír:

ds2 = σ2[−N2(t)dt2 + a2(t)dΩ2
3], (1)

kde

dΩ2
3 = dχ2 + sin2χdΩ2, (2)

N(t) je funkcia plynutia času (lapse function) a a(t)
je škálovací parameter. Konštanta σ2 sa do metriky
zavádza kvôli zjednodušeniu rovníc a má tvar

σ2 = l2/24π2, l2 = 2κE = 16πκ. (3)

Pre skalárnu krivost’ pre našu metriku máme vy-
jadrenie

R =
6

σ2a2

[
a
N

( ȧ
N

).
+

ȧ2

N2 + 1
]
. (4)

Celkový účinok2 je súčet gravitačného účinku S g a
látkového účinku S l:

S = S g + S l. (5)

Gravitačný účinok je zavedený nasledovne:

S g =

∫
1
l2

(R−2Λ)
√−gdx, (6)

2Varírovaním celkového účinku podl’a gµν dostávame Eins-
teinove rovnice, konkrétne l’avá strana Einsteinových rovníc sa
získa varírovaním S g:

δS g→ 1
l2

(
Rµν − 1

2
Rgµν +Λgµν

)
,

a pravá strana až na znamienko varírovaním S l:

δS l→−1
2

Tµν,

čo je zároveň geometrickou definíciou tenzora energie-hybnosti
Tµν.

kde dx ≡ d4x = dtdχdθdϕ, Λ je kozmologická kon-
štanta (uvažuje sa iba kladná), pre ktorú zavedieme
označenie Λ = 3λ/σ2, a g je determinant metrického
tenzora. Pre

√−g máme vyjadrenie
√−g = σ4Na3 sin2χsinθ. (7)

Látkový účinok je zavedený ako objemový integrál
rozdielu kinetického člena T a potenciálového člena
V:

S l =

∫
(T −V)

√−gdx, (8)

pričom:

T = −1
2

(∂φ̃)2 =
1
2

1
σ2N2 ( ˙̃φ)2, (9)

kde φ̃ je homogénne pole.
Ako potenciál do látkového účinku zoberieme:

V =
1
2

m̃2φ̃2. (10)

Parameter m̃, ktorý tu vystupuje, je hmotnost’ pol’a φ̃.
Z estetických dôvodov zavedieme označenia:

φ̃ =
φ√
2πσ

, m̃ =
m
σ
. (11)

Upravme najprv látkový účinok S l. Po dosadení
za T a V do S l, využití integrálu

∫
dΩ3 ≡∫

sin2χsinθdχdθdϕ = 2π2 a jednoduchých úpravách
dostávame:

S l =
1
2

∫ [
1
N

a3φ̇2−Na3m2φ2
]
dt. (12)

Teraz si nachystajme gravitačný účinok. Po dosadení
za R a Λ do gravitačného účinku dostávame3:

S g =
1
2

∫
N
a

[
−
( a

N
ȧ
)2

+ a2−λa4
]
dt. (13)

Celkový účinok bude:

S =
1
2

∫ (N
a

) −
(aȧ

N

)2
+

(
a2φ̇

N

)2

+ a2−

− λa4−m2a4φ2
]
dt. (14)

3Za R stačí zobrat’ efektívne vyjadrenie

R =̂
6

σ2a4

[
−
( a

N
ȧ
)2

+ a2
]
,

ktoré získame z pôvodného vyjadrenia pre R po dosadení do
účinku a vynechaní členov, ktoré tvoria úplnú deriváciu, ked’že
pri variácii účinku dávajú nulový príspevok.
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Lagranžián je podintegrálny výraz s faktorom 1/2.
Ďalej kladieme N = 1. Pre kanonické hybnosti dosta-
neme:

πa =
∂L
∂ȧ

= −aȧ, (15)

πφ =
∂L
∂φ̇

= a3φ̇. (16)

Hamiltonián bude vyzerat’ nasledovne:

H =
1
2

[
−1

a
π2

a +
1
a3π

2
φ−a(1−λa2−m2a2φ2)

]
, (17)

a varírovaním celkového účinku podl’a N dostaneme
väzbu:

H = 0. (18)

Pri kvantovaní sa z kanonickej hybnosti π stáva
operátor spĺňajúci komutačné vzt’ahy pre kanonicky
združené premenné, teda4 πa = −i∂a a πφ = −i∂φ. Prí-
slušná Wheelerova-DeWittova rovnica je

1
2

[
−∂2

a +
1
a2 ∂

2
φ + a2

(
1−λa2−m2a2φ2

)]
Φ = 0 (19)

3 Vákuové riešenie

Pri riešení WdW rovnice (19) aplikujeme postup z
článku [Banks et al., 1973]5. Rovnicu (19) budeme
riešit’ v trubici hrúbky O(1) obkolesujúcej os a. V
tejto trubici sa použije WKB priblíženie. Riešenie za-
píšeme v tvare súčinu

Φ = ΦHH(a)χ(a,φ), (20)

kde ΦHH je Hartleova-Hawkingova vlnová funkcia
prázdneho vesmíru s preškálovanou kozmologickou
konštantou λ v oblasti a < λ−1/2 (tzv. klasicky zaká-
zaná oblast’),

ΦHH = p−1/2 exp
(∫ a

0
pda

)
, p = a(1−λa2)1/2.

(21)
4V Hamiltoniáne vystupuje štvorec kanonickej hybnosti π2

a
vynásobený a−1, čo vedie na tzv. problém usporiadania. Tento
problém v semiklasickom priblížení, ktoré budeme d’alej uvažo-
vat’, netreba brat’ do úvahy.

5Pre porovnanie, v článku [Banks et al., 1973] sa uvažuje
rovnica
[
− ∂2

∂x2 −
∂2

∂y2 +
1
4

x2 +
1
4

y2 − 1
4
ε(x4 + y4 + 2cx2y2)−E

]
ψ = 0,

kde sa predpokladá ε � 1.

Tvar (21) je známy z WKB priblíženia
[Liboff, 1980]. Vo WKB máme p vel’mi vel’ké
(inými slovami λ � 1)6, takže po príslušných
zanedbaniach7 dostaneme rovnicu:

(
−p∂a +

1
2a2 ∂

2
φ−

1
2

m2a4φ2
)
χ = 0. (22)

Vhodným preškálovaním8 premenných a, φ a para-
metra m je možné zbavit’ sa λ, preto v d’alšom polo-
žíme λ = 1.

S ciel’om zbavit’ sa kvadradického člena vo φ za-
píšme funkciu χ v tvare

χ = χ0(a,φ)e− f (a)φ2
. (23)

Nová funkcia f sa volí tak, aby platila rovnica:

p f ′+
2
a2 f 2− 1

2
m2a4 = 0, (24)

Pre χ0 potom máme:
[
−p∂a +

1
2a2 (∂2

φ−4 fφ∂φ−2 f )
]
χ0 = 0. (25)

Rovnica (24) sa nazýva Riccatiho rovnica. Ak zave-
dieme

w = (1−a2)1/2, (26)

dostaneme

−(1−w2) f ′+
2

1−w2 f 2− 1
2

m2(1−w2)2 = 0, (27)

pričom čiarka je derivácia podl’a w. Spravíme štan-
dardnú substitúciu, ktorá túto rovnicu linearizuje

f = −1
2

(1−w2)2 u′

u
, (28)

6Vo WKB požadujeme
∫ λ−1/2

0 pda ∼ pmλ
−1/2� 1, kde pm je

hodnota p, pre ktorú nadobúda potenciál V ≡ a2(1−λa2) maxi-
mum. Platí pm = λ−1/2/2, z čoho už máme podmienku λ� 1.

7V rovnici (19) zanedbáme člen − 1
2 ΦHH∂

2
aχ, z člena(

− 1
2∂

2
aΦHH

)
χ si ponecháme iba najväčší (tu sa využije nerov-

nost’ p2 � |∂a p| vyplývajúca z WKB), t.j. − 1
2 p2ΦHHχ (ten sa

zruší s členom 1
2 a2(1−λa2)ΦHHχ) a z člena − 1

2 2(∂aΦHH) (∂aχ)
si ponecháme iba − 1

2 2pΦHH∂aχ.
8Ide o prechod od (a,φ,m) k (ar,φr,mr) podl’a vzt’ahov

a = λ−1/2ar, φ = λ1/2φr a m = λ1/2mr. Ďalej v texte sa kvôli
prehl’adnosti dolný index r vynecháva. Použije sa až nakoniec,
ked’ sa vrátime k parametru λ, na čo, samozrejme, bude čitatel’
upozornený.
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a dostaneme rovnicu

(1−w2)u′′−4wu′−m2u = 0. (29)

Rovnica (29) je Gegenbauerova diferenciálna rov-
nica. V článku [Banks et al., 1973] sa na analogic-
kom mieste objaví pridružená Legendreova diferen-
ciálna rovnica. Vyriešme rovnicu (29) v aproximá-
cii, ked’ w je blízke 1, pričom zavedieme ε = 1−w.
Najprv zoberme Taylorov rozvoj u do druhého rádu
normovaný tak, že u(0) = 1:

u ≈ 1 + aε +
1
2

bε2. (30)

Všimneme si, že derivácia podl’a w je mínus derivá-
cia podl’a ε. Dostávame približnú rovnicu v premen-
nej ε

ε(2− ε)b + 4(1− ε)(a + bε)−m2(1 + aε +
1
2

bε2) = 0.
(31)

Platnost’ rovnice v nultom ráde zaručí podmienka
a = 1

4 m2 (a v prvom ráde dostaneme podmienku pre
b, d’alší rád neberieme do úvahy), pre u teda dostá-
vame (pre naše úvahy nám stačí asymptotika do pr-
vého rádu):

u ≈ 1 +
1
4

m2ε

Pre asymptotiku f dostaneme

f = −1
2
ε2(2− ε)2 u′

u
≈ 1

2
m2ε2. (32)

Pre rozvoj v záporných mocninách zoberme po-
kusne u−p. Dostávame približnú rovnicu v premennej
ε

ε(2− ε)p(p + 1)ε−p−2−4(1− ε)pε−p−1−m2ε−p = 0.
(33)

Platnost’ rovnice v najvyššom ráde (ε−p−1) zaručí
podmienka p = 1, pre u teda dostávame:

u ≈ ε−1.

Pre asymptotiku f v tomto prípade dostaneme

f ≈ −1
2
ε2(2− ε)2 ε

−2

ε−1 ≈ −2ε. (34)

Aby sme dostali vlnovú funkciu lokalizovanú
okolo osi a, potrebujeme, aby funkcia f bola kladná.
Preto sa musíme obmedzit’ na riešenie s prvou

asymptotikou a v rovnici vziat’ m2 > 0. Riešenie s da-
nou asymptotikou je:

u = (1−w2)−1/2P−1
α+1(w), α(α+ 3) = −m2, (35)

kde Pµν je pridružená Legendrova funkcia prvého
druhu9. Pre každé m sú dve α, ale príslušné Legen-
drove funkcie sú rovnaké. Pre m medzi 0 a 3/2 je α re-
álne a dá sa ukázat’, že príslušné funkcie u sú kladné a
klesajúce. Pre m > 3/2 je α komplexné, ale pre vlast-
nosti u platí to isté. Pre dobrú predstavu si môžeme
dat’ tieto funkcie vykreslit’ v programe Mathematica,
vid’ obrázok 1. Zaujímavost’ou je, že v Mathematica
pri počítaní u(w) pre m> 3/2 vzniká malá imaginárna
čast’ na úrovni numerických chýb. Funkcie u(w) však
musia byt’ reálne, pretože v rovnici, z ktorej pochá-
dza, sú reálne koeficienty a berieme reálne počiatočné
podmienky.

uHwL

m > 3 � 2

0 < m < 3 � 2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

w

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Obr. 1: Funkcie u(w) sa s rastúcim m ukladajú nad seba
tak, že sa nepretínajú. Na obrázku sú znázornené pre tri
hodnoty m. Modrou sú vykreslené funkcie ohraničujúce
interval 0 < m < 3/2. Červenou je znázornená jedna
funkcia pre zvolené m > 3/2.

Zaujímavé na správaní našich funkcií je, že pre
w→ 1 funkcie konvergujú k nenulovej konštante10.

9Vyjadrenie (35) pre overenie možno dosadit’ do rovnice
(29) s tým, že P−1

α+1(w) si označíme ako nejakú všeobecnú funk-
ciu, pre ktorú dostaneme pridruženú Legendrovu rovnicu. Náj-
deme tak aj koeficienty v tejto rovnici, konkrétne dostávame
µ2 = 1, 2−m2 = ν(ν+ 1), čo sa dá upravit’ do nášho výsledku
položením ν = α+ 1. Riešením Legendrovej rovnice sú funkcie
Pµν (w) a Qµ

ν (w). Q±1
ν (w) sme vylúčili, ked’že dávajú záporné f

(majú druhú asymptotiku). Ostáva teda iba P±1
ν (w), pričom obe

funkcie sa líšia iba o násobok a dávajú kladné f . Pre určitost’
vyberáme µ = −1. Touto poznámkou sme vylepšili argumentá-
ciu z článku [Banks et al., 1973], ktorá je na analogickom mieste
zmätočná a úplne v nej chýba úvaha o znamienku f .

10Pre w blízko 1 platí P−1
ν ∼ 2−1/2(1−w)1/2, čo pre u v (35)

dáva v tejto limite 1/2.
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Z funkcií u(w) môžeme vypočítat’ funkcie f (w), nie-
kol’ko príkladov je na obr. 2. Týmto sme sa presved-
čili, že dostávame f (w) kladné na celom intervale.

f HwL

m > 3 � 2

0 < m < 3 � 2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

w

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Obr. 2: Funkcie f (w) idú pre w→ 1 do nuly. Hodnoty
m sú zvolené rovnako ako na obr. 1.

Teraz sa vrát’me k rovnici (25). Prejdime k pre-
mennej w a ešte si zasubstituujme:

ψ =
φ

u
.

Po tejto zámene prejdú derivácie na nasledujúce vý-
razy

∂2
φ =

1
u2 ∂

2
ψ, (36)

∂a = − a√
1−a2

∂w− u′

u2φ∂ψ, (37)

a dostaneme novú rovnicu
[
(1−w2)

(
∂w +

u′

2u

)
+

1
2u2(1−w2)

∂2
ψ

]
χ0 = 0. (38)

Táto rovnica je separovatel’ná, a pre χ0 = W(w)Ψ(ψ)
dostávame

(1−w2)
(
W′+

u′

2u
W

)
= − C

2(1−w2)u2 W, (39)

Ψ′′ = CΨ. (40)

Situácia je zložitejšia ako v [Banks et al., 1973],
ked’že nemožno použit’ rovnakú úvahu a zbavit’ sa
tak separačnej konštanty. Dajú sa však ukázat’ fyzi-
kálne dôvody, prečo by C malo byt’ rovné nule. Fun-
kcia f (w) je pre w blízko 1 blízka k nule (vid’ obr. 2),
exponenciálny pokles je tam teda slabý, čo pre C > 0
dáva vel’ké hodnoty funkcie χ pre φ idúce od nuly

– teda v oblasti mimo trubice (pre párne riešenia do-
stávame Ψ = cosh(

√
Cφ/u), čo je práve člen, ktorý

to kazí). Pre C < 0 z rovnice (39) plynie, že funkcia
W(w) diverguje pre w idúce k 1, navyše v Ψ bude vy-
stupovat’ kosínus, ktorý spôsobí, že riešenie v φ bude
oscilujúce. Pre C = 0, práve pre spomenuté vlastnosti

Obr. 3: Funkcia χ pre C = 0. Os a prechádza pozdĺž striešky,
ktorá predstavuje tunel. Pre malé a nie je žiaden exponen-
ciálny pokles, čo sa prejaví pokazením tunela.

funkcie f , riešenie vyzerá zvláštne (ako vidno aj na
obrázku, v oblasti s a blízkym k nule, kde zlyháva
WKB priblíženie, máme tunel rozšírený cez celé φ),
ale je to jediné nedivergujúce riešenie s jasným tune-
lom okolo osi a.

Pre Ψ teda máme Ψ = konšt. Pre W dostávame rov-
nicu

W′

W
= −1

2
u′

u
,

ktorej riešením je W = u−1/2. Dokopy teda dostávame
(index r je zavedený v poznámke 8 na odlíšenie pre-
škálovaných premenných a, φ a parametra m od prí-
slušných nepreškálovaných veličín)

Φ ∝ (pur)−1/2 exp
(∫ a

0
pda− frφ2

r

)
. (41)

Teraz vrátime do hry parameter λ a preskúmame
platnost’ WKB. Približne platí p ∼ a, takže z pod-
mienky |p′|/p2 ∼ 1 dostávame, že WKB prestáva pla-
tit’ pri a ∼ 1. Ako vidno z (41) pre šírku trubice
platí frφ2

r = λ−1 frφ2 ∼ 1. Po vyjadrení fr pre a ∼ 1
( fr ∼ m2

r ε
2
r /2 = 1

8 m2
r a4

r = 1
8λm2a4 , ide o vzt’ah (32),

kde εr = 1− (1−a2
r )1/2 ∼ a2

r/2 = λa2/2) pre túto šírku
dostávame

m2a4φ2 ∼ 1. (42)

Vlnová funkcia (41), ktorú sme dostali, je riešením
Wheelerovej-DeWittovej rovnice (19) v oblasti 1�
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a < λ−1/2, a ako sme práve ukázali, je lokalizovaná
okolo osi a, φ . 1/(ma2) pri a� λ−1/2.

4 Záver

V práci sme použili metódu z kvantovej mechaniky,
ktorou sa opisuje únik častice z nesymetrickej poten-
ciálovej jamy, na hl’adanie vákuového riešenia pre
vesmír s kozmologickou konštantou a hmotým ska-
lárnym pol’om. Zostrojili sme riešenie vnútri poten-
ciálovej bariéry vo WKB priblížení, ktoré treba spo-
jit’ s riešením pri malých hodnotách škálovacieho pa-
rametra, kde WKB neplatí.

Vákuové riešenie, ktorého teóriu sme v práci
rozvíjali, zodpovedá riešeniu s podmienkou
”bez okraja”, čo sme spomenuli v úvode. Mo-
tivácia názvu ”vákuové riešenie” pochádza z
[Hartle and Hawking, 1983], kde je hypotéza, že
okrajová podmienka ”bez okraja” dáva rieše-
nie v základnom stave. Autori hl’adajú riešenie
Wheelerovej-DeWittovej rovnice v tvare dráhového
integrálu cez kompaktné euklidovské metriky. V
kvantovej mechanike sa riešenie v základnom stave
dá získat’ analogickým postupom – preto je nádej, že
to tak bude aj pre kvantovú gravitáciu.

V práci sme sa zaoberali iba riešením v oblasti, v
ktorej je vlnová funkcia v exponenciálnom tvare, v
našom prípade s rastúcou exponentou. Zaujímavá je
ale aj doplnková oblast’, v ktorej je oscilujúce rieše-
nie, ked’že tá zodpovedá vesmíru, ktorý pozorujeme.
Výsledky, ktoré sme získali, by mohli prispiet’ k dô-
kladnejšiemu preskúmaniu tejto doplnkovej oblasti,
sprostredkovane by tak mohli mat’ pozorovatel’né dô-
sledky.

V článku [Banks et al., 1973] rozdelili trubicu na
dve prekrývajúce sa oblasti. V oblasti, kde nebolo
možné použit’ WKB, vyšla vlnová funkcia pre kvan-
tový harmonický oscilátor, ktorú stačilo napasovat’
na WKB riešenie z druhej oblasti. U nás je situácia
komplikovanejšia, preto treba hl’adat’ iný spôsob, ako
nájst’ vlnovú funkciu pre malé a. Sl’ubne vyzerá po-
stup z článku [Hawking, 1984], kde sa rozoberajú rie-
šenia a a φ pre euklidovské rovnice. K týmto rieše-
niam možno zrátat’ euklidovský účinok a nakoniec
vlnovú funkciu, ktorá by už mala byt’ použitel’ná aj
v oblasti mimo WKB priblíženia.
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Abstract: In this work, lepton flavour violating
(LFV) τ and µ decays are studied. No such decays
have been observed so far. This is in agreement with
the Standard Model with massles neutrinos since this
model strictly conserves lepton flavour. However, we
already know due to observations of neutrino oscil-
lations that lepton flavour is not conserved in nature.
There are extensions of the Standard Model that de-
scribe neutrino oscillations correctly, and at the same
time, predict LFV processes involving charged lep-
tons at rates that could be observable at experiments
in the near future. We work in the Minimal Super-
symmetric Standard Model (MSSM) with LFV gen-
erated by the see-saw mechanism at some high en-
ergy scale. The analytical result of a one-loop com-
putation of the studied decays is presented. In the nu-
merical analysis, the form factors for these processes
are investigated. Our original results show that the
A1 form factors can always be safely neglected and
in consequence, the constant ratio between l j → liγ
and l j → 3li decay rates can be predicted. We show
that from the present experimental upper bounds on
the selected LFV decays, the MSSM parameters can
be constrained significantly.
Keywords: Lepton Flavour Violation, Minimal Su-
persymmetric Standard Model, τ and µ decays

1 Introduction

The Standard Model (SM) of particle physics is ar-
guably the most precise scientific theory. Its current
formulation was finalized in the mid 1970’s and since
then, it has provided exact predictions and explana-
tions for numerous experimental results. There is a
good chance that the last missing piece of the the-
ory - the Higgs particle will be discovered in a few
months.1 Despite this great success of the Standard
Model, we are still not fully satisfied with it and look
∗koval5@uniba.sk
†blazek@fmph.uniba.sk

1According to the first results of the Higgs searches at the
LHC [1][2].

for a new, more complete theory above the 100 GeV
energy scale. The SM would then be just its low-
energy approximation.

The Standard Model is a gauge invariant quan-
tum field theory based on the symmetry group
SU(3) ⊗ SU(2) ⊗ U(1), with the colour
group SU(3)C for the strong interactions and with
SU(2)L ⊗ U(1)Y for the electroweak interaction,
which is spontaneously broken by the Higgs mech-
anism to U(1)EM (the electromagnetic interaction).

From theoretical point of view, there are some
hints that the Standard Model is not the final the-
ory. For example, gravity is absent in the SM. But
most open issues are of completely different nature.
So these are not problems in the true sense (the SM
works very well with them), but they imply a lack of
understanding. For example:
Quantization of electric charge. The Standard Model
does not explain, why electric charges of the ele-
mentary fermions are exact integer multiples of e/3,
where e is the electric charge of the electron.
Number of parameters. Even with massless neutrinos
the Standard Model has 19 independent parameters.
Their values were fitted to the experimental data, but
the origin of the values is not known. In addition, the
SM does not explain why there are three fundamental
forces or three generations (families) of quarks and
leptons.

These open issues have led to the idea that all
the Standard Model interactions might be embed-
ded into one grand unified theory (GUT), de-
scribed by single, larger symmetry group contain-
ing SU(3) ⊗ SU(2) ⊗ U(1) as a subgroup (e.g.
simple groups SU(5), SO(10)). This would reduce
the number of independent parameters and automat-
ically provide not only explanation for the quantized
charges. Amazingly, in the Standard Model the three
gauge couplings run towards each other above the
100 GeV scale, however, they do not meet at a single
point. Unification of the three forces is thus rather
a missed opportunity. Minimal supersymmetry radi-
cally changes this picture.
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Supersymmetry (SUSY) is a symmetry relating
fermions and bosons. Each fermion has a unique
bosonic superpartner and vice versa. A nontrivial
and exciting feature of SUSY is gauge coupling uni-
fication. The renormalization group evolution of the
three gauge coupling constants of the Standard Model
is sensitive to the particle content of the theory. With
the inclusion of supersymmetric partners into the the-
ory, running coupling constants meet at a common
energy scale (approximately 1016 GeV).

Figure 1: Gauge coupling unification in MSSM.[3]

Hierarchy problem - Stabilization of the elec-
troweak scale with respect to higher energy scales.
Many theoretical physicists consider the Standard
Model as an effective theory, valid below some un-
known physical cut-off scale Λ. We believe that
approaching this scale in experiment would lead
to discovering new physics beyond the SM. The
scale Λ could be, for instance, the Planck scale
(MPL ≈ 1018 GeV), the grand unified theory scale
(MGUT ≈ 1016 GeV), or the right-handed neutrino
mass scale (MR ≈ 1014 GeV). The Higgs particle
mass (mH ≈ mEW ≈ 100 GeV) is then renormalized
in an unnatural way. Radiative corrections to the
Higgs mass squared are quadratically dependent on
the scale Λ. This implies huge fine tuning between
the Higgs bare mass parameter from the SM La-
grangian and the radiative corrections.

Several solutions to the hierarchy problem have
been proposed (e.g. technicolor or extra spatial di-
mensions), but the most promising solution is super-
symmetry. The symmetry guarantees that the Higgs
mass radiative corrections proportional to Λ2 vanish
due to the cancellation of the quadratic contributions
coming from a bosonic state and from its fermionic
partner.

There are also few experimental hints why and
where to look for new physics beyond the Standard
Model. For instance:

Neutrino oscillations. According to the SM, the neu-
trinos are massless. However, neutrino oscillation ex-
periments have shown that neutrinos do have small
masses (∼ 0.1 eV or less). In the grand unified theo-
ries, the smallness of the neutrino masses is explained
with the see-saw mechanism.[4]
Dark matter and dark energy. Only 4% of the en-
ergy present in the universe can be explained with
the Standard Model. The rest is dark matter (24%)
and dark energy (72%). Supersymmetry provides a
natural candidate for cold dark matter - the lightest
supersymmetric particle.

Searching for new physics beyond the SM is the
main goal of particle physics today. There are many
particle physics experiments trying to find any trace
of such physics. These experiments can be divided
into three main categories:
1. High energy frontier. Colliding particles at ex-
tremely high energies and trying to directly produce
new heavy states. (e.g. the LHC)
2. High precision frontier. No direct production
of new particles has been observed so far. High pre-
cision experiments are trying to find deviations from
the SM at lower energies. Presence of new particles
could be revealed indirectly through virtual quan-
tum corrections. Representative field of this frontier,
flavour physics, is looking for these effects in lepton
flavour violating processes (LFV), flavour changing
neutral current processes (FCNC), anomalous mag-
netic moment of the muon and so on.
3. Cosmic frontier. Astrophysical observations us-
ing underground experiments (Dark Matter searches)
and both ground and space telescopes (e.g. the Hub-
ble space telescope, Planck observatory). These ob-
servations are complementary to high-energy physics
experiments.

In summary, the Standard Model has too many ar-
bitrary parameters and leaves open too many unre-
solved questions to be considered a complete theory.
These are the problems which new theories address.
Supersymmetric grand unified theories provide, by
far, the most predictive and economical framework.

Lepton flavour violation. In this work, lep-
ton flavour violating τ and µ decays are stud-
ied. Within the supersymmetry framework we use a
model called the Minimal Supersymmetric Standard
Model (MSSM). As the model name suggests, it con-
tains the minimal set of terms we have to add to the
SM, to get a consistent theory. It is introduced in the
next section.
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Table 1: Chiral supermultiplets in the Minimal Supersymmetric Standard Model.
The spin-0 fields are complex scalars, and the spin- 1

2 fields are left-handed two-component Weyl fermions.

Names spin 0 spin 1/2 SU(3)C, SU(2),U(1)Y

squarks, quarks Q (ũ d̃) (u d) ( 3, 2 , 1
6)

(×3 families) uc ũc uc ( 3, 1, −2
3)

dc d̃c dc ( 3, 1, 1
3)

sleptons, leptons L (ν̃ ẽ) (ν e) ( 1, 2 , −1
2)

(×3 families) ec ẽc ec ( 1, 1, 1)

Higgs, higgsinos Hu (H+
u H0

u ) (h̃+u h̃0
u) ( 1, 2 , +1

2)

Hd (H0
d H−d ) (h̃0

d h̃−d ) ( 1, 2 , −1
2)

Table 2: Gauge supermultiplets in the Minimal Supersymmetric Standard Model.

Names spin 1/2 spin 1 SU(3)C, SU(2)L, U(1)Y

gluino, gluon g̃ g ( 8, 1 , 0)

winos, W bosons W̃± W̃ 0 W± W 0 ( 1, 3 , 0)

bino, B boson B̃0 B0 ( 1, 1 , 0)

In our approach, the origin of LFV could be traced
to heavy (MR ≈ 1014 GeV) right-handed neutrinos.
Lepton flavour mixing is induced into the slepton sec-
tor and transmitted from high to low energies via the
renormalization group equation (RGE).

There is no lepton flavour violation in the Stan-
dard Model with massless neutrinos. With neutrino
masses included into the SM, LFV decays of charged
leptons are extremely suppressed by factor 10−40 and
way out of the experimental reach at the LHC and
even further experiments. Therefore, observation of
a LFV τ or µ decay would be a clear signal of new
physics. From this point of view, this work is ex-
tremely important and shows how new models can
be tested with experimental data.

2 Minimal Supersymmetric
Standard Model

In this section, we will briefly summarize the MSSM
with emphasis on the features important for LFV τ
and µ decays calculation. The MSSM is a quan-
tum field theory like the Standard Model. We need
to specify the fundamental particles of the theory and
their interactions are defined by its Lagrangian.

2.1 Particle Content

As we mentioned in the Introduction 1, in supersym-
metric theories each fermion has its bosonic super-
partner. These two particle states form a supermul-
tiplet and have the same gauge quantum numbers.
It can be shown that no two particles from the SM
can form a SUSY multiplet. We have to propose a
new fermionic superpartner for each Standard Model
boson and a new bosonic superpartner for each SM
fermion. See tables 1 and 2 for complete list of the
MSSM particle interaction states. Notice that in the
MSSM there are two Higgs SU(2) doublets.

2.2 Interactions

The MSSM Lagrangian can be divided into two parts.
One part is an exactly supersymmetric Lagrangian
with terms that are invariant under SUSY transforma-
tions. The other part violates supersymmetry but con-
tains only mass terms and coupling parameters with
positive mass dimension. This ’soft’ SUSY viola-
tion gives SUSY particles masses above the 100 GeV
scale, but does not spoil the solution of the hierarchy
problem.

LMSSM = LSUSY +LSo f t���SUSY (1)
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The SUSY part of the Lagrangian can then be divided
into four more pieces.

LSUSY = Lchiral +Lgauge−VF −VD (2)

Chiral Interactions

The interactions between chiral supermultiplets are
fully described by the analytic function of chiral
superfields,2 which is called the superpotential W .
These interaction terms also generate mass terms of
the particles after the Higgs mechanism. The strength
of these interactions is determined by the Yukawa
matrices (introduced already in the SM) and a new
free MSSM parameter called the µ parameter.

W = ucYu QHu−dcYd QHd− ecYe LHd +µ Hu Hd
(3)

All of the gauge and family indices in eq. (3) are
suppressed. The contraction between SU(2) doublets
can be expressed in components:

L Hd = ν H−d − eH0
d (4)

The easiest way how to derive the interaction terms
from the superpotential is to consider W to be a holo-
morphic function of the scalar fields from the chiral
supermultiplets. Interaction Lagrangian then can be
computed:

Lchiral =−
1
2

δ 2W
δφiδφ j

ψiψ j +h.c. (5)

Gauge Interactions

The MSSM gauge interactions include all gauge in-
teractions known in the SM plus gauge interactions of
superparticles that are generated in exactly the same
way as in the SM - by replacing partial derivatives in
the free Lagrangian for scalars and fermions with the
covariant ones: Dµ = ∂µ + igAa

µT a. There are also
the last two terms which have to be added to get a
SUSY invariant Lagrangian:

Lgauge = Dµφ ∗i Dµφi + iψ†i σ µ Dµψi

− 1
4

Fa
µνFaµν + iλ †a σ µ Dµλa

−
√

2(φ ∗i T aψ i)λ a−
√

2λ a† (ψ†
i T aφ i),

(6)

where φ and ψ are scalars and fermions from chiral
supermultiplets and λ stand for supersymmetric part-
ners of gauge bosons.

2Introduction to superspace and superfield mathematics can
be found in [5]

F and D Terms

These terms come from auxiliary F and D fields,
which do not have kinetic terms and were integrated
out of the theory via the classical equations of mo-
tion. The F fields come from chiral supermultiplets
and the D fields come from gauge supermultiplets.
Both terms contain only scalar interactions and are
completely determined by the other superpotential.
This is a unique feature of supersymmetric theories.

VF =−LF = ∑
i

∣∣∣∣
δW
δφi

∣∣∣∣
2

(7)

VD =−LD =
1
2 ∑

a
g2

a(φ
∗T aφ)2 (8)

Soft SUSY Breaking Lagrangian

To make the MSSM phenomenologically acceptable,
we need to introduce the supersymmetry breaking
terms into the MSSM Lagrangian. Without these
terms, all SUSY particles would obtain the same
masses as their SM partners which is experimen-
tally excluded. The most general MSSM soft SUSY
breaking Lagrangian:

LSo f t���SUSY =−1
2

(
M3g̃g̃+M2W̃W̃ +M1B̃B̃

)
+h.c.

−
(

ũcAuQ̃Hu− d̃cAdQ̃Hd− ẽcAeL̃Hd

)
+h.c.

− Q̃†m2
QQ̃− L̃†m2

LL̃− ũc†m2
uc ũc− d̃c†m2

dc d̃c− ẽc†m2
ec ẽc

−m2
Hu

H†
u Hu−m2

Hd
H†

d Hd− (bHuHd +h.c.)
(9)

These terms in the MSSM Lagrangian introduce
many new constants. The total number of free MSSM
parameters is of the order of one hundred. But if
we consider the MSSM to be an effective theory at
the electroweak scale of a supersymmetric grand uni-
fied theory,3 the number of free parameters will be
reduced to less than ten. Thus for the universal soft
SUSY breaking, different low energy values of re-
lated parameters emerge only as a result of a unique
solution to the renormalisation group equations. This
is also the case of the off-diagonal slepton matrix
(m2

L,m
2
ec ,Ae) elements, which are the source of the

lepton flavour violation in the MSSM.4

3The universal soft SUSY breaking scenario.
4See more in the Numerical analysis section 5.
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3 Form Factors

In this section, we introduce the form factors for
the processes l j → liγ and l j → 3li.5 For the decay
l j → 3 li, we use dominant photon-penguin approx-
imation. Contributions from other box and penguin
diagrams are few orders smaller [6].

lj

p

li

γ

p1

q

From the Lorentz structure, we can see the ampli-
tude of the process l j→ liγ∗ (off-shell photon) in gen-
eral form:

M = ε µ(q) ūi(p1)
[
γµ
(
FL

1 PL +FR
1 PR

)

+ iml j σµν qν (FL
2 PL +FR

2 PR
)]

u j(p)

= ε µ(q) Tµ(q2)

(10)

Where the F form factors are functions of q2 and can
be expanded as Taylor series.

FL,R
1 (q2) = FL,R

1 (0)+q2AL,R
1 + . . .

FL,R
2 (q2) = AL,R

2 + . . .
(11)

For on-shell external particles (q2 → 0), Ward
identity implies:

qµ Tµ(0)≡ 0 (12)

With qµ qν σµν ≡ 0, one can easily find that
FL,R

1 (0) = 0.
Now we can see general amplitude for the process

l j→ li γ (on-shell photon) in terms of the A form fac-
tors:

M = ε µ(q) ūi(p1)
[
iml j σµν qν (AL

2PL +AR
2 PR
)]

u j(p)
(13)

For the decay l j → γ∗ li → li li l̄i, we can work in
(q2→ 0) limit, because q2 ≈m2

j �m2
susy. Hence, the

5li = (e,µ,τ), for i = 1,2,3

amplitude for this process can be written as:

M = ūi(p1)
[
q2γµ

(
AL

1PL +AR
1 PR
)
+

+ iml j σµν qν (AL
2PL +AR

2 PR
)]

u j(p)

× e2

q2 ūi(p2)γ µ vi(p3)− (p1↔ p2)

(14)

Using the expressions for the amplitudes, we can
calculate decay rates of the studied processes. The
calculation of these rates is quite difficult (especially
for the three body decay). We have nevertheless veri-
fied all the intermediate steps of this calculation. Due
to limited space, in this paper we only show the re-
sults of the computations in terms of the A form fac-
tors introduced in (11).

l j→ li γ decay rate

Γ(l−j → l−i γ) =
e2

16π
m5

l j

[∣∣AL
2
∣∣2 +

∣∣AR
2
∣∣2
]

(15)

l j→ 3 li decay rate

Γ(l−j → l−i l−i l+i ) =
e4

512π3 m5
l j

[∣∣AL
1
∣∣2 +

∣∣AR
1
∣∣2

−2
(

AL
1AR∗

2 +AL
2AR∗

1 +h.c.
)

+
(∣∣AL

2
∣∣2 +

∣∣AR
2
∣∣2
)(16

3
log

ml j

mli
− 22

3

)]
(16)

From the decay rate formula for the process
l j → 3 li, we can see that it is reasonable to study rel-
ative sizes of the AL,R

1 and AL,R
2 form factors. In this

work, examination of the form factors is performed
in section 5.

To derive analytical expressions of the A form fac-
tors, one has to calculate contributions from Feynman
diagrams shown in Figure 2 and Figure 3). All of
the form factors in the MSSM have two contributions
(from the chargino and the neutralino sector).

AL,R
a = A(c)L,R

a +A(n)L,R
a , a = 1,2 (17)

Branching ratios

BR(l j→ liγ) =
Γ(l j→ liγ)

Γ j

BR(l j→ 3li) =
Γ(l j→ 3li)

Γ j

(18)

Rates Γ are related to lifetimes: Γ j = 1/τ j. Mean
lifetimes of the τ− and µ− leptons are:[3]

ττ = 290.6×10−15s, τµ = 2.197×10−6s (19)
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Figure 2: Chargino contribution diagrams
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lj
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Figure 3: Neutralino contribution diagrams
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4 Analytical Results

Here we present the analytical results of the form fac-
tors calculation defined in section 3. Our results agree
with the previous computations [6, 7].

Chargino results (diagrams 2), with xAX =m2
A/m2

ν̃x
.

A1
(c)L =− 1

576π2

2

∑
A=1

3

∑
X=1

CR
iAXCR∗

jAX
1

m2
ν̃X

16−45xAX +36x2
AX −7x3

AX +6(2−3xAX ) logxAX

(1− xAX )4

(20)

A(c)L
2 =− 1

32π2

2

∑
A=1

3

∑
X=1

1
m2

ν̃X

[

CL
iAXCL∗

jAX
2+3xAX −6x2

AX + x3
AX +6logxAX

6(1− xAX )4

+
mli
ml j

CR
iAXCR∗

jAX
2+3xAX −6x2

AX + x3
AX +6logxAX

6(1− xAX )4

+
mA

ml j

CL
iAXCR∗

jAX
−3+4xAX − x2

AX −2logxAX

(1− xAX )3

]

(21)

A(c)R
a = A(c)L

a
∣∣

L↔R (22)

Neutralino results (diagrams 3), with xAX = m2
A/m2

l̃x
.

A1
(n)L =

1
576π2

4

∑
A=1

6

∑
X=1

NR
iAX NR∗

jAX
1

m2
l̃X

2−9xAX +18x2
AX −11x3

AX +6x3
AX logxAX

(1− xAX )4

(23)

A(n)L
2 =

1
32π2

4

∑
A=1

6

∑
X=1

1
m2

l̃X

[

NL
iAX NL∗

jAX
1−6xAX +3x2

AX +2x3
AX −6x2

AX logxAX

6(1− xAX )4

+
mli
ml j

NR
iAX NR∗

jAX
1−6xAX +3x2

AX +2x3
AX −6x2

AX logxAX

6(1− xAX )4

+
mA

ml j

NL
iAX NR∗

jAX
1− x2

AX +2xAX logxAX

(1− xAX )3

]

(24)

A(n)R
a = A(n)L

a
∣∣

L↔R (25)

5 Numerical Results

At first, we choose one point in the MSSM paramet-
ric space, which is not excluded by the current exper-
imental data. This point comes from global analysis
of supersymmetric grand unified theories (see [8, 9]).
For the present work, the relevant parameters are:

tanβ = 50,

µ = 120 GeV,

M1 = 300 GeV,

M2 = 600 GeV,

Ae = 0×Ye GeV,

m2
L =




36 0 0
0 36 0
0 0 25


×104 GeV2,

m2
ec =




36 0 0
0 36 0
0 0 20


×104 GeV2

(26)

In the MSSM, the lepton flavour violation comes
from the off-diagonal elements of the 3× 3 matrices
Ae,m2

L,m
2
e . Thus at the chosen starting point, lepton

flavour is conserved.
After the diagonalization of the supersymmetric

particles mass matrices, we obtain the following
sparticle mass spectrum for the sleptons, sneutrinos,
charginos and neutralinos:6

ml̃ =




602.17
601.75
601.51
601.08
504.25
446.81




GeV

mν̃ =




596.73
596.73
496.07


 GeV

mχ̃c =

(
610.42
117.56

)
GeV

mχ̃0 =




610.44
306.55
126.18
109.19


 GeV

(27)

6All of the calculations and plots in this work have been pro-
grammed in Wolfram Mathematica 6.
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5.1 Form Factor Analysis

We want to examine the values of the AL,R
1 and AL,R

2
form factors. Firstly, we start from the chosen param-
eter point and change off-diagonal elements of the
slepton and sneutrino matrices Ae,m2

L,m
2
e .

Figure 4: Absolute values of the form factors for
τ → µγ∗ in a logarithmic scale. Dependence on the

off-diagonal slepton matrix elements.
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We can see that the form factors are monotonic
functions of the off-diagonal elements. If the plots
were not in the logarithmic scale, we would see that
this dependency is linear. The AL

2 and AR
2 are in all

cases few orders larger than AL
1 and AR

1 .

Now we change other parameters with the fixed
non-zero values of the off-diagonal elements.

Figure 5: Absolute values of the form factors for
τ → µγ∗ in a logarithmic scale.

Dependence on other MSSM parameters.
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because small µ values would lead to small chargino masses.
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In these plots we see clear dominance of at least
one of the A2 form factors over the A1 form factors.
In fact, in all our investigations A1s can always be
safely neglected. This possibility has been noted in
the literature. However it has never been studied as
extensively as in our analysis.

As a result, from the equations (15) and (16) we
can estimate the ratio:

BR(l j→ 3li)
BR(l j→ liγ)

=
α
3π

(
log

m2
l j

m2
li

− 11
4

)
(28)

which leads to the approximate values of 1/440,
1/94 and 1/162 for (l j, li) = (τ,µ),(τ,e) and (µ,e),
respectively. If the LFV τ and µ decays begin to
be observed at experiments, these ratios will provide
very interesting and testable prediction of the MSSM.

5.2 Branching Ratios

Now we want to look into experimentally more in-
teresting results - the branching ratios of the τ and µ
LFV decays. As we have mentioned in Introduction,
no such decay has been observed, but experiments
are looking for the LFV processes and pushing upper
limits down.

Process Branching ratio limit
τ−→ µ−γ 4.4×10−8

τ−→ µ−µ+µ− 2.1×10−8

τ−→ e−γ 3.3×10−8

τ−→ e−e+e− 2.7×10−8

µ−→ e−γ 2.4×10−12

µ−→ e−e+e− 1.1×10−12

Table 3: The present upper experimental bounds
on branching ratios of studied τ and µ decays [3, 10]

As we have proved in the previous section 5.1, the
A1 form factors are negligible and we can calculate
the branching ratio BR(l j → 3li) from the known,
bigger BR(l j → γli). Hence, in the following plots,
only BR(l j → γli) are shown because the theoretical
predictions are at the same order as the experimental
bounds.

The horizontal lines in the plots represent the cur-
rent experimental bounds listed above.

Off-diagonal Slepton Matrix Elements

As in the previous section, we start from the cho-
sen point with no lepton flavour violation. Then we
begin to change the off-diagonal elements of matri-
ces (Ae,m2

L,m
2
e). In figure 6, we can see dependence

of the τ → µγ , τ → eγ and µ → eγ branching ra-
tios on these slepton matrix elements. The dependen-
cies are obviously quadratic. The upper experimental
bounds provide significant constrains on these matrix
elements. The µ → eγ decay rate is much smaller
compared with the τ decays. This is due to the small
muon Yukawa couplings compared with the tau lep-
ton.

The τ branching ratios are the most sensitive to
the m2

L off-diagonal elements, because when m2
L is

diagonal, there is no mixing between sneutrinos and
the lepton flavour violation comes only from the neu-
tralino sector.

For the next analysis, we fix these off-diagonal el-
ements at not excluded values and choose some new
parameters. The new MSSM parameter space start-
ing point:

tanβ = 50,

µ = 120 GeV,

M1/2 = 600 GeV,

M1 = M1/2/2,

M2 = M1/2,

Ae = 0×Ye GeV,

m2
L =




36k 0.5 0.5
0.5 36k 0.5
0.5 0.5 25k


×104 GeV2,

m2
ec =




36k 0.5 0.5
0.5 36k 0.5
0.5 0.5 20k


×104 GeV2

(29)

In this parametrization, the bino and the wino
masses (M1 and M2) are dependent on a new param-
eter M1/2. This parameter comes from supersym-
metric grand unified theories. At the GUT scale,
all the SUSY partners of the SM gauge bosons have
this mass. Their masses change via the renormaliza-
tion group equation, which also yields the relation
M1/2 ≈ 2×M1 ≈M2.

Notice also a new arbitrary dimensionless param-
eter k, which we will use to scale the slepton diago-
nal matrix elements. This corresponds to changing of
slepton and sneutrino masses.
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Figure 6: τ → µγ , τ → eγ , µ → eγ branching ratios.
Dependence on the off-diagonal elements of the slepton matrices.

Horizontal lines correspond to upper experimental limits.
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Figure 7: Dependence of the τ → eγ branching ratio
on some MSSM parameters.

100 200 300 400

Μ

´ GeV

5.´10
-9

1.´10
-8

1.5´10
-8

2.´10
-8

2.5´10
-8

3.´10
-8

BR HΤ ® e ΓL

(7.1) Dependence on the µ parameter.
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(7.2) Dependence on the M1/2 parameter.
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(7.3) Dependence on the slepton and sneutrino mass scaling.

From the plots in figure 7, we can see that the LFV
decay rates become smaller as the masses of super-
symmetric particles grow. This is not a surprising
fact, but the plots also do provide important quantita-
tive information about the MSSM parametric space.

The last figure 8 presents a typical dependence of
the lepton flavour processes rates on the β parameter.
In our model, β = 50. Its large value is motivated by
SO(10) unification of the top, bottom and tau Yukawa
coupling constants.

Figure 8: Dependence on the β parameter.
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6 Conclusions

In this work, lepton flavour violating decays of the
muon and the tau lepton have been studied. Within
the Minimal Supersymmetric Standard Model we
have computed dominant one-loop contributions to
the l j→ 3li and l j→ liγ decays.

In the numerical analysis, we have focused on the
form factors. We found that the numerical values
of the A1 contributions to the amplitude can always
be neglected compared to the A2 contributions. This
means there is always a very simple relation between
the widths of the l j→ liγ and l j→ 3li decays:

BR(l j→ 3li)
BR(l j→ liγ)

=
α
3π

(
log

m2
l j

m2
li

− 11
4

)

This relation has been suggested earlier for a limited
parameter space. In our work we show that its va-
lidity appears to be universal. Thus observing the
l j→ liγ decays at a particular rate would mean a firm
prediction for the rate of the l j → 3li decays. For
instance, for tau to mu decays (j=3, i=2), the latter
decay rate is predicted to be less by a factor of 440.

We have also performed an analysis of the branch-
ing ratio dependence on the best fit MSSM parame-
ters obtained in [8]. We have shown that the studied
LFV decays do provide a very efficient tool to con-
strain parameters of the MSSM.
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Princíp neurčitosti v kvantovej mechanike v priestore
s nekomutatívnou geometriou
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Abstrakt: V predkladanej práci najprv zavádzame
realizáciu priestoru s nekomutatívnou geometriou
- fuzzy priestoru. Následne zavedieme niekol’ko
potrebných operátorov. Potom zadefinujeme nový
operátor - operátor rýchlosti V̂ j. Porovnáme nie-
ktoré jeho vlastnosti, najmä reláciu neurčitosti, s
komutatívnym prípadom (teda s bežnou kvantovou
mechanikou).

Kl’účové slová: Nekomutatívny priestor, kvantová
mechanika, princíp neurčitosti

1 Motivácia

Položili ste si niekedy nasledujúcu otázku ?

Aký je ten najmenší kúsok priestoru, na ktorý
sa môžeme pozriet’?

Má táto otázka vôbec zmysel? Je niečo, čo by
nám mohlo bránit’ v pozorovaní l’ubovol’ne ma-
lej oblasti priestoru? Pozrime sa na nasledovný
myšlienkový experiment. Predstavte si, že máme ne-
obmedzené zdroje (peniaze a čas), aby sme zostrojili
zariadenie, ktorým sa budeme snažit’ odlíšit’ dva
body v priestore, ktoré sú od seba oddelené l’ubo-
vol’ne malou vzdialenost’ou d. Pozorovanie budeme
robit’ s fotónom, ktorý teda bude musiet’ mat’ vlnovú
dĺžku λγ ∝ d. Zo Všeobecnej teórie relativity vieme,
že hustota energie zakrivuje (časo)priestor a vel’mi
vysoká hustota energie môže vytvorit’ čiernu dieru
so (Schwarschildovým) polomerom

rS =
2κE
c4 (1)

Rovnako vieme, že náš fotón s vlnovou dĺžkou λγ má
energiu

Eγ =
hc
λγ

(2)

∗samuel.kovacik@gmail.com
†presnajder@fmph.uniba.sk

Schwarzshildov polomer odpovedajúci energii fo-
tónu s vlnovou dĺžkou λγ je teda

rSγ =
2κh
λγc3 (3)

Čiže popri tom, ako zmenšujeme vlnovú dĺžku fo-
tónu (aby sme vedeli rozoznat’ menšie a menšie
vzdialenosti), rastie tento Schwarzshildov polomer,
až pri istej kritickej vlnovej dĺžke nastane situácia,
že λγcrit ≈ rScrit . Vieme, že fotón je približne lokalizo-
vaný v kocke s hranou rovnej jeho vlnovej dĺžke λγ .
To teda znamená, že fotón je približne lokalizovaný
pod Schwarzshildovou sférou a teda vytvoril čiernu
dieru! Asi sa zhodneme na tom, že fotóny, ktoré tvo-
ria čierne diery, nemôžu slúžit’ na pozorovanie, a ob-
lasti menšie ako škála λcrit sú fotónmi nepozorova-
tel’né. Táto hranica je

λγcrit ≈ dPlanck (4)

kde dPlanck =
√

h̄κ
c3 ≈ 1.61.10−35m je Planckova

dĺžka, fundamentálna dĺžka namiešaná z gravitačnej
a Planckovej konštanty a rýchlosti svetla. Podobné
problémy s meraním krátkych vzdialeností vznikajú
aj pre iné častice ako fotóny (vid’ [6]). Musíme teda
nájst’ teóriu, ktorou opisovat’ priestor na tejto škále.
Takouto teóriou je aj Nekomutatívna geometria. Ok-
rem toho, že z daného myšlienkového experiementu
vyplýva potreba takejto teórie, existujú aj praktické
dôvody na jej zavedenie. V stručnosti spomeniem,
že nekomutatívna geoemtria (v kvantovej teórii pol’a)
odstraňuje niektoré UV/IR divergencie (je to jej pri-
rodzená vlasnost’). Ak by sa vd’aka tomu podarila re-
normalizácia po zahrnutí gravitónu do Štandartného
modelu, nekomutatívna geometria by sa tak stala pô-
dou pre tzv. Teóriu všetkého.
Výhodou našeho prístupu je aj skutočnost’, že nám
dovol’uje získavat’ explicitné riešenia (namiesto bež-
ných poruchových riešení). V poslednom čase sa zá-
roveň v našej práci začína ukazovat’, že nekomuta-
tívna geometria (presnejšie naša realizácia) je vel’mi
šikovným nástrojom na prácu s magnetickými mono-
pólmi.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 210–217
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 S. Kováčik



2 Úvod

Opísat’ priestor ktorý je ’rozmazaný’ je nemožné
pomocou súradníc, ktoré by boli číslami. Namiesto
nich budeme opisovat’ súradnice pomocou dvoch
sád kreačných a anihilačných bozónových operáto-
rov ǎα , ǎ+α ;α = 1,2. Objekty z nich zložené sa dajú
spoznat’ podl’a ˇ .
Nekomutatívny priestor sme skonštruovali ako reali-
záciu vzt’ahu (vid’ [1]) 1

[X̌ i, X̌ j] = 2iλε i jkX̌k (5)

ktorého stručné zdôvodnenie je asi takéto : chceme
vytvorit’ priestor, ktorý je na malej škále fuzzy - ne-
dokážeme presne merat’ polohu bodov. Podobná si-
tuácia platí v kvantovej mechanike, kde máme defor-
movaný fázový priestor - nemôžeme v ňom presne
lokalizovat’ časticu a celé je to popísané vzt’ahom
[X̂ , P̂] = ih̄ 2. Ako teraz zrealizovat’ tento vzt’ah? Sú-
radnice určite nemôžu byt’ čísla - tie medzi sebou ko-
mutujú. Budeme ho realizovat’ pomocou spomíma-
ných dvoch sád kreačných a anihilačných bozóno-
vých operátorov ǎα , ǎ+α ,α = 1,2 spĺňajúcich známe
vzt’ahy

[ǎα , ǎ+β ] = δαβ , [ǎα , ǎβ ] = [ǎ+α , ǎ
+
β ] = 0 (6)

Tieto operátory pôsobia v pomocnom 3 Fockovom
priestore natiahnutom na stavy

|n1,n2 >=
(ǎ+1 )

n1(ǎ+2 )
n2

√
n1!n2!

|0,0 > (7)

pričom ǎα |0 >= 0. Teraz definujeme operátory sú-
radníc ako nasledujúce kombinácie kreačných/anihi-
lačných operátorov

X̌ j = λ ǎ+σ jǎ = λσ j
αβ ǎ+α ǎβ ; j = 1,2,3 (8)

1Všimnime si, že tento vzt’ah je rotačne invariantný, preto
jeho reprezentáciou získame model vhodný na riešenie sféricky
symetrických úloh (na rozdiel od sféricky nesymetrických relácií
nekomutatívnosti použitých v [4]).

2Dokonca analógia siaha ešte d’alej. Kým my sme motivo-
vali potrebu NC priestoru príkladom s fotónom (tvoriacim čierne
diery) nemožnosti presne merat’ polohu a hybnost’ v QM sa
dá demonštrovat’ tiež na príklade s fotónom : Čím presnejšie
chceme zmerat’ polohu častice, tým musí byt’ menšia vlnová
dĺžka fotónu, tým má väčšiu hybnost’ a viac zmení hybnost’ me-
ranej častice.

3Tieto kreačné, anihilačné operátory (zatial’) nemajú fyzi-
kálnu interpretáciu. Základný stav pomocného Fockovho pries-
toru neodpovedá fyzikálnemu vákuu.

kde σ j sú Pauliho matice. Pomocou komutač-
ných vzt’ahov kreačných/anihilačných operátorov sa
dá l’ahko presvedčit’, že takto definované operá-
tory spĺňajú vzt’ah nekomutatívnosti (5). Operátory
ǎα , ǎ+α sa voči rotáciám správajú ako (duálny) spinor
a tak sa X̌ j transformuje pri rotáciách ako vektor.
Je užitočné zaviest’ operátor ř = λ (ǎ+α ǎα +1), ktorý
spĺňa vzt’ahy [ř, X̌ i] = 0 a X̌2 = ř2−λ 2 (presnejší po-
pis je v nasledujúcej časti). Hilbertov priestor H de-
finujeme ako lineárny priestor operatórov v pomoc-
nom Fockovom priestore 4

ψ̌ = ∑Cm1m2n1n2(ǎ
+
1 )

m1(ǎ+2 )
m2(ǎ1)

n1(ǎ2)
n2 (9)

Teraz sa objavila oproti kvantovej mechanike nová
vec - fyzikálne stavy sú tiež operátormi 5. Tento pries-
tor je úplný voči norme stavov

||ψ̌||2 = 4πλ 3Tr[ψ̌+řψ̌] (10)

Pod’me teraz definovat’ niekol’ko dôležitých operá-
torov. Na začiatok si ale povedzme, aký je postup
pri ich zavádzaní. Nemáme prekladový slovník medzi
fyzikou v komutatívnom a nekomutatívnom pries-
tore. Nekomutatívny analóg fyzikálnych operátorov
získavame nasledovne : hádaním. Ide o educated gu-
ess - najprv si povieme, aké vlastnosti by mal daný
operátor spĺnat’, potom ho skúsime uhádnut’ a ná-
sledne overíme, či má tieto (a d’alšie) vlastnosti. Celý
tento postup sa dá robit’ aj matematicky rigoróznej-
šie, ale fyzikálne viac tajuplne, preto ostaneme teraz
pri "hádacej metóde". Celkový postup (hlavne kon-
trolovanie vlastností operátorov) je zdĺhavý, uvediem
ho len vo vel’mi okresanej verzii.
Fakt, že samotný fuzzy priestor realizujeme pomocou
operátorov má ešte jeden dôsledok - potrebuje rozší-
rit’ bežne používané označenie. V našej teórii máme
tri druhy objektov : čísla (napríklad λ ,σ j

αβ , ..., ob-
jekty tvorené z pomocných bozónových operátorov
(napríklad X̌ i, ř, ψ̌, ...) a teraz pribudnú operátory pô-
sobiace na ne (napríklad V̂ k, L̂k, Ĥ0, ...). Budeme ich
označovat’ pomocou (obrátenej) striešky následovne

Ǎ = Ǎ(ǎ, ǎ+) (11)
4Obmedzíme sa na také prípady, že m1 + m2 = n1 + n2,

túto podmienku spĺňajú stavy s komutatívnym analógom ψ =
ψ(~x),x ∈ R3.

5Malo by nás to prekvapit’? Ani nie. Rozdiel medzi klasic-
kou a kvantovou mechanikou je (ne)deformovaný fázový priestor
(a dôsledky plynúce z toho). Rozdiel vo formalizme je taký, že
kým v klasickej mechanike sú fyzikálne veličiny číselné funkcie,
v QM sú operátormi. V NC máme zdeformovaný aj reálny pries-
tor (na ktorom v QM existovali stavy ako vlnovú funkcie) a tak
nie je prekvapivé, že sa aj stavy stali operátormi.
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B̂ψ̌ = ψ̌ ′ (12)

Všimnime si, že často je pôsobenie triviálne

X̂kψ̌ = X̌kψ̌ (13)

r̂ψ̌ = řψ̌ (14)

V týchto prípadoch budeme označenie podl’a potreby
prehadzovat’.

2.1 Operátor radiálnej zložky súradníc r̂

Aké vlastnosti môžeme očakávat’ od operátora r̂? V
prvom rade by mal byt’ rotačne invariantný. Ukazuje
sa, že rotačne invariantnou je nasledujúca kombinácia
kreačných/anihilačných operátorov

Ň = ǎ+α ǎα (15)

Nie je to ešte úplne v poriadku (napríklad z rozmero-
vých dôvodov). Vhodnejšou vol’bou sa ukazuje byt’

ř = λ (Ň +1) (16)

Pod’me teraz vyšetrit’, ako sa zmení v NC vzt’ah
známy z komutatívneho priestoru x̌2 = ř2. Na tomto
výpočte si demonštrujeme dve veci :
1. Postup výpočtov v NC priestore
2. Kritérium správnosti vzt’ahov (chceme, aby odpo-
vedali komutatívnemu analógu ak zoberieme λ = 0)

X̌2 = λ 2σ j
αβ σ j

γδ ǎ+α ǎβ ǎ+γ ǎδ = (17)

= λ 2(2δαδ δβγ −δαβ δγδ )ǎ
+
α ǎβ ǎ+γ ǎδ =

= λ 2(2ǎ+α ǎβ ǎ+β ǎα − ǎ+α ǎα ǎ+β ǎβ ) =

= λ 2(2(ǎ+α ǎα ǎβ ǎ+β − ǎ+α ǎβ δαβ )− Ň2) =

= λ 2(2(Ň2 +2ǎ+α ǎα − ǎ+α ǎα)− Ň2) =

= λ 2(Ň2 +2Ň) = λ 2(Ň +1)2−λ 2 = ř2−λ 2

kde sme využili Fierzovu identitu σ j
αβ σ j

γδ =

2δαδ δβγ −δαβ δγδ a komutačné vzt’ahy pre kreačné-
/anihilačné operátory pri ich prehadzovaní. Ako vi-
díme, pre λ = 0 získavame vzt’ah známy z komuta-
tívneho prípadu. Vol’ba (16) je tá najoptimálnejšia z
možností ř = λ (Ň + c). Pre všetky možnosti c 6= 1
vzikne vo vzt’ahu (17) ešte korekcia úmerná λ (ok-
rem λ 2 korekcie, ktorú sme práve spočítali). V práci
ešte budeme potrebovat’ nasledovný vzt’ah

[ř, X̌ i] = 0 (18)

tento vzt’ah sa dokáže jednoducho

[ř, X̌ i] = λ 2σ i
γδ [ǎ

+
α ǎα , ǎ+γ ǎδ ] =

= λ 2σ i
γδ ([ǎ

+
α ǎα , ǎ+γ ]ǎδ − ǎ+γ [ǎ

+
α ǎα , ǎδ ]) =

= λ 2σ i
γδ (ǎ

+
α [ǎα , ǎ+γ ]ǎδ − ǎ+γ [ǎ

+
α , ǎδ ]ǎα) =

= λ 2σ i
γδ (ǎ

+
α ǎδ δαγ − ǎ+γ ǎαδαδ ) =

= λ 2σ i
γδ (ǎ

+
γ ǎδ − ǎ+γ ǎδ ) = 0

2.2 Operátor momentu hybnosti L̂k

Operátor L̂k zadefinujeme len v stručnosti, v zbytku
práci ho takmer nebudeme potrebovat’. Jeho defi-
ničná vlastnost’ je

[L̂i, L̂ j] = iε i jkL̂k (19)

Tento vzt’ah nápadne pripomína definičný vzt’ah
nášho NC priestoru. Očakávame, že v definícii ope-
rátoru hybnosti bude vystupovat’ operátor zložky sú-
radníc. Jeho pôsobenie na stav z Hilbertovho pries-
toru je ale odlišné, presnejšie

L̂kψ̌ =
1

2λ
[X̌k, ψ̌] =

1
2
[ǎ+σ kǎ, ψ̌] =

1
2

σ j
αβ [ǎ

+
α ǎβ , ψ̌]

(20)
L’ahko sa presvedčíme o správnosti tejto vol’by (na-
rozdiel od výpočtu X̌2, teraz nepotrebujeme rozrábat’
fyzikálne operátory na pomocné bozónové operátory)

[L̂i, L̂ j]ψ̌ =
1

4λ 2 ([X̌
i, [X̌ j, ψ̌]]− [X̌ j, [X̌ i, ψ̌]]) = (21)

=
1

4λ 2 ((X̌
iX̌ jψ̌− X̌ jψ̌X̌ i− X̌ iψ̌X̌ j + ψ̌X̌ jX̌ i)−

−(X̌ jX̌ iψ̌− X̌ iψ̌X̌ j− X̌ jψ̌X̌ i + ψ̌X̌ iX̌ j)) =

=
1

4λ 2 ((X̌
iX̌ j− X̌ jX̌ i)ψ̌− ψ̌(X̌ iX̌ j− X̌ jX̌ i)) =

=
1

4λ 2 ([X̌
i, X̌ j]ψ̌− ψ̌[X̌ i, X̌ j]) =

=
1

4λ 2 i2λε i jk(X̌kψ̌− ψ̌X̌k) =

= iε i jk 1
2λ

[X̌k, ψ̌] = iε i jkL̂kψ̌

Podobne sa ukáže, že

[L̂i, X̂ j] = iε i jkX̂k, [L̂i, r̂] = 0 (22)

Tieto vzt’ahy hovoria, že trojice L̂i, i = 1,2,3, a X̂ i,
i = 1,2,3, sa transformujú ako vektory, kým r̂ je ska-
lár. L’ahko možno tiež ukázat’, že dvojice âα , α =
1,2, a â+α , α = 1,2, sú zložky 2-komponentného spi-
nora resp. duálneho spinora.
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2.3 Vol’ný Hamiltonián Ĥ0

Jediný d’alší operátor, ktorý budeme potrebovat’ na
odvedenie princípu neurčitosti, je vol’ný Hamilto-
nián, odpovedajúci komutatívnemu analógu
Ĥ0 =− ∆

2m (d’alej budeme uvažovat’ m= 1) 6. Čo oča-
kávame od vol’ného Hamiltoniánu (na základe toho,
ako ho poznáme z komutatívneho prípadu)? Za prvé
by mal byt’ sféricky symetrický. Jednu sféricky sy-
metrickú kombináciu kreačných/anihilačných operá-
torov poznáme, je to ǎ+α ǎα . Za druhé vieme, že v
komutatívnom prípade bol Ĥ0 diferenciálny operátor
druhého rádu. Teraz takémuto odpovedá dvojitý ko-
mutátor. Prvý nápad, v ktorom sa objavuje dvojitý ko-
mutátor a spomínaná kombinácia operátorov by mo-
hol byt’

Ĥ0ψ̌ ∝ [ǎ+α , [ǎα , ψ̌]] (23)

tento nápad vyzerá celkom nádejne, k dokonalosti mu
ale ešte niečo chýba. Aby sedel rozmerovo, bol her-
mitovský a mal správny komutatívny analóg, musí
mat’ tvar

Ĥ0ψ̌ =
1

2λ ř
[ǎ+α , [ǎα , ψ̌]] (24)

Nie je problém ukázat’, že Ĥ0 je skalár, t.j. že
[L̂i, Ĥ0] = 0. Dalo by sa teraz urobit’ niekol’ko krát-
kych demonštrácií, že tento operátor pôsobí napríklad
na funkciu7 radiálnej súradnice rovnako, ako v komu-
tatívnom prípade. Ako argument správnosti takejto
vol’by vol’ného Hamiltoniánu spomeniem prácu [1],
v ktorej autori pomocou tohoto operátoru zadefino-
vali a vyriešili významnú úlohu : atóm vodíka. Je to
nielen potvrdenie rozumnosti definície vol’ného Ha-
miltoniánu, ale aj celého nášho prístupu k NC QM.
Výsledok úlohy bol v zhode s komutatívnym prípa-
dom. Na energetickom spektre sa dá pekne vidiet’
správna komutatívna limita λ = 0

Eλ
n =−me4

2n2
2

1+
√

1+λ 2/a2
0n2

(25)

kde a0 je tzv. Bohrov polomer.
Tieto tri operátory a tento stručný úvod do nekomuta-
tívnej kvantovej mechaniky sú už dostačujúce na pre-
skúmanie princípu neurčitosti v priestore s nekomu-
tatívnou geometriou.

6Ked’že je náš priestor šitý na riešenie sféricky symetrických
úloh, sféricky symetrický potenciál V̌ (ř) už vieme zapísat’ po-
mocou operátora radiálnej zložky súradnice, zavedeného v mi-
nulej kapitole.

7Tie môžeme definovat’ cez ich rozvoj f̌ (ř) =
∞
∑

n=0
cnřn

3 Operátor rýchlosti

Operátor rýchlosti zadefinujeme vel’mi jednoducho.
Vieme, že v komutatívnej kvantovej mechanike je
Hamiltonián generátor časového vývoja, Ehrenfes-
tova veta dáva (v tejto práci berieme h̄ = 1)

V̂ j =−i[X̂ j, Ĥ] (26)

Na výpočet tohoto vzt’ahu použijeme najprv dva po-
mocné vzt’ahy8

[ǎ+α , X̌
j] = λσ j

αγ ǎγ , [ǎ+α , X̌
j] =−λσ j

βα ǎ+β (27)

na výpočet jedného väčšieho

2λ r̂Ĥ0(X̂ jψ̌) = [ǎ+α , [ǎα , X̌ jψ̌]] = (28)

využijeme komutátorovú identitu [A,BC] = [A,B]C+
B[A,C]

= [ǎ+α , [ǎα , X̌ j]ψ̌ + X̌ j[ǎ+α , ψ̌]] =

= λσ j
αγ([ǎ+α , ǎγ ]ψ̌ + ǎγ [ǎ+α , ψ̌])+

+[ǎ+α , X̌
j][ǎα , ψ̌]+ X̌ j[ǎ+α , [ǎα , ψ̌]] =

využijeme nulovost’ stopy Pauliho matice σ j
αγδαγ =

σ j
αα = Trσ j = 0, premenujeme indexy

= λσ j
αβ (ǎβ [ǎ

+
α , ψ̌]− ǎ+α [ǎβ , ψ̌])+ X̌ j[ǎ+α , [ǎα , ψ̌]]

teraz už krátky výpočet dáva 9

V̂ jψ̌ =−i[X̂ j, Ĥ0 +V̂ (r̂)]ψ̌ =−i[X̂ j, Ĥ0]ψ̌ = (29)

=−i(X̂ jĤ0ψ̌− Ĥ0(X̂ jψ̌)) =

použijeme pomocný výpočet a dostaneme

=− i
2ř

σ j
αβ (ǎ

+
α [ǎβ , ψ̌]− ǎβ [ǎ

+
α , ψ̌])

Dokopy teda máme

V̂ jψ̌ =− i
2ř

σ j
αβ (ǎ

+
α [ǎβ , ψ̌]− ǎβ [ǎ

+
α , ψ̌]) (30)

respektíve vd’aka nulovosti stopy Pauliho matíc

V̂ jψ̌ =− i
2ř

σ j
αβ (����ǎ+α ǎβ ψ̌− ǎ+α ψ̌ ǎβ−����ǎβ ǎ+α ψ̌+ ǎβ ψ̌ ǎ+α )

(31)
8Tieto vzt’ahy sú priamočiarym dôsledkom definície X̌ j a

komutačných vzt’ahov operátorov ǎ, ǎ+. Odpovedajú tomu, že
sa dublety kreačných/anihilačných operátorov transformujú ako
spinory.

9Uvažujeme sféricky symetrické potenciály V̌ = V̌ (ř), vy-
užijeme, že [ř, X̌ j] = 0 a teda [V̌ (ř), X̌ j] = 0.
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z konštrukcie je zjavné, že je tento operátor hermitov-
ský (ked’že X̂ j aj Ĥ0 sú hermitovské). V komutatív-
nej kvantovej mechanike je operátor rýchlosti až na
multiplikatívnu konštantu rovný operátoru gradientu
im
h̄
~̂V = ~∇. Zoberieme m = h̄ = 1 a teda i~̂V = ~∇. Mô-

žeme teda skontrolovat’, či spĺňa známe vzt’ahy

V̂ jX̌ i =− i
2ř

σ j
αβ (ǎ

+
α [ǎβ , X̌

i]− ǎβ [ǎ
+
α , X̌

i]) = (32)

znovu použijeme dva krátke pomocné vzt’ahy a do-
staneme

=− i
2ř

σ j
αβ λ (ǎ+α σ i

βγ ǎγ + ǎβ σ i
γα ǎ+γ ) =

zapojíme vzt’ah pre násobenie Pauliho matíc σ iσ j =
δ i j1+ iε i jkσ k

=−i
λ
2ř

((δ i j
αγ + iε i jkσ k

αγ)ǎ
+
α ǎγ+

+(δ i j
γβ + iε jikσ k

γβ )ǎβ ǎ+γ ) =

=− i
2

1
ř
(2δ i jλ (ǎ+α ǎα +1)+(ε i jk + ε jik)X̌ j) =−iδ i j

dokopy teda
V̂ jX̌ i =−iδ i j (33)

čo presne odpovedá komutatívnemu vzt’ahu 1
i ∂ jxi =

−iδ i j. Overíme ešte pôsobenie operátora rýchlosti
na funkcie radiálnej premennej. Bez dôkazu uvediem
dva pomocné vzt’ahy 10

ǎ+α f̌ (ř) = f̌ (ř−λ )ǎ+α (34)

ǎβ f̌ (ř) = f̌ (ř+λ )ǎβ (35)

Použije druhé vyjadranie operátoru rýchlosti (31)

V̂ j f̌ (ř) =
i

2ř
σ j

αβ (ǎ
+
α f̌ (ř)ǎβ − ǎβ f̌ (ř)ǎ+α ) = (36)

=
i

2ř
σ i

αβ ǎ+α ǎ+β ( f̌ (ř−λ )− f̌ (ř+λ )) =

=−i
X̌ j

ř
f̌ (ř+λ )− f̌ (ř−λ )

2λ

diferencia f̌ (ř+λ )− f̌ (ř−λ )
2λ sa vel’mi podobá (majme

na mysli, že λ je vel’mi malé) na klasickú definíciu
derivácie f ′(x) = lim

ε→o

f (x+ε)− f (x−ε)
2ε . Dostávame teda

10Ich zdôvodnenie spočíva v rozložení f̌ (ř) do Taylorovho
radu a využitie jednoduchých vzt’ahov pre [ǎ, ř] a [ǎ+, ř].

výraz, ktorý v komutatívnej limite presne odpovedá
známemu výrazu zo štandartnej QM

V̂ j f̌ (ř) =−i
X̌ j

ř
f̌ ′(ř) (37)

čo presne odpovedá komutatívnemu prípadu. Naša
vol’ba operátora rýchlosti teda vyzerá byt’ správna.
Môžeme postúpit’ k výpočtu princípu neurčitosti.

4 [V̂ i, X̂ j]ψ̌ a princíp neurčitosti

Budeme chciet’ spočítat’

[V̂ i, X̂ j]ψ̌ (38)

V komutatívnej kvantovej mechanike sa tento vzt’ah
spočíta na dva jednoduché kroky, rozpíšeme komutá-
tor a využijeme Lebnitzovo pravidlo na súčine x̌ jψ .
Rovnaký postup, cez Leibnitzovo pravidlo, zvolíme
aj v našom nekomutatívnom prípade. Musíme najprv
zistit’ ako v NC prípade Leibnitzovo pravidlo pre V̂ i

vyzerá.

4.1 Leibnitzovo pravidlo v NC QM

Skúmajme pôsobenie operátoru rýchlosti na súčin
dvoch operátorov

V̂ j(ǍB̌) (39)

odvodíme tento vzt’ah pre prípad, že [Ǎ, ř] = 0 11

V̂ j(ǍB̌) =− i
2ř

σ j
αβ (ǎ

+
α [ǎβ , ǍB̌]− ǎβ [ǎ

+
α , ǍB̌]) =

(40)
zapojíme pravidlo pre komutátor [A,BC] = [A,B]C+
B[A,C] a dostaneme

=− i
2ř

σ i
αβ ((ǎ

+
α Ǎ[ǎβ , B̌]− ǎβ Ǎ[ǎ+α , B̌])+

+(ǎ+α [ǎβ , Ǎ]B̌− ǎβ [ǎ
+
α , Ǎ]B̌)) =

= (V̂ jǍ)B̌+ ǍV̂ jB̌+ ˆK j(Ǎ, B̌)

kde ˆK i(., .) je korekcia ku komutatívnemu Leibnit-
zovmu pravidlu

ˆK i(Ǎ, B̌) =− i
2ř

σ i
αβ ([ǎ

+
α , Ǎ][ǎβ , B̌]− [ǎβ , Ǎ][ǎ

+
α , B̌])

(41)
táto korekcia spôsobí aj korekciu v Princípe neurči-
tosti

11Na výpočet princípu neurčitosti to stačí. Ináč sa tento pred-
poklad používa často a platí pre všetky funkcie definované v (9)
(aj s podmienkou m1 +m2 = n1 +n2).
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4.1.1 Výpočet [V̂ i, X̂ j]ψ̌

Chceme spočítat’ nekomutatívnu verziu komutatív-
neho vzt’ahu [V̂ i, X̂ j] =−iδ i j (m = h̄ = 1)

[V̂ i, X̂ j]ψ̌ = V̂ i(X̂ jψ̌)− X̂ j(V̂ iψ̌) = (42)

zapojíme Leibnitzovo pravidlo (všimnime si, že platí
predpoklad [Ǎ, ř] = 0, ked’že teraz Ǎ = X̌ j (vid’ (18))

= (V̂ iX̂ jψ̌ +�����X̂ j(V̂ iψ̌)+ ˆK i(X̂ j, ψ̌)−�����X̂ j(V̂ iψ̌) =

využijeme výpočet (33)

=−iδ i j + ˆK i(X̌ j, ψ̌)

stačí nám spočítat’ danú korekciu

ˆK i(X̌ j, ψ̌)=− i
2ř

σ i
αβ ([ǎ

+
α , X̌

j][ǎβ , ψ̌]−[ǎβ , X̌
j][ǎ+α , ψ̌])=

(43)

=− iλ
2ř

(−σ i
αβ σ j

α ′α ǎ+α ′ [ǎβ , ψ̌]−σ j
ββ ′σ

i
αβ ǎβ ′ [ǎ

+
α , ψ̌])=

=− iλ
2ř

(−(δ i j
αβ + iε jikσ k

αβ )ǎ
+
α [ǎβ , ψ̌]−

−(δ i j
αβ + iε i jkσ k

αβ )ǎβ [ǎ
+
α , ψ̌]) =

= iδ i j λ
2ř

(ǎ+α [ǎα , ψ̌]+ ǎα [ǎ+α , ψ̌])+

+iλε i jk−iλ
2ř

σ k
αβ (ǎ

+
α [ǎβ , ψ̌]− ǎβ [ǎ

+
α , ψ̌])

dokopy teda (vid’ (30))

ˆK i(X̌ j, ψ̌)= iλ
δ i j

2ř
(ǎ+α [ǎα , ψ̌]+ ǎα [ǎ+α , ψ̌])+iλε i jkV̂kψ̌

(44)
výsledok ešte upravíme 12 a dostaneme výsledok v
tvare (vid’. (16) , (24))

[V̂ i, X̂ j]ψ̌ =−iδ i j(ψ̌− 1
2ř

[ř, ψ̌]−λ 2Ĥ0ψ̌)+iλε i jkV̂kψ̌
(45)

na pravej strane tohoto vzt’ahu máme štyri rôzne
členy. Pozrime sa na ne podrobnejšie

1. −iδ i jψ̌ je čast’ odpovedajúca komutatívnej
limite (a je v zhode s princípom neurčitosti v komu-
tatívnej QM).
2. δ i j i

2ř [ř, ψ̌] je člen, ktorý je nulový pre nami
uvažované stavy (9).

12[ǎ+α , [ǎα , ψ̌]] = ǎ+α [ǎα , ψ̌] − [ǎα , ψ̌]ǎ+α = ǎ+α [ǎα , ψ̌] −
[ǎα , ψ̌]ǎ+α + ǎα [ǎ+α , ψ̌]− ǎα [ǎ+α , ψ̌]
a teda
ǎ+α [ǎα , ψ̌]+ ǎα [ǎ+α , ψ̌] = [ǎ+α , [ǎα , ψ̌]]+ [ǎα ǎ+α , ψ̌]

3. iδ i jλ 2Ĥ0ψ̌ je korekcia ku vzt’ahu [V̂ i, X̂ j]ψ̌
symetrická v indexoch (i, j).
4. iλε i jkV̂ kψ̌ je je korekcia ku vzt’ahu [V̂ i, X̂ j]ψ̌
antisymetricá v indexoch (i, j).

Pozrime sa podrobnejšie na štvrtý člen. Ak sa
pozrieme na vzt’ah [V̂ i, X̂ j]ψ̌ a porovnáme to s pô-
sobením operátora momentu hybnosti (20), zistíme,
že vyzerajú podobne (s tým rozdielom, že pôsobenie
operátoru momentu hybnosti na operátor rýchlosti
by malo byt’ [L̂k,V̂ i]). Jedným a tým istým výpočtom
počítame naraz dve rôzne veci : princíp neurčitosti
a rotáciu operátora rýchlosti - a tie sa nám potom
vo výsledku miešajú. Vo vzt’ahu [V̂ i, X̂ j]ψ̌ máme
dva rôzne indexy (i, j), pre princíp neurčitosti je
zaujímavá čast’ symetrická v nich a pre rotáciu zase
čast’ antisymetrická.

4.1.2 (Anti)symetrizovaný vzt’ah [V̂ i, X̂ j]ψ̌

Definujme
X̂ i

Lψ̌ = X̌ iψ̌ (46)

X̂ i
Rψ̌ = ψ̌X̌ i (47)

¯̂X i =
1
2
(X̂ i

L + X̂ i
R) (48)

je zaujímavé, že operátor rýchlosti takto rozlišovat’
netreba, ked’že

V̂ i =−i[X̂ i
L, Ĥ] =−i[X̂ i

R, Ĥ] (49)

po symetrizovaní vzt’ahu [V̂ i, X̂ j]ψ̌ dostaneme

[V̂ i, ¯̂X j]ψ̌ =−iδ i jψ̌ +
1
2
(K̂i(X̌ j, ψ̌)+ K̂i(ψ̌, X̌ j))

(50)
podobným výpočtom ako minule získame vzt’ah

[V̂ i, ¯̂X j]ψ̌ =−iδ i jψ̌ + iλ 2δ i jĤ0ψ̌ (51)

respekíve po prenásobení s i

[iV̂ i, ¯̂X j]ψ̌ =−iδ i j(1−λ 2Ĥ0)ψ̌ (52)

Čiže sa ukázalo, že symetrizovanie vyberie z nesy-
metrizovaného vzt’ahu [V̂ i, X̂ j]ψ̌ to, čo sme očaká-
vali. Antisymetrickú čast’ získame bud’ odpočítaním
symetrickej časti od nesymetrizovanej, alebo zaují-
mavou fintou - využitím Jacobiho idenity 13

[V̂ i, X̂ j]ψ̌ =−i[[X̂ i, Ĥ0], X̂ j]ψ̌ = (53)

13[A, [B,C]]+ [B, [C,A]]+ [C, [A,B]] = 0
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teraz použijeme Jacobiho identitu

= i([[Ĥ0, X̂ j], X̂ i]+ [[X̂ j, X̂ i], Ĥ0])ψ̌ =

= [V̂ j, X̂ i]ψ̌ + i[i2λε jikX̂k, Ĥ0]ψ̌ =

= [V̂ j, X̂ i]ψ̌ + i2λε i jkV̂ kψ̌

dokopy teda

[V̂ i, X̂ j]− [V̂ j, X̂ i] = 2iλε i jkV̂ k (54)

a ten štvrtý člen bol teda naozaj antisymetrická
čast’ operátoru [V̂ i, X̂ j] odpovedajúca rotácii operá-
toru rýchlosti.
Zistili sme teda, že symetrická čast’ [V̂ i, X̂ j]ψ̌ odpo-
vedá princípu neurčitosti

S ([V̂ i, X̂ j])ψ̌ = δ i j(1−λ 2Ĥ0)ψ̌ (55)

a antisymetrická čast’

A ([V̂ i, X̂ j])ψ̌ = iλε i jkV̂ kψ̌ (56)

odpovedá rotácii operátoru rýchlosti. Aby sme boli
ešte presnejší, definujme k operátoru ˆ̄X j ešte operátor

˜̂X j =
1
2
(X̂ i

L− X̂ i
R) (57)

ako sme teda zistili

[V̂ i, ¯̂X j]ψ̌ = S ([V̂ i, X̂ j])ψ̌ =−iδ i j(1−λ 2Ĥ0)ψ̌
(58)

a zjavne (ked’že L̂ j = 1
2λ (X̂

j
L− X̂ j

R), vid’ (20))

[V̂ i, ˜̂X j]ψ̌ = A ([V̂ i, X̂ j])ψ̌ = iλε i jkV̂ kψ̌ (59)

5 Zhrnutie a diskusia

V úvode práce sme skonštruovali nekomutatívny
priestor, ktorý je na vel’mi malej škále (určenej kon-
štantou nekomutatívnosti λ ) rozmazaný (fuzzy) -
čiže v ňom nevieme lokalizovat’ presné polohy bo-
dov. Takáto modifikácia je za prvé potrebná (vid’
myšlienkový experiment v úvode) a za druhé uži-
točná (možnost’ odstránenia UV/IR divergencií, mag-
netické monopóly). Nekomutatívny vzt’ah pre ope-
rátory súradníc sme realizovali pomocou dvoch sád
bozónových kreačných a anihilačných operátorov,
pôsobiacich v pomocnom Fockovom priestore. Ná-
sledne sme zadefinovali Hilbertov priestor stavov H
a niekol’ko najpotrebnejších operátorov, menovite r̂,
L̂k a Ĥ0. Pomocou týchto operátorov sme zadefino-
vali operátor rýchlosti a následne preskúmali, ako je

vo vzt’ahu [V̂ i, X̂ j] zakódovaný princíp neurčitosti a
zároveň aj rotácia operátoru rýchlosti.
Niekol’ko poznámok na záver. Koeficient λ experi-
mentálne nepoznáme (a ak je naozaj na úrovni Planc-
kovej dĺžky, tak je d’aleko za našimi terajšími expe-
rimentálnymi možnost’ami), jediné čo o ňom vieme
povedat’ je to, že je vel’mi malý - doposial’ nepozo-
rovaný. ’Lambda - korekcia’ sa môže správat’ dvo-
jako. Vzt’ah ř2− X̌2 = λ 2 hovorí, že medzi týmito
dvomi veličinami je konštantný (vel’mi malý) rozdiel,
ktorý vymizne v komutatívnej limite λ → 0. Naopak,
vo vzt’ahu S ([V̂ i, X̂ j])ψ̌ = δ i j(1−λ 2Ĥ0)ψ̌ obsahuje
člen s ’λ -korekciou’ aj vol’ný Hamiltonián (teda ki-
netickú energiu) 14. To znamená, že pre vel’ké energie
táto korekcia prestáva byt’ malá a vzt’ah neurčitosti
začne vyzerat’ výrazne inak 15. Dokonca pre istú kri-
tickú energiu Ecrit =

1
λ 2 nadobudne vzt’ah neurčitosti

tvar S ([V̂ i, X̂ j])ψ̌ = 0. V skutočnosti sú ale takéto
energie d’aleko za hranicami kvantovej mechaniky.
Na fakt, že sa pri energiách E = 1

λ 2 resp. E = 2
λ 2 deje

niečo zvláštne, ukazuje aj náš d’alší výskum v ob-
lasti kvantovej mechaniky v nekomutatívnom pries-
tor. Vhodným príkladom je súvis operátoru rýchlosi
s vol’ným Hamiltoniánom

V̂ 2

2
= Ĥ0(1−

λ 2

2
Ĥ0) (60)

Ked’že V̂ 2 je kladne definitný operátor tak získavame
obmedzenie pre možné energie

0≤ E0 ≤
2

λ 2 (61)

z toho vyplýva aj obmedzenie na možné rýchlosti

0≤V 2 ≤ 1
λ 2 (62)

Pričom pri maximálnej možnej rýchlosti nadobúde
princíp neurčitosti nulovú hodnotu.
Existujú teda veličiny (javy), ktoré v limite λ → 0 di-
vergujú a v komutatívnej limite vymiznú (’odídu do
nekonečna’).
V práci sme využili predpoklad, že 16[ψ̌, ř] = 0. Uka-
zuje sa, že upustením od toho predpokladu sa povo-

14Ak si máte z tejto práce zapamätat’ jediný výsledok, tak
navrhujem tento : Pre kvantovú mechaniku v nekomutatívnom
priestore treba urobit’ v princípe neurčitosti [x̂i, p̂ j] = −iδ i j ta-
kúto opravu δ i j→ δ i j(1−λ 2Ĥ0).

15Treba ale mysliet’ na to, že pre rastúcu energiu prestáva byt’
kvantová mechnika dobrým priblížením QFT.

16Odpovedajúci predpokladu m1 +m2 = n1 + n2 v definícii
(9).
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l’ujú aj stavy odpovedajúce magnetickým monopó-
lom. Naša realizácia NC QM sa stáva celkom šikov-
ným nástrojom na skúmanie týchto objektov. Celá
problematika magnetických monopólov je zložitá a
vyžaduje si ešte d’alšie skúmanie.
Čitatel’ mohol mat’ pocit, že tento text obsahoval
vel’a výpočtov. Dôvod je taký, že NC QM, presnej-
šie naša realizácia, je nová teória a l’udia pre ňu ne-
majú vyvinutý cit. A najlepší spôsob, ako si ho vyvi-
nút’ je vidiet’, ako funguje v praxi. Na výpočtoch sa
dá priamo vidiet’, ako sa nekomutatívnost’ operáto-
rov priestorových súradnic (ne)prenáša na vlastnosti
ostatných operátorov, čo je zdrojom ’lambda - korek-
cií’ a podobne. Táto práca bola napísaná tak (aspoň v
zámeroch), aby aj čitatel’, ktorý o NC QM nikdy ne-
počul, získal základný obraz o tom, čo sa v nej robí,
prečo sa to robí a hlavne ako sa to robí. Dúfam, že sa
mi tento zámer podarilo naplnit’.
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Abstrakt: V práci preskúmame niektoré procesy
s tachyónmi, konkrétne výmenu n tachyónov medzi
pohybujúcimi sa pozorovatel’mi a pohyb tachyónu po
kruhovej trajektórii okolo čiernej diery.
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1 Úvod

Tachyóny sú hypotetické častice s rýchlost’ou väčšou
než je rýchlost’ svetla.

Feinberg [Feinberg, 1967] ukazuje, že pri niekto-
rých z problémov, ktoré na prvý pohl’ad vyvracajú
možnost’ existencie tachyónov, pri hlbšej analýze zis-
t’ujeme, že existenciu tachyónov v skutočnosti nevy-
lučujú (príp. sú ovel’a menej presvedčivé).

Jedným z najčastejšie používaných argumentov
proti existencii tachyónov je fakt, že ak sa rýchlost’
hmotnej častice blíži k rýchlosti svetla (pre zjedno-
dušenie položíme c = 1), podl’a vzt’ahov platných
v špeciálnej teórii relativity energia (resp. hybnost’)
častice rastie do nekonečna (E = m0√

1−v2 , resp. p =
m0v√
1−v2 ). Inak povedané, častica s podsvetelnou rých-

lost’ou nemôže prekonat’ tzv. svetelnú bariéru, pre-
tože by sme na jej urýchlenie museli vynaložit’ neko-
nečne vel’a energie. Môžeme ale uvažovat’ časticu,
ktorá má po celú dobu rýchlost’ väčšiu než je rých-
lost’ svetla (pre nami skúmané tachyóny budeme po-
važovat’ túto podmienku za splnenú). V tomto prí-
pade nenastanú problémy s nekonečne vel’kou ener-
giou. Ďalší argument proti by mohol byt’ nasledovný
– na to, aby sme tachyón pozorovali s reálnou ener-
giou, jeho pokojová hmotnost’ musí nutne byt’ ima-
ginárna. Aj ked’ takýto predpoklad môže vyzerat’
vel’mi podivne, je treba si uvedomit’, že tachyón ne-
môžeme pozorovat’ v pokojovom stave, a preto jeho
pokojová hmotnost’ nemusí zodpovedat’ niečomu re-
álne pozorovatel’nému. Budeme preto d’alej predpo-
kladat’, že pre pokojovú hmotnost’ tachyónu platí
m0 = iµ , kde µ je reálna konštanta.

∗fridrich.valach@gmail.com
†vladimir.balek@fmph.uniba.sk

Zrejme tachyóny spájajú udalosti v časopriestore,
ktoré oddel’uje priestorupodobný interval. Preto je
možné nájst’ inerciálne sústavy, v ktorých sa poradie
daných udalostí javí opačné ako v niektorých iných
sústavách [Noga et al., 1988]. Rovnako môže dôjst’
k zmene znamienka energie tachyónu. Táto zmena a
zmena poradia udalostí, ktoré sú prostredníctvom ta-
chyónu prepojené, sa však dejú vždy spolu, ked’že
energia sa transformuje ako prírastok času. Pred-
stavme si teda situáciu, ked’ pozorovatel’ A vyšle ta-
chyón s kladnou energiou a v neskoršom čase pozo-
ruje jeho prijatie pozorovatel’om B, ktorý sa pohybuje
vel’kou rýchlost’ou smerom od neho. Naopak, pozo-
rovatel’ B pozoruje najprv (svoju) absorbciu tachyónu
so zápornou energiou a až potom jeho vyslanie pozo-
rovatel’om A. Feinberg však tvrdí, že je možná aj iná
interpretácia. Jej základnou ideou je fakt, že „v istom
zmysle“ nie je rozdiel medzi emisou častice s klad-
nou energiou a absorpciou častice so zápornou ener-
giou, resp. medzi emisiou častice so zápornou ener-
giou a absorpciou častice s kladnou energiou. Preto
môže byt’ pohl’ad pozorovatel’a B aj nasledovný –
zdá sa mu, že to bol práve on, kto vyslal tachyón s
kladnou energiou a interakcia tachyónu s pozorova-
tel’om A prebehla až neskôr (konkrétne jeho absor-
pcia). Vyslanie a zachytenie tachyónu by teda mali
byt’ relatívne. Ak pripustíme správnost’ tejto úvahy,
mohli by sme sa vyhnút’ paradoxom spojeným s čas-
ticami so zápornými energiami.

Azda najsilnejším argumentom proti existencii ta-
chyónov ale stále zostáva skutočnost’, že poradie uda-
lostí, ktoré spája tachyón, je relatívne. Preto sa zdá
byt’ možné skonštruovat’ situáciu, kde by pozorova-
tel’ mohol vysielat’ signály do svojej vlastnej minu-
losti. Zdá sa, že na to, aby tachyóny mohli existovat’,
musia byt’ neschopné prenášat’ informáciu. Nie je ale
vylúčené, že žijeme vo svete, kde nie je možné skon-
štruovat’ zariadenie, prostredníctvom ktorého by sme
mohli využívat’ tachyóny na cielený prenos informá-
cie. V takomto prípade by mohla byt’ prípustná ich
existencia.

Ako reakcia na Feinbergov článok
[Feinberg, 1967] za krátky čas po jeho uverej-
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není vyšiel článok od Piraniho [Pirani, 1970], v
ktorom autor popisuje prípad výmeny (resp. postup-
ného podmieneného vysielania) štyroch tachyónov,
v ktorom návrat posledného tachyónu nastane skôr
než vyslanie prvého a pritom energie všetkých
tachyónov, s ktorými pozorovatelia reagujú, sú z ich
pohl’adu kladné. Toto neumožňuje dvojznačnú inter-
pretáciu, ktorá by vysvetlila návrat v čase zámenou
emisie a absorpcie. Tento prípad bude (zovšeobec-
nený pre n pozorovatel’ov) popísaný v nasledujúcej
časti. Na záver odvodíme podmienku, ktorú musia
spĺňat’ rýchlosti pozorovatel’ov a rýchlost’ tachyónu,
aby nastal návrat v čase.

V d’alšej časti uvedieme riešenie úlohy, ktorá je
motivovaná limitným prípadom n → ∞. Konkrétne
ide o pohyb tachyónu okolo čiernej diery. Ukazuje
sa totiž, že kruhové tachyónové orbity sú možné iba
do vzdialenosti 1,5-násobku Schwarzschildovho po-
lomeru a aj tieto sú nestabilné. Ak sa do „pokusu“
pridá pohybujúci sa pozorovatel’, dá sa opät’ analo-
gicky skonštruovat’ situácia, v ktorej nastane návrat
dozadu v čase.

Konvencia bude nasledovná: Laboratórnu sústavu
budeme značit’ S a vyjadrenia vektorov v nej budeme
značit’ bez čiarok. V sústave S′, ktorá je spojená s pr-
vým pozorovatel’om, vyjadrenia vektorov budeme pí-
sat’ s čiarkami. Časovú zložku štvorvektorov budeme
písat’ prvú a Minkowského metrický tenzor bude mat’
na diagonále postupne čísla 1,−1,−1,−1. Pod ozna-
čením γ , resp. Γ budeme mat’ na mysli loretzovský
faktor 1√

1−v2 , resp. upravený faktor 1√
w2−1

, pričom
máme na mysli γ > 0, resp. Γ > 0 (ako sa dá na-
hliadnut’, pri tachyónoch sú tieto podmienky netri-
viálne). Rýchlost’ v sa bude týkat’ pohybu pozoro-
vatel’ov (v < 1) a w bude značit’ rýchlost’ tachyónu
(w > 1). Pridaním čiarky (γ ′, resp. Γ′) budeme dávat’
najavo, že do daného výrazu nevstupuje v, resp. w,
ale v′, resp. w′.

2 Výmena tachyónov

Na začiatok si stanovíme nasledovné pravidlo pre
prácu s tachyónmi:

Z pohl’adu pozorovatel’a, ktorý vysiela tachyón
s rýchlost’ou w > 1, sa jeho energia javí kladná,
jeho vektor hybnosti sa javí v smere jeho rýchlosti
a tachyón sa javí ako pohybujúci sa dopredu v čase
(štvorhybnost’ tachyónu má teda v tejto sústave tvar
P=Γµ(1,w) a pokojová hmotnost’ tachyónu je m0 =

iµ , kde µ je kladná reálna konštanta).1

Obr. 1: Situácia so štyrmi pozorovatel’mi

Teraz rozoberieme prípad ([Pirani, 1970] – článok
bol venovaný konkrétne prípadu obdĺžnika, n = 4, v
našich úvahách úlohu mierne zovšeobecníme) n po-
zorovatel’ov pohybujúcich sa rýchlost’ami s rovna-
kými vel’kost’ami symetricky popri vrcholoch pra-
videlného n-uholníka. Títo pozorovatelia si postupne
posielajú tachyóny. Príklad n = 4 je znázornený na
obrázku 1.2 Bod, z ktorého bol prvý tachyón vyslaný
prvým pozorovatel’om, nazveme A, bod, kde nastalo
zachytenie posledného tachyónu prvým pozorovate-
l’om, nazveme B. Laboratórnu sústavu pomenujeme
podl’a dohody S. Sústavu spojenú s odosielatel’om
tachyónu (a patrične natočenú – jej y-ová os bude v
smere rýchlosti sústavy) nazveme S′, sústavu spojenú
s druhým pozorovatel’om (opät’ natočenú, tentoraz
tak, aby jej x-ová os smerovala na opačnú stranu ako
rýchlost’ tejto sústavy voči laboratórnej) nazveme S′′

(situácia pre n = 4 je znázornená opät’ na obrázku
1). Rýchlost’ odosielatel’a voči sústave S nazveme v.
Ukážeme, že pre všeobecné n energia tachyónu môže

1Uvedené podmienky sa dajú zredukovat’ na jedinú pod-
mienku: Tachyón sa pohybuje dopredu v čase z pohl’adu odo-
sielatel’a. Z toho už vyplýva, že interakcia prístroja s tachyónom
v tejto sústave má charakter jeho vyžiarenia a ked’že vyžiarenie
chápeme ako proces, pri ktorom sa emitujúcemu prístroju zníži
energia, tachyón bude mat’ v tejto sústave energiu kladnú. Na-
vyše platí P = Ev a preto je zrejmé, že hybnost’ bude mat’ rov-
naký smer ako rýchlost’ (a nie opačnú).

2Upozorňujeme, že smer vlnovkových šípok, ktoré symboli-
zujú tachyóny, je nastavený tak, aby ukazoval, ktorý pozorovatel’
tachyón vysiela. Skutočný smer pohybu tachyónov je v laboratór-
nej sústave (ako sa o tom za chvíl’u presvedčíme) práve opačný.
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byt’ z pohl’adu všetkých n pozorovatel’ov, ktorí s ním
interagujú, kladná, a napriek tomu môžeme dostat’,
že sa tachyón vráti naspät’ k prvému pozorovatel’ovi
skôr než bol vyslaný. Prípad s úplnou symetriou, ked’
sa posledný posledný tachyón vráti presne v tom is-
tom okamihu, ked’ bol vyslaný prvý, je znázornený
na obrázku 2. Ked’ je prvý okamih posunutý dozadu
v čase oproti druhému, šípka vl’avo dolu sa posunie
a pril’ahlé strany mnohouholníka sa predĺžia do bo-
dov A, B. Ak sa však zaujímame iba o rýchlosti, ob-
rázok si zachová pôvodnú symetriu. Stačí nám teda

Obr. 2: Symetrický prípad posielania tachyónov

riešit’ nasledovnú úlohu – ukázat’, že podmienka na
návrat tachyónu v čase a podmienka, aby druhý pozo-
rovatel’ pozoroval kladnú energiu, sa dajú splnit’ pri
vhodných rýchlostiach tachyónov w′ > 1 a rýchlos-
tiach pozorovatel’ov v < 1. Situácia s ostatnými po-
zorovatel’mi je potom analogická.

Pripomeňme vzt’ah pre transformáciu energie pri
zmene inerciálnej sústavy

E ′ = γ(E−v.p). (1)

Nakol’ko vel’kost’ rýchlosti prvého a druhého pozo-
rovatel’a voči sústave S je rovnaká a taktiež aj x-ová
zložka tejto rýchlosti, vzt’ah (1) bude pre prechod do
S′ aj S′′ rovnaký. Odtial’ máme E ′=E ′′ a teda aj druhý
pozorovatel’ bude pozorovat’ kladnú energiu tachy-
ónu.

Teraz si vyjadríme podmienku pre návrat v čase.
Zaviedieme uhol ψ , ktorý je polovicou uhla pri vr-
chole n-uholníka a má vel’kost’

ψ =
π
2
− π

n
.

Po hlbšej analýze znamienok jednotlivých kompo-
nent štvorvektora hybnosti tachyónu z pohl’adu labo-
ratórnej sústavy prídeme k nasledovnému vyjadreniu:

P =−µΓ(1,−w,0), (2)

kde w > 0.
Následne využijeme fakt, že skalárny súčin štvor-

vektorov sa pri Lorentzovej transformácii nemení.
Konkrétne použijeme skalárny súčin štvorvektorov P
a U , kde U je štvorvektor rýchlosti prvého pozorova-
tel’a. Ten má v sústave S zložky

U = γ(1,−vsinψ,vcosψ). (3)

Z podmienky
U.P =U ′.P′

dostaneme

Γ′

γ
= Γ(vwsinψ−1). (4)

Všimnime si, že výrazy Γ, Γ′ a γ sú kladné. Preto
musí byt’ kladný aj výraz v poslednej zátvorke. Pod-
mienka pre návrat v čase je teda v premenných v a w
vyjadrená nasledovne:

1 < vwsinψ. (5)

Bude však rozumnejšie túto podmienku vyjadrit’ po-
mocou premenných v a w′. Rozborom správania sa
pravej strany rovnice (4) dostávame nerovnost’

w′ >

√
1

v2sin2ψ
− cotg2ψ, (6)

resp. s ňou ekvivalentnú nerovnost’

v >
1√

w′2sin2ψ + cos2ψ
. (7)

Ak v a w′ spĺňajú túto podmienku, dvojica v, w
bude spĺňat’ (5). Ukázali sme teda, že podmienka (6)
resp. (7) (a samozrejme správne smerovanie tachy-
ónu) sú podmienky pre to, aby nastal „Piraniho pa-
radox“, t.j. návrat tachyónov v čase a zároveň po-
zorovanie kladnej energie tachyónu všetkými intera-
gujúcimi pozorovatel’mi. Paradoxom sme to nazvali
preto, lebo v tomto prípade je vyslanie aj prijatie ta-
chyónu absolútne, t.j. nezávislé od toho, či sa poze-
ráme zo sústavy prvého alebo druhého pozorovatel’a.
Preto Feinbergov nápad, že návrat dozadu v čase sa
dá vysvetlit’ zmenou znamienka energie bez toho, že
by viedol k paradoxom, sa nedá použit’.

Skúmajme prípad n→ ∞. Vtedy dostaneme pod-
mienku

v >
1
w′

. (8)
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Pre zaujímavost’ uved’me, že v takomto prípade dos-
távame akýsi „kruh pozorovatel’ov“, ktorý sa musí
otáčat’ aspoň uhlovou rýchlost’ou ωmin =

1
Rw′ , kde R

je polomer kruhu. Túto situáciu môžeme realizovat’
aj použitím rýchlo rotujúceho zrkadla.3

V úlohe 1.6 v knihe od Lightmana a spol.
[Lightman et al., 1975] sa ukazuje, že v procese s 2
tachyónmi nastáva návrat v čase, ak rýchlost’ tachy-
ónu v sústave, kde bol vyžiarený, spĺňa nerovnost’

w′ >
1+
√

1− v′2

v′
,

kde v′ je rýchlost’ druhého pozorovatel’a v sústave pr-
vého. Odtial’, ked’ Lorentzovou transformáciou prej-
deme do sústavy, v ktorej majú pozorovatelia rých-
losti ±v, dostaneme w′ > 1/v, a teda

v >
1
w′

,

čo je ekvivalentné s podmienkou (8).
Priložený graf na obrázku 3 ukazuje závislost’ vmin

od w′ pri fixovanom n. Pre porovnanie uvádzame aj
situáciu pre n→ ∞ (t.j. kruh). Grafy uvedených fun-
kcií ležia postupne jeden pod druhým (podl’a poradia
v legende) a pretínajú sa len v bode 1.
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Obr. 3: Graf závislosti vmin od w′

3 Tachyóny obiehajúce okolo čiernej
diery

Prípad n→ ∞ z predošlej časti nás inšpiruje k tomu,
aby sme skúmali situáciu, ked’ tachyóny obiehajú po

3Je ale dôležité tachyón vyslat’ opačným smerom ako je
smer pohybu bodu, z ktorého bol tachyón vyslaný.

kruhovej dráhe okolo čiernej diery. Najprv je však po-
trebné zistit’, či sú vôbec takéto orbity možné a tiež
preskúmat’ ich stabilitu.

Začneme Schwarzschildovou metrikou 4

ds2 = χdt2−χ−1dr2− r2(dθ 2 + sin2 θdϕ2), (9)

kde χ = 1− rS
r , pričom rS = 2GM je Schwarzschildov

polomer (G je gravitačná konštanta).
Pre tachyóny vol’ne padajúce v gravitačnom poli

platí rovnako ako pre častice pohybujúce sa podsve-
telnou rýchlost’ou rovnica geodetických kriviek 5

ẍσ +Γσ
µν ẋµ ẋν = 0. (10)

Prvý integrál však dostaneme s opačným znamien-
kom na pravej strane:

gµν ẋµ ẋν =−1. (11)

To je dôsledkom toho, že intervaly medzi blízkymi
bodmi na svetočiare tachyónu sú priestorupodobné,
t.j.

gµνdxµdxν < 0.

Vzorec (11) dostaneme, ak si ako parameter pre sú-
radnice a čas zvolíme ξ , spĺňajúce

dξ 2 =−gµνdxµdxν .

Po určení Christoffelových symbolov Γσ
µν a dosadení

do (10) a (11) dostávame systém rovníc

t ′′+
rS

r2χ
t ′r′ = 0

(12)

r′′+
rSχ
2r2 t ′2− rS

2r2χ
r′2− rχθ ′2− rχ sin2 θϕ ′2 = 0

(13)

θ ′′+
2
r

r′θ ′− sinθ cosθϕ ′2 = 0

(14)

ϕ ′′+
2
r

r′ϕ ′+2cotgθθ ′ϕ ′ = 0

(15)

χt ′2− 1
χ

r′2− r2θ ′2− r2 sin2 θϕ ′2 =−1.

(16)

4Opät’ položíme rýchlost’ svetla rovnú 1.
5Využili sme Einsteinovu sumačnú konvenciu.
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Teraz dosadíme ansatz r = a, θ = π
2 , kde a je kon-

štanta. Z (12) a (15) dostaneme

t = bξ + c (17)

ϕ = dξ + e, (18)

kde a, b, c a d sú konštanty. Z (13) a (16) získame

rS

(
1− rS

a

)
b2−2a3

(
1− rS

a

)
d2 = 0 (19)

(
1− rS

a

)
b2−a2d2 =−1. (20)

Ak sa výraz
(
1− rS

a

)
rovná 0, potom dostávame rie-

šenie a = rS (súčasne musí byt’ d = 1
rS

). V opačnom
prípade dostávame rovnice

a3d2 =
rSb2

2
(21)

(a− rS)b2−a3d2 =−a. (22)

Ich kombináciou dostávame(
a− 3

2
rS

)
b2 =−a. (23)

Táto podmienka môže byt’ splnená iba pre a < 3
2 rS.

Tachyóny preto môžu obiehat’ po kruhových orbitách
iba do vzdialenosti 3

2 rS.
Preskúmajme teraz stabilitu týchto dráh. Dosad’me

do rovníc (13) až (16) ansatz pre malú poruchu kru-
hových dráh

r = a+δ r

θ =
π
2
+δθ

ϕ = dξ + e+δϕ
t = bξ + c+δ t

a zaved’me označenie η = a
rS

. Po linearizácii dosta-
neme nasledovnú sadu rovníc:

δ r′′+
b

ηa

(
1− 1

η

)
δ t ′+

b2

2ηa2

(
3
η
−2
)

δ r−

−(η−1)2drSδϕ ′−d2δ r = 0
(24)

δ t ′′+
b

a(η−1)
δ r′ = 0

(25)

δθ ′′+d2δθ = 0
(26)

δϕ ′′+
2d
a

δ r′ = 0

(27)
(

b2

ηa
−2ad2

)
δ r+(1− 1

η
)2bδ t ′−2da2δϕ ′−= 0.

(28)

Z rovníc (25) a (27) dostávame

δϕ ′ =C1−
2d
a

δ r (29)

δ t ′ =C2−
b

a(η−1)
δ r, (30)

pre nejaké konštanty C1 a C2. Po dosadení do (24)
získame rovnicu

δ r′′+
(

3d2 +
b2

2η2a2 −
b2

ηa2 −
4d2

η

)
δ r =

= 2(η−1)rSdC1−
b

ηa

(
1− 1

η

)
C2. (31)

Po využití (21) l’avá strana prejde na tvar

δ r′′+
d2

η
(η−3)δ r, (32)

odkial’ vidno, že podmienkou pre to, aby nenastal
exponenciálny nárast δ r, je η > 3. Tachyónové kru-
hové orbity však túto podmienku nespĺňajú, a preto
sú nestabilné.

Poznámka: Pri linearizácii sme využili fakt, že pô-
vodné neporušené riešenia presne spĺňajú sadu rovníc
(13) až (16). Vd’aka tomu sa nikde neprejaví člen−1
z pravej strany rovnice (16). Z tohoto dôvodu bol náš
postup rovnaký ako pri určovaní stability kruhových
dráh častíc s podsvetelnými rýchlost’ami a rovnaký je
preto aj výsledok, t.j. podmienka a > 3rS sa vzt’ahuje
aj na stabilitu dráh takýchto častíc.

Na záver uved’me, že rovnice pripúšt’ajú aj exis-
tenciu b < 0. To znamená, že ak parameter ξ zvolíme
tak, aby rástol v smere plynutia času v sústave po-
zorovatel’a, ktorý tachyón vyslal, v sústave stojacej
vzhl’adom na čiernu dieru sa tachyón bude pohybo-
vat’ dozadu v čase. Je teda možná situácia podobná
situácii pred chvíl’ou, t.j. pozorovatel’ vyšle tachyón,
ktorý vykoná obeh po kruhovej dráhe okolo čiernej
diery a vráti sa k nemu spät’ skôr než bol vyslaný.

4 Záver

Preskúmali sme niektoré problémy týkajúce sa tachy-
ónov. Ako ukázal Feinberg [Feinberg, 1967], problé-
mom s imaginárnou hmotnost’ou, nárastom hmost-
nosti do nekonečna a zápornou energiou sa dá ele-
gantne vyhnút’. Naproti tomu sme popísali situáciu
navrhnutú Piranim [Pirani, 1970], pri ktorej nastáva
paradox, ktorý sa nedá vysvetlit’ pomocou spomí-
naných prístupov. Túto situáciu sme detailne popí-
sali pre všeobecný n-uholník a navyše sme odvodili
vzorce (6) a (7).
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V druhej časti sme popísali pohyb tachyónu okolo
čiernej diery. Našli sme, že pre vol’ne padajúce tachy-
óny sú prípustné kruhové dráhy okolo čiernej diery,
ale iba do vzdialenosti 1,5-násobku Schwarzschil-
dovho polomeru, a aj tieto sú nestabilné. Je však opät’
možné zostrojit’ situáciu, v ktorej nastane návrat ta-
chyónu do sústavy, z ktorej bol vyslaný, v skoršom
čase než prebehlo jeho vyslanie.

Vo svetle týchto skutočností (možné narušenie
kauzality kvôli návratu v čase) musíme konštatovat’,
že podl’a všetkého sú s tachyónmi spojené nerieši-
tel’né paradoxy, a teda by s najväčšou pravdepodob-
nost’ou nemali existovat’.
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Thanks to the unitarity of CKM matrix and small-
ness of its off-diagonal elements, Flavour Chang-
ing Neutral Current (FCNC) processes are strongly
suppressed in the Standard Model (SM). In case of
the B0

s → µ+µ− the SM prediction for the branch-
ing ratio is BR(B0

s → µ+µ−)SM = (3.2±0.2)×10−9,
while the very recent LHCb constraints are BR(B0

s →
µ+µ−)< 1.4×10−8 (95% CL) [R.Aaij et al., 2012].

In Minimal Supersymmetric Standard Model,
which is one of the most popular new physics sce-
narios, with tanβ ≈ 501, huge enhancement of the
B0

s → µ+µ− decay rate occur. In fact, the dominant
diagrams lead to

BR(B0
s → µ+µ−) ∝

m2
bm2

µ tan6 β
m4

A0

. (1)

Hence, the experimental bounds mentioned above
give limit on the pseudoscalar Higgs mass to be larger
than approximately 800 GeV. Of course, this is the
case only when the only source of flavour violation
in our theory is the CKM matrix (so-called Minimal
Flavour Violation (MFV)). In supersymmetric the-
ory, new possibility of the flavour violation comes
from the sfermion mass matrices.

The story of this Non-minimal Flavour Violation
(NMFV) is similar to the CKM matrix. We start with
squark mass matrices in the form

(
q̃†

L q̃†
R

)( M2
q̃,LL M2

q̃,LR
M2

q̃,RL M2
q̃,RR

)(
q̃L

q̃R

)
. (2)

Here squark fields q̃L,R = ũL,R, d̃L,R are in the so-
called Super CKM basis, in which quarks and squarks
are rotated by the same mixing matrices (leading to
the CKM matrix). However, this rotation is not suf-
ficient - possible flavour off-diagonal elements in the
3×3 matrices M2

q̃,XY can arise via soft SUSY break-
ing part of Lagrangian. Let us parametrize this terms
∗peter.matak@fmph.uniba.sk
†tomas.blazek@fmph.uniba.sk

1tanβ is defined as a ratio of vevs of two higgs doublets,
vu/vd . Large values tanβ ≈ mt/mb are motivated by possible
Yukawa coupling unification.

by dimensionless quantities

(δq̃,XY )
JI =

(∆M2
q̃,XY )

JI

m̄2
q̃

, (3)

with flavour indices I,J, ∆M2
q̃,XY being the off-

diagonal part of 3× 3 blocks in 2 and m̄2
q̃ average

squared squark mass.
In order to diagonalize 2, additional mixing in

squark sector is needed. Since large values of
(δq̃,XY )

JI are already experimentally excluded, corre-
sponding squark mixing matrices can be treated as a
linear functions of them.

In past decade, many papers investigating the role
of these deltas in various processes have been pub-
lished [P.H.Chankowski and Ł.Sławianowska, 2001].
In our work we investigate the possibility
of the cancellation of the large CKM con-
tribution by the NMFV described above
[T.Blažek and P.Maták, 2009]. Significant de-
pendence of the decay rate on (δũ,LR)

23,(δd̃,LR)
32 and

(δd̃,LR)
23 (which, for certain values, can completely

cancel the MFV part) has been found. Hence, strong
bounds on the A0 mass can be weakened in the
NMFV scenario.
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1 Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava,
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Abstract: In our paper we propose an application
for the visual marks recognition on smartphones.
We present several recognition methods implement-
ing local feature descriptors and detectors, which are
used in computer vision. We evaluate them for pur-
pose of our application.

Keywords: Local features, Visual marks, SIFT,
SURF, ORB, BRIEF, FAST, Augmented reality

1 Introduction

In nowadays mobile augmented reality (AR) ap-
plication with recognition using local features is
in trend. Augmented reality according to Azuma:
”Augmented Reality is a variation of Virtual Environ-
ments(VE), or Virtual Reality as it is more commonly
called.”[Azuma, 1997] Thanks to rapid development
of mobile devices called smartphones and the evolu-
tion of algorithms that are extracting local features.
The latest high-end smartphones and the fastest algo-
rithms can give us real time pattern recognition.

Our aim is to introduce some algorithms which
are working real time like ORB[Rublee et al., 2011].
The article is organized as follows, in sepa-
rate subsection SIFT[Lowe, 1999] and also
SURF[Bay et al., 2006] is briefly described. We
will compare the robustness and speed of algorithms.
In following section of the article we will show the
implementation of an AR application.

2 Local features

2.1 Detectors

To create an AR application first we have to detect the
position where the virtual 3D object has to be placed.
We have to find mark on a frame from a camera simi-
lar to a mark contained on a image from our database.
We have to extract its position, rotation and scale in
3D. First we have to detect interest points (IP).

∗bladeszasza@gmail.com
†zhaladova@gmail.com

For this purpose we mention SIFT which is com-
posed of both the detector and the descriptor. On the
image it creates scale-space of images filtered with
Gaussian, than it is using the subtraction of two fol-
lowing Gaussians. For the illustration of scale-space
and Difference of Gaussian see figure: 1. Gaussian is
an function which is widely used from mathematics
to image processing. Gaussian blur in image process-
ing is used to smooth images. The function is symet-
ric bell curve. Then the image gets subsampled and it
does some more itteration. As IP its determine max-
imums and minimums from 26 neighbors of pixel in
scale-space. Which are 8 in his own scale, 9 form
above and 9 from below.

Figure 1: Scale space created and the difference of
gaussian calculated[Lowe, 1999]

As improvement of SIFT in 2006 SURF was pro-
posed, which have also its own implementation of de-
tector. SURF is faster than SIFT and it mantaining
nearly the same robustness as SIFT. To demonstrate
this see figure 6 which shows speed of algorithms on
different devices. The algorithm of detecting IP by
SURF is the following: as SIFT it works in scale-
space, but it creates it by using approximation of sec-
ond order derivatives of Gaussians in Y an XY direc-
tion with box filters on integral images. For exam-
ple on the SURF’s Box filter’s see figure 2. Integral

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 225–228
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 C. Bolyos



images allows us to calculate rapidly the sum over
subregion of the image. Every pixel has the value of
sum of all pixels, which are above and on the left of
it. Second step is increasing the fiters from 9*9 up to
27*27. Finally IP will be the remaining point after a
non-maximum suppression in 3*3*3 scale-space.

Figure 2: The box filters which are used by
SURF[Bay et al., 2006]

For mobile application it is strongly recomended
to have real time performance. SURF is faster then
SIFT but still the best mobile phones can not compute
it in real time. Because of that, new algorithms were
developed. We want to introduce ORB which can be
computed in real time. It extracts IP using modifica-
tion of FAST[Rosten and Drummond, 2006]. FAST
is fast algorithm but it does not have rotation invari-
ance, so ORB is using oriented FAST(oFAST) with
nine pixel radius, which is robust enough for the ro-
tation. oFAST extracts rotation using intensity of
centroid[L. and Rosin, 1999], from which is created
a vector with direction from IP to centroid. From that
vector we can easily gain orientation.

2.2 Descriptors

If we extract IP from the image we need to have
them stored in enough robust descriptor which rep-
resents the region around the IP. It is also called key
point(KP).We can compare these descriptors, as they
are stored as vectors by simply calculating the euclid-
ian distance, or if we have binary string representa-
tion of them we can get the hamming distance.

In chronological order the first descriptor was the
SIFT proposed in 1999. SIFT calculates its 128 bit
descriptor in the following way: In 16*16 region of
KP it calculates the magnitude and orientation of gra-
dient, which are then weighted by gaussian window.
From that it gets 4*4 histogram of orientation. His-
togram of orientation extracted from 8*8 region can
be found on figure 3.

The second algorithm in chronological order was
SURF. It’s descriptor algorithm is faster than SIFT’s
and nearly as robust, which means that it has the in-
variance for rotation and scale. The 64 bit descriptor

Figure 3: The histogram of orientation extracted from
8*8 region, SIFT is using 16*16 region[Lowe, 1999]

is calculated as follows: First it gets the orientation
of circular region around the KP. To achieve fast fil-
tering SURF is working with integral images. Then
it creates square region which is aligned with gained
orientation. After that the square region is subdivided
into 4*4 smaller regions and on all of them are calcu-
lated the responses from Haar wavelet. Because they
want even more robustness toward geometric defor-
mation, they weightned that responses with gaussian.

As it was mentioned before SURF is not
fast enought to run in real time, so some
less robust descriptors were invited, as ORB or
BRIEF[Calonder et al., 2010]. BRIEF has no rota-
tion invariance, but if we want to develop applica-
tion on mobile phone we could use data from gy-
roscope. ORB has rotation invariance, but it suf-
fer from scaling. It could be solved using bigger
dataset of images in different scales. ORB is using
the modification of BRIEF which is called Rotation-
Aware BRIEF(rBRIEF) as a descriptor. Both BRIEF
and ORB are creating binary strings, so they can be
matched with hamming distance which can be com-
puted fast on processors. For example of Hamming
distance see figure: 4

3 Application

This kind of application is strongly advised to run in
real time. That means that we have to wisely consider
what kind of algorithm we choose. Our application is
using ORB. As it was mentioned previously it gaves
good performance and it is robust. There are plenty of
AR application. We have decided to create a simple
application which detects the mark and place the aug-
mented reality element on it. As platform we choose
Android and its implementetion of OpenCV library.
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The tested high-end and mid-end smartphones were
HTC SENSATION XE and GLAXY NEXUS S.

We have used the following algorithm. As it was
mentioned before, algorithm uses ORB as a detector
and a descriptor. In the first step the application’s
main thread starts two threads. One video thread
which streams the input video from the camera, and
one computing thread. The Video thread is needed to
satisfy the user, because it always shows high frame
per second (FPS) video. The computing thread firstly
trains it’s matcher with database of images. It stores
the list of descriptors. Then it grabs one frame of
the video input stream and use it to calculate IP’s
using ORB detector. Then it creates the descriptors
from the region around the good IP. In the next step it
match the list of descriptors created from the database
of images whith the descriptors calculated from the
grabbed frame. ORB similary to BRIEF creates bi-
nary strings as descriptors. The distance between two
descritors can be calculated using hamming distance
[see figure: 4], which can be computed fast at modern
processors. Matches are filterd with a treshold, and
from them the average point is calculated. The infor-
mation is pushed to video thread by handler. Then the
Video thread shows the augmented reality element on
the screen.

Figure 4: Example of how is the Hamming distance
calculated. it is shown that on this example the dis-
tance is equal to 2

4 Future work

Our finall aim is to create a library for android, which
can make easier developement of this kind of appli-
cation. It should look similar to OpenCV. It should
be using less native calls, which would gain speed. It
should be also focused just on recognition of visual
marks.

Conclusion

We introduced some recognition algorithms using
local features.We have evaluated these algorithms
based on the different criteria. Figure 6 is demonstrat-
ing how fast can be algorithms calculated on different
kind of smartphones. The other comparison can be
seen on figure 7, which evaluate how many key points
are detected on 480*320 image. The number of good
matches are shown on figure 8. It can be seen from
the first and third graph that ORB and BRIEF produce
less good matches but because they are significantly
faster under the same amount of time they can pro-
duce even bigger number of good matches. Draw-
back of some mentioned algorithms can be seen on
the figure: 5. The result of our test shows that SURF
is faster then SIFT, but not fast enough to run in real
time. Real time algorithms proposed in our paper are
ORB and BRIEF but as we can see they have some
drawbacks. For mobile purpose we should use one of
them and try to eliminate they drawbacks, with big-
ger database, or using of gyroscope to determinate
the rotation of the device. It can be seen that SIFT
and SURF gives bigger number of good matches. AR
applications can be used widely in such applications
as: games, cultural heritages, sports, finance or archi-
tecture. It is an innovative way of developing appli-
cations. We hope this paper will help to choose the
optimal algorithm for AR application and show a way
how an application can be created.

Figure 5: Rotation invariance of descriptors. Brief
lost significantly its performance due to rotation
[Khvedchenya, 2011]
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Figure 6: How many seconds are needed to compute
one frame using 480*320 image on high and mid end
smartphones

Figure 7: How many keypoints are got form an
480*320 image in average

Figure 8: How many good matches are got
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Abstrakt: Akčný model, ako logická reprezentá-
cia efektov a podmienok vykonatel’nosti jednotlivých
akcií, je nevyhnutnou podmienkou pre plánovanie. V
súčasnosti je bežnou praxou, že akčné modely pre
jednotlivé domény vopred vytvárajú experti a prog-
ramátori agentov, ktorí sa v nich nachádzajú. Tento
proces je však hlavne v prípade komplexnejších do-
mén časovo náročný, a často vedie k chybám. Alter-
natívnym prístupom je nechat’ agentov, aby sa zo sé-
rie ich pozorovaní sami naučili kedy sú ktoré akcie
vykonatel’né a čo spôsobujú. Existuje niekol’ko me-
tód učenia sa akčných modelov, ktoré využívajú ši-
rokú paletu techník známych z umelej inteligencie
a disponujú rôznymi vlastnost’ami. V tomto článku
načrtneme návrh nového algoritmu, nazvaného 3SG
(Simultaneous Specification, Simplification and Ge-
neralization) a priblížime niektoré jeho vlastnosti a
výsledky prvých experimentov. Na rozdiel od exis-
tujúcich alternatív, 3SG súčasne produkuje pravde-
podobnostné akčné modely s podmienenými efek-
tami, a vyrovná sa so zlyhaním akcií, senzorickým
šumom, a neúplnými pozorovaniami. Hlavným roz-
dielom oproti väčšine iných prístupov však je, že
3SG je online algoritmus, čo znamená že dostáva na
vstupe vždy len jedno (najaktuálnejšie) pozorovanie.
To na jednej strane znamená, že algoritmus je rýchly
(polynomiálny vzhl’adom na vel’kost’ vstupu) a teda
použitel’ný v reálnom čase aj v komplexných domé-
nach. Na druhej strane ale nie je možné zaručit’ pres-
nost’ indukovaných modelov (ked’že nikdy nemáme
k dispozícii celú históriu pozorovaní). Ako doménu
pre experimenty používame akčnú hru Unreal Tour-
nament 2004, ku ktorej pristupujeme pomocou midd-
lewaru Pogamut 3, pričom vnímame rádovo stovky
fluentov každú sekundu.

Kl’účové slová: Učenie, 3SG, Akčné modely, Pláno-
vanie, Pogamut, Unreal Tournament

∗certicky@fmph.uniba.sk
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1 Úvod

Vedomosti o kauzálnych závislostiach, resp. efek-
toch a podmienkach jednotlivých akcií, sú prerekvizi-
tou pre plánovanie a následné inteligentné správanie
agentov. Takéto znalosti sa zvyčajne označujú poj-
mom „akčný model“. Akčné modely v umelých sys-
témoch sú väčšinou ručne vytvorené znalcami danej
domény, alebo programátormi. Ich podrobná špeci-
fikácia je však v prípade komplexnejších domén ná-
ročná a zdĺhavá úloha. Okrem toho je občas potrebná
ich aktualizácia, ktorá si vyžaduje komplikované re-
vízie znalostí a často vedie k chybám. Automatické
učenie sa akčných modelov sa preto v posledných ro-
koch stalo zaujímavou oblast’ou výskumu a bolo na-
vrhnutých niekol’ko metód, využívajúcich širokú pa-
letu postupov z umelej inteligencie.

Formálne budeme akčný model chápat’ ako dvo-
jicu 〈D,P〉 kde D je symbolický1 opis dynamiky do-
mény v akomkol’vek jazyku (súčasné prístupy sa lí-
šia vo výbere reprezentačnej štruktúry, resp. forma-
lizmu) a P je pravdepodobnostná funkcia definovaná
na prvkoch D. Učenie sa akcií sa potom dá definovat’
ako algoritmický proces, ktorý na základe pozorovaní
spresňuje D, pričom môže využívat’ a modifikovat’ P.

Po tom, čo si v sekcii 2 stručne zhrnieme aktuálne
metódy, predstavíme náš návrh – online algoritmus
3SG. V sekcii 4 sa budeme venovat’ jeho korektnosti
a zložitosti. Následne si v sekcii č. 5 popíšeme vý-
sledky našich experimentov s jeho využitím na uče-
nie sa v reálnom čase, pričom ako doménu použijeme
akčnú FPS2 hru Unreal Tournament 2004. Na koniec
ešte v sekcii 6 formulujeme niekol’ko doplňujúcich
poznatkov, ktoré ilustrujú fungovanie algoritmu.

2 Súčasné riešenia

Spomedzi súčasných techník by sme ako prvý mali
spomenút’ algoritmus SLAF [1], ktorý je ideovo naj-

1Poznatky potrebujeme mat’ reprezentované symbolicky
kvôli plánovaniu.

2FPS znamená „First Person Shooter“.
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bližšie nášmu riešeniu. SLAF postupne konštruuje
výrokovo-logickú formulu a neskôr ju interpretuje
pomocou SAT solvera. Využitím SAT solverov (kon-
krétne váhovaného Max-SAT solvera) je mu podobný
systém ARMS [11], ktorý sa však neučí na základe
pozorovania stavov sveta. Akčné modely sa totiž
učí spätne z úspešných plánov. Príkladom kompletne
deklaratívnych metód sú dva vzájomne podobné prí-
stupy založené na logickom programovaní ASP [3]
a jeho reaktívnej verzii [6]. Ako zástupcov techník
vzdialenejších od logiky spomenieme učenie sa cez
perceptrónový algoritmus [10], a viacúrovňové gree-
dy prehl’adávanie [12].

Výhodou 3SG oproti spomínaným technikám je
nielen to, že súčasne produkuje pravdepodobnostné
akčné modely s podmienenými efektami a vyrovná sa
so zlyhaním akcií, senzorickým šumom, a neúplnými
pozorovaniami, ale aj to, že ide o online algoritmus,
vd’aka čomu je dostatočne rýchly (to však ale zna-
mená, že nie je zaručená presnost’ jeho výsledkov).

3 Algoritmus 3SG

Podstatnou súčast’ou nášho riešenia je návrh vhod-
nej štruktúry na reprezentáciu akčných modelov.
Tá musí byt’ čo najkompaktnejšia, aby bolo možné
učenie v reálnom čase pri vel’kom množstve pozo-
rovaní. Označme si najskôr množinu všetkých mož-
ných stavov sveta ako S a všetkých možných akcií
ako A. Klasickým spôsobom reprezentácie, ktorý je
použitý napríklad v [1, 2], a podobá sa aj na prí-
stup z [7] je tzv. tranzičná relácia T R ⊆ S×A× S.
Tá vyjadruje vzt’ah medzi dvoma kompletnými po-
pismi stavu sveta a akciou, a je najrobustnejšia vzhl’a-
dom na vyjadrovaciu silu, ale aj na priestorovú nároč-
nost’. Trochu kompaktnejšou štruktúrou je jej modifi-
kácia, ktorú voláme efektová relácia ER⊆ S×A×F .
Jej priestorová náročnost’ je nižšia, pretože explicitne
zachytáva iba vzt’ah medzi jedným kompletným po-
pisom stavu sveta, akciou, a jedným fluentom (Flu-
entom nazývame ktorýkol’vek literál, ktorým vyjad-
rujeme takú vlastnost’ našej domény, ktorá sa môže
zmenit’ pôsobením akcií alebo času. V tomto článku
označujeme fluent opačný k fluentu f znakom f a
množinu všetkých fluentov ako F .). Reprezentačná
štruktúra, s ktorou pracuje náš algoritmus 3SG ide-
ovo vychádza z týchto dvoch, a volá sa efektová for-
mula. Tentokrát nejde o reláciu, ale o konečnú mno-

žinu3 atómov dvoch druhov s rozdielnym významom:

1. a f znamená že “akcia a spôsobuje fluent f”

2. a f
c znamená “aby a spôsobila f, musí platit’ c”

(resp. fluent c je podmienkou pre a f )

Efektovú formulu budeme označovat’ EF . Jej výho-
dou je kompaktnost’, ktorá ju robí vhodnou na použi-
tie pre učenie sa v reálnom čase. Nevýhodou však je,
že (na rozdiel napríklad od tranzičnej relácie) sa ňou
nedajú reprezentovat’ disjunktívne podmienky efek-
tov4. Akčné modely s ktorými budeme pracovat’ teda
budú mat’ tvar 〈EF,P〉.

Vstupom pre 3SG algoritmus je trojica (o,a,o′),
kde o′ je najaktuálnejšie pozorovanie (neprázdna a
konzistentná5 množina pozorovaných fluentov), o je
pozorovanie z predchádzajúceho časového kroku a a
je vykonaná akcia6. Túto trojicu inak nazývame prí-
klad. Každý takýto príklad môže (ale nemusí) byt’
považovaný za pozitívny alebo negatívny vzhl’adom
na niektorý z prvkov EF . Aktuálne počty pozitívnych
a negatívnych príkladov budú pre nás dôležité, pre-
tože na základe nich máme definovanú pravdepodob-
nost’ P pre jednotlivé prvky EF :

∀i ∈ EF :

P(i) =

{
0 ak pos(i)+neg(i)< minEx

pos(i)
pos(i)+neg(i) ak pos(i)+neg(i)≥ minEx

kde minEx je konštanta, ktorej význam objasníme
o pár riadkov nižšie. Vyjadrenie počtu pozitívnych
a negatívnych príkladov (pos(i) a neg(i)) je zalo-
žené na sémantike EF a teda bude odlišné pre obi-
dva druhy prvkov. Ak si označíme množinu fluentov,
ktoré v rámci príkladu zmenili hodnotu ako ∆(o,o′)
(teda ∆(o,o′) = { f | f ∈ o∧ f ∈ o′}), tak platí:

pos(a f ) = |{(o,a,o′)| f ∈ ∆(o,o′)}|

neg(a f ) =
∣∣{(o,a,o′)| f ∈ o′}

∣∣

pos(a f
c ) = |{(o,a,o′)|c ∈ o∧ f ∈ ∆(o,o′)}|

3Efektová formula môže byt’ chápaná ekvivalentne ako
množina atómov, alebo ako ich konjunkcia (teda formula). Ná-
zov efektová formula bol inšpirovaný štruktúrou použitou v [1].

4Učenie sa efektov s disjunktnými podmienkami je však
podstatne t’ažší problém a náš algoritmus, ani väčšina súčasných
metód ho nerieši. Schopnost’ reprezentovat’ takéto podmienky
by preto bola pre nás zbytočná.

5Vravíme, že množina fluentov je konzistentná, ak neobsa-
huje dva vzájomne opačné fluenty.

6Treba podotknút’, že pozorovania o a o′ môžu byt’ neúplné.
Nemá však zmysel uvažovat’ prázdne pozorovania.
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VSTUPY: Najnovš í príklad (o,a,o'), kde a je vykonaná akcia a o,o' sú pozorovania (pred a po nej).
Momentálny akčný model 〈EF,P〉, ktorý budeme modifikovať (môž eme začínať aj s prázdnym).

VÝSTUP: Modifikovaný akčný model 〈EF,P〉.

00 Foreach f ∈o ,o '  do {
01 // generalization of EF
02 If a f∉EF then Pridaj a f do EF.
03 Else {
04 Uprav P a f  tým, ž e zvýš iš posa f  .
05 Foreach c∈o do {

06 if ac
f
∈EF then Uprav P ac

f
 tým, ž e zvýš iš posac

f
 .

07 if ac
f
∈EF then Uprav P ac

f
 tým, ž e zvýš iš negac

f
 .

08 }
09 }
10 }
11 
12 Foreach f také, ž e f ∈o ' do {

13 If a f∈EF {

14 Uprav P a f  tým, ž e zvýš iš nega f  .
15 // specification of EF

16 Foreach c také ž e c∈o do: if ac
f
∉EF then Pridaj ac

f do EF .

17 }
18 }
19 
20 // simplification of EF

21 Foreach ac
f
∈EF starš ie ako memoryLength do {

22 If P ac
f
minP then Vymaž ac

f z EF.

23 }
24 Foreach a f∈EF starš ie ako memoryLength do {

25 If ( P a f minP and nemáme v EF ž iadne ac
f
) or ( posa f neg a f minEx ) { 

26 Vymaž a f z EF.
27 }
28 }

Obr. 1: Pseudokód algoritmu 3SG.

neg(a f
c ) = |{(o,a,o′)|c ∈ o∧ f ∈ ∆(o,o′)}|

Okrem toho hovoríme, že akčný model 〈EF,P〉 po-
krýva príklad (o,a,o′), ak ∀ f ∈ ∆(o,o′) : a f ∈ EF .
Podobne vravíme že akčný model je v konflikte s prí-
kladom (o,a,o′), ak ∃a f ∈ EF : ( f ∈ o′)∧ (∀a f

c ∈
EF : c ∈ o). Ak je súčet pozitívnych a negatívnych
príkladov pre nejaký prvok rovný k, tak vravíme že
tento prvok je podporený k príkladmi. Hore spo-
mínaná konštanta minEx vyjadruje minimálny počet
príkladov, ktorými potrebujeme mat’ podporený pr-
vok, aby sme mu priradili nenulovú pravdepodob-
nost’ (minEx ∈ N).

Teraz, ked’ máme opísanú našu reprezentačnú
štruktúru a vstupy, môžme prejst’ k samotnému algo-
ritmu (opisujeme pseudokód z obr. 1). Skratka 3SG
znamená “Simultaneous Specification, Simplification
and Generalization” a napovedá niečo aj o štruktúre

samotného algoritmu7. Ten je zložených z troch zod-
povedajúcich častí:

• Ako generalizáciu (zovšeobecnenie) chápeme
pridávanie prvkov typu a f do EF . Pridanie
týchto prvkov totiž zväčšuje množinu príkladov,
ktoré sú pokryté EF . O generalizáciu sa v na-
šom algoritme stará prvý cyklus (riadky 0-10),
ktorý po tom, čo odpozorujeme zmenu hodnoty
f , do EF pridá hypotézu (prvok a f ) o tom, že ju
spôsobila akcia a. Ak sa v EF už takýto prvok
nachádza, tak vhodne upraví pravdepodobnost’
nielen jeho, ale aj všetkých jeho podmienok sú-
visiacich s aktuálnym pozorovaním.

• Špecifikáciou rozumieme zas pridávanie prvkov
typu a f

c do EF , o čo sa stará druhý cyklus
(riadky 12-18). Podmienky a f

c totiž zmenšujú

7Mimochodom, názov 3SG algoritmu je inšpirovaný algorit-
mom SLAF popísaným v [1].
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počet príkladov pokrytých EF , tým že kladú
nové požiadavky na aplikovatel’nost’ už nauče-
ných efektov a f . Tento cyklus iteruje cez všetky
prvky typu a f , pre ktoré je vstupný príklad nega-
tívny, znižuje ich pravdepodobnost’ a pridáva do
EF niekol’ko hypotéz o tom, že efekt a f nena-
stal, preto že a f je podmienené nejakým fluen-
tom c, ktorý práve neplatí.

• Simplifikáciou (zjednodušením) EF je jedno-
ducho povedané zabúdanie tých prvkov, ktoré
sa za nejaký časový interval (určený konštan-
tou memoryLength) nestihli dostatočne potvrdit’
(teda majú príliš nízku pravdepodobnost’).

4 Vlastnosti I.: Korektnost’ a zloži-
tost’

Pred tým ako sa začneme bavit’ o vlastnostiach 3SG
si treba uvedomit’, že ide o online algoritmus. V prí-
pade učenia sa akcií to znamená, že namiesto celej
histórie odpozorovaných príkladov dostáva na vstupe
vždy len jeden (najnovší) príklad, ktorý použije na
nezvratnú modifikáciu akčného modelu. Nevýhodou
online algoritmov oproti ich offline alternatívam je,
že ich výsledok závisí od poradia vstupov ktoré do-
stávajú, a teda ich výsledky môžu byt’ menej presné.
Na druhej strane ale online algoritmy pracujú s pod-
statne menšími vstupmi, čo ich robí výrazne rýchlej-
šími a vhodnými pre učenie sa v reálnom čase.

Závislost’ na poradí vstupov nás vedie k otázke ko-
rektnosti algoritmu. Vo všeobecnosti označujeme al-
goritmy za korektné, ak pre akýkol’vek vstup skončia
v konečnom čase a vrátia správny výsledok. Definí-
cia “správneho výsledku” však v našom prípade bude
musiet’ byt’ pomerne uvol’nená z dvoch dôvodov:

1. Online algoritmy ako ten náš nemajú prístup ku
konkrétnym predchádzajúcim ani budúcim vstu-
pom.

2. Aj keby k nim prístup mali, tak vd’aka sen-
zorickému šumu a možnosti zlyhania akcií, či
dokonca zmien samotných pravidiel domény
nemôžeme predpokladat’ konzistenciu nového
vstupu so staršími.

Za správny výsledok teda považujeme taký akčný
model, ktorý pokrýva nový príklad a zároveň platí,
že ak v ňom vznikol konflikt s nejakým starším príkla-
dom, musí to byt’ spôsobené odstránením konfliktu s
novým príkladom, alebo jeho pokrytím.

Veta 1 (korektnost’). Algoritmus 3SG bez zabúdania
(memoryLength = ∞) je korektný podl’a hore uvede-
nej definície.

Dôkaz. Aby sme mohli konštatovat’ korektnost’, mu-
síme dokázat’ platnost’ nasledovných troch tvrdení:

i. Algoritmus 3SG skončí v konečnom čase pre
akýkol’vek vstup. Táto podmienka nám vyplýva
zo štruktúry algoritmu – prvé 2 cykly (riadky 0-
18 na obr. 1) totiž iterujú vždy len cez konečnú
množinu pozorovaní (či už o, alebo o′), pri-
čom túto množinu nijako nemodifikujú. Zvyšné
2 cykly (riadky 21-28) potom iterujú cez mno-
žinu EF , pričom z nej len vymazávajú prvky.
Všimnime si, že toto platí aj pre algoritmus so
zabúdaním.

ii. Výsledný akčný model vždy pokrýva nový prí-
klad. Podl’a definície pokrývania vyššie, musí
platit’ že pre všetky f ∈ ∆(o,o′) máme v EF
prvok a f . O to sa nám priamo stará prvá čast’
algoritmu, ktorá a f do EF pridá – vid’ riadok
2. Ak nemáme povolené zabúdanie, žiadna iná
čast’ algoritmu potom a f nemôže odstránit’.

iii. Ak vo výslednom akčnom modeli vznikol konflikt
so starším príkladom, musí to byt’ spôsobené
bud’ odstránením konfliktu s novým príkladom,
alebo jeho pokrytím. Toto tvrdenie triviálne vy-
plýva z faktu, že (pokial’ nie je povolené zabú-
danie) akákol’vek úprava EF je spôsobená bud’
snahou o pokrytie nového príkladu (pridávanie
a f na riadku 2), alebo pridávaním nových pod-
mienok a f

c (riadok 16) pre tie a f , vzhl’adom na
ktoré je nový príklad negatívny. Podl’a definície
konfliktu (vyššie) totiž pridanie takých podmie-
nok a f

c , že c∈ o odstraňuje konflikt s daným prí-
kladom (pretože ak sa v o vyskytuje c, nemôže
tam byt’ zároveň aj c).

Veta 2 (zložitost’). Označme si vel’kost’ vstupnej EF
ako n a vel’kost’ väčšieho zo vstupných pozorovaní
o,o′ ako m. Časová zložitost’ 3SG algoritmu je po-
lynomiálna vzhl’adom na vel’kost’ vstupu. V prípade,
že EF implementujeme ako B-strom, je táto zložitost’
konkrétne O

(
(m2 +n2) logn

)
.

Dôkaz. Najskôr si vyjadríme zložitost’ všetkých šty-
roch Foreach cyklov nášho algoritmu, pričom sa bu-
deme odvolávat’ na pseudokód z obr. 1. Operácie
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ktoré v tomto dôkaze nespomíname sa vykonávajú v
konštantnom čase a môžeme ich zanedbat’.

i. V prvom cykle iterujeme cez množinu ∆(o,o′)
(riadok 0) ktorá má v najhoršom prípade m prv-
kov. V každej iterácii potrebujeme zistit’, či a f ∈
EF (riadky 2 a 3), pričom vyhl’adanie prvku v
B-strome má zložitost’ O(logn) [4]. Tu máme
2 možnosti, pričom do výpočtovo náročnejšej
vetvy sa dostávame, ak a f ∈ EF . V nej sa na-
chádza vnorený Foreach cyklus (riadok 5), ktorý
opät’ iteruje cez najviac m prvkov a pre každý z
nich potrebuje zist’ovat’, či sú 2 rôzne prvky ob-
siahnuté v EF (riadky 6 a 7). Toto zist’ovanie
nám teda dáva zložitost’ 2 · logn. Zložitost’ pr-
vého Foreach cyklu v najhoršom prípade je teda:
m ·m · (2 · logn) = O(m2 · logn)

ii. V druhom cykle iterujeme opät’ cez množinu
maximálne m prvkov (riadok 12) a v každej ite-
rácii zist’ujeme prítomnost’ prvku v EF (riadok
13) so zložitost’ou O(logn). Vnorený cyklus na
riadku 16 nám potom maximálne m krát najskôr
zist’uje prítomnost’ nejakého prvku v EF a ak
tam nie je, tak ho pridá. Ked’že zložitost’ vkla-
dania prvku do B-stromu je tak isto O(logn) [4],
dáva nám celý tento cyklus pre najhorší prípad
zložitost’:
m · ((logn)+m ·2(logn)) = O(m2 · logn)

iii. V tret’om, predposlednom cykle algoritmus vy-
mazáva (zabúda) niektoré staré prvky z EF . Aby
sme vedeli ktoré prvky vymazat’, musíme otes-
tovat’ všetkých n prvkov a v najhoršom prí-
pade ich vymazat’ všetky (riadok 22). Ked’že
vymazávanie z B-stromu beží tak isto v čase
O(logn) [4], dostávame pre tento cyklus zloži-
tost’: O(n · logn)

iv. Posledný cyklus nám opät’ prechádza cez všet-
kých n prvkov EF (riadok 24), ale pre poten-
ciálne každý z nich tu ešte potrebujeme ove-
rit’ neexistenciu relevantných prvkov a f

c (riadok
25), čo pre nás znamená d’alšiu iteráciu cez n-
prvkovú množinu EF . Dokopy s vymazávaním
a f teda dostávame: n ·n · logn = O(n2 · logn)

Ak teraz skombinujeme zložitosti všetkých štyroch
cyklov (bežiacich sériovo), dostaneme výslednú ča-
sovú zložitost’ 3SG algoritmu:

O(m2 · logn)+O(m2 · logn)+O(n · logn)+O(n2 ·
logn)

= O
(
(m2 +m2 +n+n2) logn

)

= O
(
(m2 +n2) logn

)

Poznámka 1. Implementácia EF pomocou B-stromu
nie je pre náš problém úplne optimálna. Všimnite si,
že v poslednom cykle potrebujeme iterovat’ cez celú
množinu EF aby sme zistili, čo z nej potrebujeme vy-
mazat’. Ak by sme mali EF vhodnejšie štrukturovanú,
s ohl’adom na vzt’ahy medzi jej prvkami, vedeli by
sme tento proces zrýchlit’.

5 Experimenty

Na vyjadrení zložitosti (veta 2) vidíme, že pre nás
bude hrat’ dôležitú úlohu vel’kost’ našej reprezentá-
cie akčného modelu. Okrem nej nás zaujíma rých-
lost’ behu 3SG algoritmu v praxi a samotné výsledky,
ktoré produkuje. Ako testovaciu doménu sme pou-
žili akčnú FPS hru Unreal Tournament 2004, ku kto-
rej sme pristupovali pomocou frameworku Pogamut 3
[8]. Agent volal 3SG algoritmus po každej odpozoro-
vanej akcii, čo bolo priemerne 7.432 krát za sekundu,
pričom priemerná vel’kost’ jeho pozorovaní bola 70
fluentov (teda priemerná vel’kost’ o aj o′ bola 70).
Nasledujúce výsledky zodpovedajú jednej hre, trva-
júcej 48.73 minút (na extenzívnejšie praktické expe-
rimenty tu bohužial’ nie je dost’ miesta).

5.1 Vel’kost’ akčného modelu

Počas jednej hry sme odpozorovali a spracovali
21733 príkladov, ktoré zodpovedali 7632 časovým
krokom (v jednom kroku totiž mohlo byt’ pozorova-
ných súčasne viac akcií). Za vel’kost’ akčného mo-
delu nám stačí považovat’ vel’kost’ EF , nakol’ko fun-
kcia P je reprezentovaná implicitne vzorcom, pričom
jej definičný obor je práve EF . Pri tomto experi-
mente sme mali konštanty nastavené takto: minP =
0.9,minEx = 3,memoryLength = 50. To znamená,
že sme z EF zabúdaním vymazávali tie prvky, ktoré
sa za 50 krokov (asi 19.154 sekundy) nestihli potvr-
dit’ aspoň 3 príkladmi aspoň na 90%. Nasledujúci
graf znázorňuje vývoj vel’kosti EF počas tejto 48.73-
minútovej hry.

Vidíme, že vd’aka zabúdaniu sa vel’kost’ nášho
akčného modelu udržuje na viac-menej konštantnej
úrovni. Bez zabúdania nám táto vel’kost’ samozrejme
nekontrolovane narástla.
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Obr. 2: Vývoj vel’kosti EF (os y) v čase (jednotkou na osi x je poradové číslo časového kroku).

5.2 Rýchlost’

Pre meranie rýchlosti sme najskôr vytvorili záznam
za sebou idúcich príkladov odpozorovaných agentom
počas hry, a až potom sme opakovane volali 3SG
sériovo pre všetky zaznamenané príklady. Algorit-
mus bol naprogramovaný v jazyku Python a pristu-
poval k akčnému modelu uloženému v MySQL data-
báze. Experiment bežal pod 64-bitovým Linuxovým
OS, na systéme s procesorom Intel(R) Core(TM) i5
3.33GHz. Spracovanie 21733 príkladov zo 48.73-
minútovej hry nám trvalo len 12 minút a 10.138 se-
kundy. To znamená, že za takýchto podmienok mô-
žene používat’ 3SG algoritmus efektívne v reálnom
čase.

5.3 Výsledky

Pre zlepšenie čitatel’nosti výsledkov sme EF prelo-
žili do plánovacieho jazyka PDDL [9]. Pri tomto pre-
klade sme ignorovali všetky tie prvky EF , ktoré mali
pravdepodobnost’ menšiu ako minP. Taktiež sme
kvôli zostručneniu zápisu zlúčili tie skupiny efektov
kde to bolo možné bez straty informácie pomocou za-
vedenia premenných a v prípade, že všetky efekty ne-
jakej akcie mali rovnakú podmienku, označili sme ju
za podmienku vykonatel’nosti danej akcie.

Prvým príkladom zobrazeným na obr. 3 (nižšie)
je akcia changeWeapon(A,B,C), ktorá je naučená
presne ako by sme očakávali – agent A môže zme-
nit’ zbraň ktorú práve používa z B na C iba ak B a C
sú rôzne. Ak to spraví, tak bude držat’ C a nebude na-
d’alej držat’ B. Druhá akcia, move(A,B), má viac na-
učených efektov (pre stručnost’ uvádzame 4 z nich).
Prvé dva sú očakávatel’né – agent A sa bude nachá-
dzat’ na pozícii B a nebude nad’alej na žiadnej z oko-
litých pozícií Z. Ďalšie dva efekty už sú pre nás menej

intuitívne, avšak naučené sú správne. Pokrývajú totiž
odpozorované príklady. Konkrétne efekt 3 hovorí, že
ak agent príde na pozíciu playerstart25, tak zomrie.
To je spôsobené jednoducho tým, že ho na tejto pozí-
cii vždy niekto zabíjal. Podobne, ak agent prišiel na
playerstart20, tak sa jeho zdravie dostalo na maxi-
málnu hodnotu. To je spôsobené zrejme tým, že sa
na danej pozícii nachádzala lekárnička. Ešte je zaují-
mavé, že zo šiestich naučených efektov, sa tie pre nás
intuitívne (prvé 4) agent naučil vel’mi rýchlo (mal ich
v EF už pred časovým krokom 150, čo predstavuje
menej ako 58 sekúnd). Neintuitívne efekty (posledné
2) mu trvali dlhšie (šiesty niečo pod 2,5 a piaty skoro
16 minút).

6 Vlastnosti II.: Naučené efekty

V tejto sekcii sa ešte pozrieme na niekol’ko doplnko-
vých vlastností 3SG algoritmu, ktoré môžu ponúknut’
hlbší vhl’ad do jeho fungovania. Konkrétne budú na-
sledujúce vety hovorit’ o tom, za akých podmienok sa
naučíme efekty akcií. Začnime teda definíciou tohoto
pojmu.

Definícia 1. Efektom budeme nazývat’ dvojicu E =
〈a f ,C = {a f

c0,a
f
c1, . . . ,a

f
ci}〉 kde C je množinou pod-

mienok pre a f . Hovoríme, že sme sa naučili efekt
E práve vtedy, ked’ vzhl’adom na náš akčný model
〈EF,P〉 platí nasledovné:

i. a f ∈ EF

ii. ∀a f
c ∈C : (a f

c ∈ EF)∧
(

P(a f
c )≥ minP

)

iii. (C = /0)⇒
(
P(a f )≥ minP

)

Inak povedané, a f a všetky jeho podmienky musia
byt’ obsiahnuté v EF a musia mat’ priradenú dosta-
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(:action changeWeapon

:parameters (?a ?b ?c)

:precondition (and (differentWeapon ?b ?c) (differentWeapon ?c ?b))

:effect (and

(equippedWeapon ?a ?c)

(not (equippedWeapon ?a ?b))

)

)

(:action move

:parameters (?a ?b)

:effect (and

(onPosition ?a ?b)

(when (and (edge ?b ?z) (edge ?z ?b)) (not (onPosition ?a ?z)))

(when (= ?b playerstart25) (dead ?a))

(when (= ?b playerstart20) (health ?a maximum))

… atď.

)

)

Obr. 3: Príklad naučených sa akcií (zapísaných v plánovacom jazyku PDDL).

točne vysokú8 pravdepodobnost’ P. Ak je E nepod-
mienený efekt (resp. C = /0), tak vyžadujeme aby sa-
motné a f bolo dostatočne pravdepodobné.

Poznámka 2. Všimnime si, že ak máme atóm a f pod-
mienený aspoň jedným dostatočne pravdepodobným
a f

c , tak mu povolíme mat’ nízku pravdepodobnost’.
Efekt a f totiž môže obsahovat’ užitočnú informáciu
aj ak väčšinou nenastane, ale vieme čím je podmie-
nený. Ako príklad si predstavme, že a f znamená, že
“zjedenie jedla spôsobuje otravu“. To nám na 99%
neplatí. Ak ale máme silnú podmienku a f

c ktorá ho-
vorí, že “zjedenie jedla spôsobuje otravu ak je jedlo
jedovaté“, tak tieto 2 atómy dokopy predstavujú uži-
točnú informáciu.

Pre nasledujúce vety zavedieme značenie, kde
pos(a f )c bude znamenat’ „počet pozitívnych príkla-
dov pre a f kde bol odpozorovaný fluent c“ (podobne
pre negatívne príklady).

Veta 3. Uvažujme 3SG algoritmus bez zabúdania
(memoryLength = ∞). Ak odpozorujeme dostatok

8Minimálna hodnota priradenej pravdepodobnosti je daná
konštantou minP z intervalu (0,1), napríklad 0,9.

pozitívnych a žiadne negatívne príklady vzhl’adom
na a f (presnejšie pos(a f ) ≥ minEx∧ neg(a f ) = 0),
tak môžeme s istotou tvrdit’, že sa naučíme nepod-
mienený efekt E = 〈a f , /0〉. Taktiež môžeme pove-
dat’, že sa nenaučíme žiaden iný podmienený efekt
E ′ = 〈a f ,C 6= /0〉.
Veta 4. Ak odpozorujeme aspoň jeden negatívny prí-
klad vzhl’adom na a f , tak na naučenie sa nepodmie-
neného efektu E = 〈a f ,C = /0〉 potrebujeme zabúda-
nie (teda memoryLength musí byt’ konečné číslo).

Veta 5. Uvažujme 3SG algoritmus bez zabúdania
(me-moryLength = ∞). Ak odpozorujeme dosta-
tok pozitívnych príkladov vzhl’adom na a f (teda
pos(a f ) ≥ minEx), pričom počet tých kde sme vi-
deli fluent c je o dost’ väčší ako počet tých, kde
sme videli c pre každé naše a f

c (presnejšie ∀a f
c ∈C :

pos(a f )c ≥ minP ·
(

pos(a f )c + pos(a f )c
)
) a zároveň

každé a f
c ∈C je podporené aspoň minEx príkladmi a

existuje aspoň jeden negatívny príklad vzhl’adom na
a f , pri ktorom platilo c tak môžeme s istotou tvrdit’,
že sa naučíme podmienený efekt E = 〈a f ,C 6= /0〉.
Dôkaz. Definícia 1 stanovuje niekol’ko podmienok,
ktoré musia byt’ splnené, aby sme mohli povedat’ že
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sme sa naučili efekt E. Postupne si ukážeme ako z
predpokladov vety vyplýva každá z týchto podmie-
nok:

i. a f ∈ EF pretože 3SG algoritmus nám pridá
a f do EF pri prvom pozitívnom príklade (ria-
dok 2 na Obr. 1) a zároveň predpokladáme, že
pos(a f )≥ minEx, pričom minEx > 0.

ii. Na to, aby a f
c ∈ EF potrebujeme (podl’a

riadku 16) aby neg(a f )c > 0, čo je priamo
našim predpokladom. Teraz si uvedomme, že
podl’a sémantiky EF sú pozitívne príklady
pre a f

c práve tie, ktoré sú pozitívne aj pre
a f a zároveň v nich platí c. Podobne, nega-
tívne príklady pre a f

c sú tie, ktoré sú pozi-
tívne pre a f , ale platí v nich c. Náš predpo-
klad pos(a f )c ≥ minP ·

(
pos(a f )c + pos(a f )c

)

si teda môžeme prepísat’ do tvaru pos(a f
c ) ≥

minP ·
(

pos(a f
c )+neg(a f

c )
)

. Úpravou dostá-

vame: pos(a f
c )/
(

pos(a f
c )+neg(a f

c )
)
≥ minP,

čo je ekvivalentné s podmienkou P(a f
c ) ≥ minP

z definície, ked’že tiež predpokladáme, že a f
c

je dostatočne podporené (pos(a f
c ) + neg(a f

c ) ≥
minEx).

iii. To že platí (C = /0) ⇒
(
P(a f )≥ minP

)
, do-

kážeme sporom. Predpokladajme negáciu tejto
vety:
(C = /0)∧

(
P(a f )< minP

)
To, že C je prázdna

množina znamená (za predpokladu neprázd-
nych pozorovaní), že nemáme ani jeden nega-
tívny príklad vzhl’adom na a f (algoritmus to-
tiž pri negatívnych príkladoch vzhl’adom na a f

pridáva na riadku 16 do EF podmienky a f
c ).

Ked’že predpokladáme, že pos(a f ) ≥ minEx, a
nemáme žiadne negatívne príklady, pravdepo-
dobnost’ P(a f ) sa musí rovnat’ 1. Nemôže byt’
teda menšia ako minP.

7 Záver

Ukázali sme, že zložitost’ algoritmu 3SG je polyno-
miálna vzhl’adom na vel’kost’ vstupu a tiež že je za
určitých podmienok korektný. Prvé praktické experi-
menty naznačujú, že má potenciál pre využitie v reál-
nom čase - a to aj v pomerne komplexných domé-
nach. Je však potrebné dôkladnejšie preskúmat’ jeho

efektívnost’, či už d’alšími praktickými experimen-
tami vo viacerých prostrediach, alebo z teoretického
hl’adiska kompetitívnou analýzou [5]. Následne sa
môžeme začat’ venovat’ skúmaniu vplyvu samotného
správania učiaceho sa agenta na rýchlost’ a presnost’
učenia.
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Abstract: Many practically used time series have
features with different time and spatial scales. One
way how to deal with this, is to use a recently pro-
posed hierarchical echo-state network. We focused
on training this network based on Aha! effects, which
occur during the training phase. These represent sig-
nificant shifts in the organization of model’s feature
detectors. This was achieved by testing the model
on two tasks – approximation of transition functions
of Reber grammar given by symbolic sequences and
prediction of continuous Mackey-Glass time series.
We observed and described three phases of training
and proposed modification of the network which in-
creased its performance on Mackey-Glass time se-
ries.

Keywords: time-series prediction, hierarchical neural
network

1 Introduction

”Theoretical results suggest, that in order to approx-
imate complicated functions, which can represent
high-level abstractions (e.g., in image of language
processing, and other AI-level tasks), deep archi-
tectures may be necessary. Deep architectures are
composed of multiple levels of non-linear operations,
such as in neural networks with many hidden lay-
ers or in complicated propositional formulae re-using
many sub-formulae”(Bengio, 2009).

Hierarchical echo-state network (HESN) is a case
of deep architectures. HESN consists of multiple lay-
ers. On each layer there are multiple experts – ESNs,
in control of experts on a lower layer. During train-
ing for the prediction task, HESN discovers hierarchy
of dynamical features in the input data stream in an
unsupervised fashion (Jaeger, 2007). These features
effectively help to decompose the signal.

HESN is a relatively new that has not been thor-
oughly investigated so far. The only reference we are
aware of is that of (Stroe, 2008). Given the complex-
ity of HESN, in terms of its architecture and the num-
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ber of parameters, we were motivated to study HESN
experimentally.

2 Model Description

The central design idea concerns the composition of
the features, which are extracted at each level, such
that together a representation of a complex multiscale
input signal is formed (Jaeger, 2007).

HESN consists of n layers. As input for each layer
we use the output of a lower layer at a time (t − 1)
(input of the first layer is the network input). ESNs in
layer transforms input into multiple features that are
combined to layer output using votes (output) from
higher layer (top layer contains only one ESN which
output is layer’s output). The output of the network is
the output of the first layer (L1). Therefore experts in
L1 learn from the target output. Experts in L2 learn
how to put together outputs of the experts in L1. Ex-
perts on L3 learn how to put together outputs of the
experts of L2, and so on.

As each expert in the layer receives the same in-
put and input–to–reservoir connections and recurrent
reservoir connections are not trained, Jaeger (2007)
used in his architecture a single reservoir for all ex-
perts within the same layer. To achieve diversity in a
single layer, each expert can ”see” only a part of the
reservoir.

Jaeger (2007) provides a comparison of a HESN
and the standard ESN with the same computational
complexity. He found, that for a non-hierarchical sig-
nal both networks achieved the same error. However,
for the hierarchical signal, HESN had a significantly
lower error.

2.1 Architecture and Activation Dynamics

Let Li.vin be the input vector of i-th layer. The input
of the first layer is network input, the input of (i+1)-
th layer is the output of i-th layer at time t−1.

Let Li.vres(t) be the activation of the reservoir of
i-th layer at time t, Li.Win be the connection matrix
of input and reservoir of i-th layer and Li.Wres be the
connection matrix of the recurrent connections of the
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reservoir of i-th layer. The activation of the reservoir
at time t is:

Li.vres(t) = (1−Li.a)Li.vres(t−1)+

σ(Li.WresLi.vres(t−1)+Li.WinLi.vin)

where σ is the sigmoid function applied element-
wise and Li.a is the leaky rate of the reservoir of i-th
layer.

vin

vres

WinWres

f j

. . .
f2

f1

Wout
j

Wout
2

Wout
1

[,]

F

Π

vvote

σ(L ())

vout

input to ESN reservoir feature abstraction feature composition

Figure 1: The scheme of the layer.

Let there be j experts on i-th layer
Li.f1,Li.f2, . . . ,Li.f j and let each have its
own connection matrix from the reservoir
Li.Wout

z ,(0 < z ≤ j). Feature Li.fz (output of
z-th expert) will be computed as

Li.fz = Li.Wout
z [Li.vres(t);Li.vin]

where [u;v] = (u1, . . . .um,v1, . . . ,vn) is the vector
concatenation.

Let Li.F be the feature matrix, whose x-th column
denotes x-th feature. The output of layer is computed
as

Li.vout = σ(Li.L (Li.F L(i+1).vout))

where Li.L (x(t)) is the leaky integration defined as

Li.L (x(t)) = (1−Li.λ )Li.L (x(t−1))+Li.λx(t)

where Li.λ is leaky rate of i-th layer.
Each layer is treated in the same way except in the

first layer we do not use sigmoid function and leaky
integration, so output is computed as

L1.vout = L1.F L2.vout

and top layer contains only one feature which is
used as layer output

Ln.vout = σ(Ln.L (Ln.Wout[Ln.vres;Ln.vin]))
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Figure 2: Example of three layer network with five
experts in L1 and three experts in L2.

2.2 Learning Mechanism

The learning is similar to ESN learning. The
only connections, that are trained, are out-
put connections (in a matrix) of each expert
(Li.Wout

1 ,Li.Wout
2 , . . . ,Li.Wout

j ). They are adjusted
after every step.

Let Li.p be vote potential of i-th layer, defined
as output of i-th layer before application of sigmoid
function

Li.p = L(i+1).L (L(i+1).F L(i+2).vout)

Let Li.e be error vector of i-th layer and v̄out be
target output. Error vector of each layer is computed
recurrently.

L1.e = L1.vout− v̄out

L(i+1).e = Li.FT Li.e∗Li.λσ ′(Li.p)

where ‘∗’ is component-wise multiplication of two
vectors and σ ′(x) is the derivation of sigmoid that
equals

σ ′(x) = σ(x)(1−σ(x))

Using the error vector in each layer, we adjust
weights of output connection of each expert.

Li.Wout
z (t +1) = Li.Wout

z (t)+Li.γ L(i+1).vout
[z]

Li.e[Li.vres;Li.vin]T
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where Li.γ ∈ (0,1) is the learning rate of i-th layer.

2.3 Aha! effect

During network training Jaeger (2007) found, that
“decrease of error proceeds in a sequence of rather
sudden drops which are followed by longer periods
where the error improvement is slower” and named it
Aha! effect. Aha! effect represents significant shifts
in the organization of the network, when one or more
experts’ output starts to vary.

We have observed that learning of one layer con-
sists of three phases. In first phase (Constant phase)
outputs of all experts are constant. In second phase
(Hive mind stage) experts’ outputs are non-constant,
but they differ very little. In third phase (Final phase)
at least one expert’s output is different from any
other’s output.

All layers begin in Constant phase. Since every
layer (except the first) learns how to put together out-
puts of lower layers’ experts, it in fact can’t do any-
thing until the lower level is in the Final phase (be-
cause every expert predicts nearly the same output).
Until then, all it can do is to scale output of the lower
layer. Once lower layer reaches the Final phase, cur-
rent layer will start to learn. Therefore, this network
is learning bottom-up.

3 Experiments

We performed two experiments – one focusing on
symbolic sequence and the other on real-value se-
quence.

3.1 Reber Grammar

3.1.1 Description

As a representative of the symbolic dynamics, we
used a slightly modified Reber grammar (Cleeremans
et al., 1989), generated by the following automaton:

In each state, both letters have the same propabil-
ity. Symbol E represents the acceptation (end) of the
word. We modified the original automaton (which
had B at the beginning), but this change has not con-
cluded in any simplification of the task.

3.1.2 Training

The network input was the current symbol and the
network task was to predict the next symbol. All
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Figure 3: Automaton generating words from Reber
grammar.

symbols were represented using one-hot (localist) en-
coding. We used supervised learning – after predic-
tion was made, we looked at the next symbol and
used it as the target in training algorithm.

We used the three-layer network with 5 experts
in L1 and 3 experts in L2. HESN was trained in
several epochs, where during every epoch network
made 1000 predictions (training phase). After every
epoch network made another 1000 predictions with-
out training (testing phase). As the measure of error
we used the percentage of incorrect predictions dur-
ing the test phase. As a correct prediction we consid-
ered the output, which had activation values of sym-
bols that could have been generated greater than 0.3
and all other remaining activation values were lower
than 0.3.
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Figure 4: Progress of error – Reber grammar.

After training, network was able to aproximate
transfer function – in output vector each coordinate
represents propability of generating that symbol in
the current state.

3.1.3 Aha! effect

During every training two Aha! effects occurred – the
first was around epoch 150, the second around epoch
280 (see Figure 4). We found that before the first
Aha! effect L1 was in Hive mind phase while L2 and
L3 were in Constant phase. After first Aha! effect L1
was in Final phase, L2 was in Hive mind phase and
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L3 was in Constant phase. After second Aha! effect
all layers were in Final phase.

3.1.4 Comparison

Cleeremans et al. (1989) used simple recurrent net-
work and was able to accept every word from the
grammar and reject every word that wasn’t from the
grammar regardless of length of the word.

HESN wasn’t able to achieve the same results, be-
cause sometimes it predicted the value of each sym-
bol (except E) ≈ 0.2 and acted as if it was “between
two states of automaton”. In two steps after confu-
sion it was again able to nearly perfectly predict the
transition function. The reason why this happens will
require further investigation.

3.2 Mackey-Glass Time Series

3.2.1 Description

As a representative of continous dynamics, we used
Mackey-Glass time series which is widely regarded
as a benchmark for comparing the generalization
ability of different methods. It models control of
blood cell production in human body and is defined
as:

ds(t)
dt

= α
s(t− τ)

1+ s10(t− τ)
−β s(t)

In our experiments we used time series generated
with α = 0.2, β = 0.1, s(0)= 1.2 (for t < 0, s(t)= 0),
τ = 17.
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Figure 5: Mackey-glass time series – first half
(1–500, blue) shows train set, second half (501–1000,
red) shows the test set

3.2.2 Training

As input in time step t we used the vector [s(t −
18),s(t−12),s(t−6),s(t)] and as the target (output)
was used value s(t +85).

We split the data set to two subsets – the first 500
values were used as training set and the next 500 val-
ues were used as the test set. To evaluate HESN we
used the normalized root mean square error defined
as:

NRMSE =

√
∑n

k=1(yk− ŷk)2

∑n
k=1(yk− ȳk)2

where ȳ = 1
n ∑n

k=1 yk. We used the same input/output,
data and evaluation function as Falco et al. (1998),
Platt (1991) and Rosipal et al. (1998), etc.
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Figure 6: Mackey-glass time series - progress of
NRMSE during training without triang function.
Epochs higher than 10000 are not shown, because
there was only little improvement. No Aha! effect
was observed.

The network was able to achieve NRMSE ≈ 0.35
but during training we have not observed any Aha! ef-
fect. In addition, further investigation showed that L1
was in the Hive mind phase and each other layer was
in Constant phase. We repeated this experiment with
different parameters (number of layers, number of ex-
perts on each layer, size of reservoir on each layer,
etc.) with the same result.
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Figure 7: HESN prediction of the Mackey-glass time
series. Red line is original time series, blue are pre-
dicted values - instance of network with best NRMSE
– without Triang function.
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3.2.3 Space-coding Input

Our experiments with Reber grammar showed, that
HESN can work well with symbolic data, so we
wanted to transform the data into “pseudo-symbols”.
Jaeger (2007) wanted to show that model can han-
dle high dimensional data, so he used Triang function
to project one dimensional data to high-dimensional
space. We modified this function (Triangn) and used
it to space-code input data:

Triangn(x) = (trn
1(x), . . . , tr

n
n(x))

where trn
i (x)=max{0;1−|x(n−1)− i|}. We also

shifted data to (0,1).
By using the Triang function, the original 1D time

series is transformed into a higher-dimensional space,
becoming a 1D manifold. This transformation ap-
parently helps the HESN in the prediction task. Af-
ter this modification, we were able to train network
better. Up to two Aha! effects have occurred dur-
ing training and also NRMSE was significantly lower
(below 0.1 in Figure 8, as opposed to 0.33 in Figure
6).

The drawback of this modification is that data pre-
processing is needed and input size is increased n
times what increases the complexity of the calcula-
tions.
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Figure 8: Mackey-glass time series - progress of
NRMSE during training using triang function. One
Aha! effect occurred around Epoch 4000.

HESN achieved NRMSE = 0.11 what is prediction
error comparable to other approaches (see Table 1).

4 Conclusions

In this paper we focused on training HESN. Our ob-
servation focused on the Aha! effects, which occur
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Figure 9: Mackey-glass time series - network predic-
tion. Red line is original time series, blue are pre-
dicted values - Triang function.

during the training and represent significant shifts in
the organization of model’s feature detectors. We de-
scribed three phases of the layers’ training (Constant
phase, Hive mind phase and Final phase).

In our two experiments we trained the HESN for
prediction tasks ,one focusing on symbolic sequence
and the other on real-value sequence.

As a representative of the symbolic dynamics, we
used Reber grammar. We used three layer HESN with
five experts in L1 and three experts in L2. During
training we observed two Aha! effects and described
the changes that occurred on each layer. After train-
ing, HESN was able to predict the next symbol with
a small error. We were not able to achieve zero error
that Cleeremans et al. (1989) achieved.

In the second experiment we focused on contin-
uous dynamics. We used Mackey-Glass time series
which is widely regarded as a benchmark for com-
paring the generalization ability of different meth-
ods. We were training the same network as in the
first experiment. We described how to improve the
performance of HESN by space-coding input into
high-dimensional space. After this modification, we
achieved a NRMSE = 0.11 that is a prediction error
comparable to other approaches.

Currently, we are systematically searching for op-
timal model parameters, in an attempt to further im-
prove the prediction performance of HESN.
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    Abstrakt
Turistika má veľa prívržencov. Niektorí z  nich 

sú  rôznymi  spôsobmi  hendikepovaní.  Medzi 
diagnózy,  ktoré sťažujú pohyb alebo orientáciu na 
turistickom  chodníku,  patria  aj  poruchy  zraku. 
V  našej  práci  sme  sa  zamerali  na  jednu  z  nich, 
farbosleposť.  Farboslepý turista má  často problém 
rozlíšiť farbu turistickej značky.  Preto sme navrhli 
algoritmus,  ktorý  úspešne  rozpoznáva  turistické 
značky.  Uvádzame  možnosti  jeho  uplatnenia  pre 
turistov s poruchami zraku. 

Kľúčové  slová: turistické  značky, 
rozpoznávanie  značiek,  poruchy  zraku, 
farbosleposť, split a merge algoritmus  

1 Turistika a turistické značky

Turistika  je  v  našich  zemepisných  šírkach 
rozšírený,  obľúbený  a  relatívne  nenáročný  šport, 
ktorý nevyžaduje výnimočnú fyzickú zdatnosť, ani 
technickú  výbavu.  Venujú  sa  mu  ľudia  všetkých 
vekových kategórií, ľudia s rôznymi schopnosťami 
a zdravotným stavom. 

Turistika patrí  medzi  mladé športové odvetvia, 
začala sa rozvíjať až v 19.  storočí.  Na Slovensku 
bol prvý turistický klub založený okolo roku 1860. 
Členovia  turistických  spolkov  budovali  a 
značkovali  prvé  turistické  chodníky,   stavali  pre 
turistov  chaty,  útulne  a  rozhľadne,  vydávali 
turistické mapy.

Nápad značkovať turistické chodníky pochádza 
z  Nemecka.  Majitelia  chát  farebnými  značkami 
spočiatku  vyznačovali  chodníky  vedúce  k  svojim 
majetkom.  Neskôr sa tento zvyk rozšíril,  najmä v 
strednej Európe.

Slovensko  má  bohatú,  vyše  storočnú  tradíciu 
značkovania.  Náš  značkovací  systém  patrí  k 
najprepracovanejším  v  Európe.  Na  našom  území 
máme ucelenú sieť značkovaných trás v dĺžke okolo 
14 000 km.  Iba Slováci a Česi majú k dispozícii 

štátnu  normu,  ktorá  presne  určuje  druhy značiek, 
ich farbu, tvar, veľkosť a spôsob ich umiestňovania.

Rozdielnosť farieb má  slúžiť  na  sprehľadnenie 
celej turistickej siete.  Červenou farbou sa zvyčajne 
vyznačujú  najdlhšie  trasy  (hrebeňovky),   modrou 
stredne dlhé trasy,  zelenou kratšie miestne trasy a 
žltou najkratšie  úseky,  spojky  a  skratky.  Viac 
informácií je dostupných na [GULDAN2012].

1.1. Turistické značky
Turistické značky slúžia  turistom na uľahčenie 

orientácie  v  teréne,  v  neznámom  prostredí. 
Takýchto  značiek  je  mnoho  druhov.  Tiahnu  sa 
pozdĺž turistických chodníkov, označujú začiatok a 
koniec  trasy,  rôzne  prírodné  a  kultúrne 
zaujímavosti, zmenu smeru. 

Najčastejšie používaná značka je tzv. ,,základná 
turistická  značka“,  ktorá  označuje  turistický 
štandardný  chodník  (Obr.  1).  Tieto  značky  sa 
vyskytujú v desiatkach exemplárov (v zhruba 50 až 
250-metrových  rozostupoch) pozdĺž  každej 
turistickej trasy. Na našom území má tvar štvorca, 
obsahujúceho tri vodorovné pásy, vonkajšie sú biele 
a vnútorný má jednu z farieb: červená, modrá, žltá, 
zelená. Tomuto značeniu sa preto hovorí aj pásové 
značenie. Pre  viac  informácií  odporúčame 
[GULDAN2012].

Rozmery  značky  by  mali  byť  10x10 
centimetrov,  ale  v  skutočnosti  dosť  variujú,  v 
závislosti  od  povrchu,  na  ktorom  je  značka 
zobrazená.  Najčastejšie  nachádzame  značky  na 
pňoch stromov,   na  skalách,  múroch  a budovách, 
kde sa štvorcový tvar zvyčajne dodržiava. Niekedy 
sa značky vyskytujú na úzkych stĺpoch a plotoch, 
kde je ich tvar spravidla deformovaný a namiesto 
štvorca ide o obdĺžnik.  Pre získanie podrobnejších 
informácií  o  turistických  značkách  odporúčame 
[ORAVEC2012].
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Obr. 1: Základná turistická značka.

Podkladový  materiál,  na  ktorom  je  značka 
namaľovaná,  je  najčastejšie  kôra  stromov,  betón, 
kameň  alebo kov. Všetky tieto atribúty ovplyvňujú 
výsledný  vzhľad  značky.  Pre  zdravé  ľudské  oko 
napriek  spomínanej  rôznorodosti  nie  je  problém 
nájsť, identifikovať a interpretovať jej význam. Pre 
turistu,  hlavne  ak  nemá  k dispozícii  mapu  alebo 
GPS-navigáciu,  je  turistické  značenie  kľúčové.  V 
neznámom  prostredí  mu  ozrejmí  jeho  pozíciu  a 
smer, prípadné odbočenie, koniec cesty a podobne.

2 Turistika a poruchy zraku

  Turistika  patrí  medzi  menej  náročné  športy, 
prístupné  pre  širokú  verejnosť.  Je  vhodná  i  pre 
osoby  s  nižšou  kondíciou,  pre  deti  aj  seniorov. 
Svojich  priaznivcov  má  i  medzi  telesne 
postihnutými ľuďmi. Existujú však ochorenia, ktoré 
pohyb  po  turistických  chodníkoch  sťažujú, 
znepríjemňujú  či  úplne  znemožňujú.  Môžeme 
medzi  ne zaradiť napríklad slepotu a iné  poruchy 
zraku,  ako  slabozrakosť,  šeroslepotu,  glaukóm 
a farbosleposť. 

Niektoré z nich sťažujú orientáciu na turistickom 
chodníku  nezávisle  od  okolitých  podmienok, 
šeroslepota  a  glaukóm (zelený  zákal)  ju  zhoršujú 
iba v tme a šere. Šeroslepota a glaukóm sú pomerne 
zriedkavé,  podľa [VIDENIE] postihujú menej  ako 
2% obyvateľstva.  

Z  uvedených  porúch  zraku  je  v  populácii 
najrozšírenejšou  farbosleposť  (a  iné  poruchy 
farbocitu).  To  je  jedným  z  dôvodov,  prečo  sa  v 
našej práci sústreďujeme na ňu. Ďalším z dôvodov 
je,  že  náš  program je  mimoriadne  užitočný práve 
pre osoby s touto diagnózou.

2.1. Poruchy farbocitu
O farbosleposti sa nehovorí veľa. Mnoho ľudí s 

ňou žije bez toho, aby o nej vedeli,  nekomplikuje 
im  bežný  život.  Iným  spôsobuje  problémy  pri 
šoférovaní  a  znemožňuje  vykonávať  určité 

povolania,  pri  ktorých  potrebujú  vedieť  presne 
rozlišovať farby.  

Označenie  farbosleposť  sa  v  bežnej  reči  často 
nesprávne používa  namiesto  termínu  ,,znížený 
farbocit“. O pravú, odborne ,,úplnú farbosleposť“ sa 
jedná iba  vtedy,  keď pacient  nevidí  vôbec žiadne 
farby,  rozlišuje  iba  svetelné  odtiene  predmetov 
okolo  seba  –  vidí  teda  svet  ,,čierno-bielo“.  Táto 
porucha je v populácii zriedkavá. Oveľa častejšie sa 
vyskytujú  miernejšie  formy  ochorenia,  ktoré 
spadajú  pod  termín  ,,poruchy  farbocitu“  alebo 
,,znížený  farbocit“.  Postihujú  zhruba  8,5% 
populácie, prevažne mužov. Postihnutý jedinec má 
schopnosť  farebného  videnia,  avšak  vidí  farby 
skreslene.  Najčastejšie  nevie  od  seba  odlíšiť 
červenú  a  zelenú,  zriedkavejšie  si  navzájom mýli 
žltú a modrú. Až u 99% postihnutých osôb sa defekt 
týka  rozpoznávania  červenej  a  zelenej,  obyčajne 
obe  farby  vnímajú  ako  odtiene  hnedej.  Pre  viac 
informácií odporúčame [VIDENIE] a [CB2012].

Na  obrázku  (Obr.  2)  môžeme  vidieť,  ako 
vnímajú farby osoby so zníženým farbocitom. 

Obr. 2: Vnímanie červenej a zelenej farby u väčšiny 
osôb so zníženým farbocitom. Zo zdrojov [VIDENIE] 
a [CB2012].

Práve  tieto  štyri  farby  (červená,  modrá,  žltá, 
zelená)  sa  používajú  na  značenie  turistických 
chodníkov.  To  znamená,  že  osoba  so  zníženým 
farbocitom  je  značne  znevýhodnená,  jednak  pri 
čítaní turistickej mapy a samozrejme aj priamo na 
turistickom  chodníku.  Ako  príklad  uveďme 
nasledovnú situáciu: turista so zníženým farbocitom 
príde na rázcestie, z ktorého vychádzajú dve rôzne 
trasy,  jedna  značená  červenou  a  druhá  zelenou 
farbou. Keďže obidve farby vidí ako odtiene hnedej, 
nevie,  po  ktorej  ma  pokračovať.  Ak  nemá 
nadpriemerné orientačné schopnosti alebo pomoc v 
podobe  kompasu,  GPS-navigácie  alebo  ďalšieho 
turistu, ľahko sa môže stať, že zablúdi.  

3 Stav problematiky

V prieskume  problematiky  sme  sa  zamerali  na 
hľadanie  prác  zameraných  na  detekciu 
a rozpoznávanie rôznych druhov značiek.
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Ako sme zistili v práci  [Toth2010], je dostupných 
pomerne veľa prác,  zameraných na rozpoznávanie 
dopravných značiek, prípadne informačných tabúľ. 
Avšak  žiadna  z nich  sa  nezameriava  na 
rozpoznávanie turistických značiek. 

Takisto  sa  nám zatiaľ  nepodarilo  nájsť  žiadne 
zariadenie alebo softvér, ktorý by slúžil na pomoc 
špeciálne slabozrakým alebo farboslepým turistom.
     V práci [Yang1999] sa autori zamerali na pomoc 
turistom v teréne. Systém s názvom Smart Sight - A 
Tourist  Assistant  System,  je  vybavený  dvomi 
počítačmi,  GPS  prijímačom,  mikrofónom  a 
slúchadlami, kamerou a displejom, rozoznáva reč i 
gestá  používateľa,  vie  čítať  písmo,  pomáha  s 
navigáciou  v  neznámom  prostredí.  Zvláda  rôzne 
úkony, postará sa aj o výrobu uceleného fotoalbumu 
z  túry  obohateného  o  zvukové  alebo  písomné 
záznamy zážitkov z ciest - avšak turistické značky 
nerozpoznáva.  Podľa nášho názoru by aj  detekcia 
turistických  značiek  mohla  byť  hodnotným, 
účelným  vylepšením  tohoto  alebo  podobného 
zariadenia. 

4 Návrh riešenia pre turistov s 
poruchou farbocitu

Podľa našich prieskumov zatiaľ nikto nevyvíjal 
pre  turistov  s  poruchou  farbocitu   zariadenie 
modernejšie  ako  kompas  a  viac  špecifické   ako 
klasická  GPS-navigácia.  Pre  tento  účel  by  mohlo 
byť veľmi užitočné kombinovať GPS-technológiu s 
metódami  počítačového  videnia  a  rozpoznávania 
obrazu.  Rozpoznávanie  farby a  druhu turistických 
značiek v okolitom prostredí. 

V našej práci sme sa zamerali na rozpoznávanie 
turistických  značiek.  Navrhli  a  vytvorili  sme 
algoritmus,  ktorý  slúži  na  ich  detekciu 
a rozpoznávanie.

Ako  vstup  slúži  fotografia,  na  základe  ktorej 
daný  algoritmus  určí,  či  sa  na  nej  nachádza 
turistická značka. Ak sa na danej fotografii  takáto 
značka nachádza,  úlohou algoritmu je určiť jej druh 
a farbu.

V  budúcnosti  by  sa  podobná  aplikácia  na 
rozpoznávanie  značiek  mohla  stať  súčasťou 
navigačných  GPS-zariadení  alebo  mobilných 
telefónov,  prípadne  fotoaparátov,  či  tabletov. 
Univerzálnym  riešením  by  bol  mobilný telefón 
vybavený  GPS-navigáciou  a fotoaparátom,  alebo 
kamerou.  Používateľ  so  zrakovou  poruchou  by 
nasnímal  značku  a  aplikácia  by  mu  prezradila,  o 
značku  akého  druhu  a  farby  ide.  Za  prípadnej 
pomoci  GPS-navigácie  by  bolo  možné  aj  presne 
určiť  turistický  chodník,  odkiaľ  a  kam  smeruje, 
pozíciu používateľa a podobne. 

4.1. Modifikácia  riešenia pre 
slabozrakých turistov

 Za  najúčelnejšie  využitie  nášho  algoritmu 
pokladáme pomoc osobám s poruchou farbocitu. Po 
istých  úpravách  vidíme  ako  reálnu  aj  pomoc 
slabozrakým turistom. Pre slabozrakého je turistika 
jedným z relatívne prístupných, málo nebezpečných 
športov.  V  prípade  výberu  ľahšej  trasy,  napr.  na 
poľanách  a  v  lese,  mimo  skál  a  štítov,  je  riziko 
úrazu  pomerne  malé.  Ak  by  stupeň  poškodenia 
zraku dovoľoval pohyb postihnutého po turistických 
chodníkoch aj bez doprovodu zdravej osoby, vieme 
navrhnúť zariadenie, ktoré mu uľahčí orientáciu a v 
ktorom sa uplatní aj náš algoritmus. Toto zariadenie 
sníma  obraz  okolitého  prostredia,  využíva 
technológiu  GPS a kombinuje ju s rozpoznávaním 
značiek.  Turista  si  v  zariadení  nastaví  plánovanú 
trasu.  Počas  cesty  sa  priebežne  kontrolujú 
súradnice,  či  postupuje  správnym  smerom  a 
neschádza  z  chodníka.  Snímanie  značiek  funguje 
ako  ďalší  kontrolný  mechanizmus,  napríklad  na 
križovatkách  ciest.  Používateľ  zosníma  okolité 
prostredie  a  prístroj  vyhodnotí  podľa  značiek, 
ktorým smerom pokračuje daná trasa, ako kontrola 
pre prípad, že presnosť GPS by kolísala v rozmedzí 
niekoľkých metrov.

5 Databáza

    Na  testovanie  nášho  algoritmu  sme  vytvorili 
špecifickú  databázu, ktorú  tvorí  približne   270 
vlastnoručne nasnímaných fotografií a 10 fotografií 
získaných z internetu.
Na približne 200 snímkach sa nachádzajú turistické 
značky. Ostatné snímky sú bez značiek a slúžia na 
overenie  spoľahlivosti  algoritmu.  Pre  účely 
testovania sme vybrali reprezentatívnu vzorku 105 
fotografií. 
    Fotografie  s  turistickými  značkami  sú  veľmi 
rôznorodé.  Líšia  sa  typom  značky  a  taktiež 
prostredím, v ktorom je značka umiestnená. Podľa 
webstránky  Klubu  slovenských  turistov 
[GULDAN2012] existuje  približne  8-10  druhov 
turistických značiek (podľa toho, či uvažujeme aj o 
značkách pre cyklistov, bežkárov, náučné chodníky, 
a pod.) 

V  našej  práci  sme  sa  zamerali  na  dva  druhy 
turistických značiek:

A) prvým z nich je najznámejšia a najbežnejšie sa 
vyskytujúca  značka   na  slovenských  turistických 
chodníkoch.  Hovorí  sa  jej  ,,pásové  značenie“, 

246 J. Dobšovič, P. Kúdel’ová



,,štvorcová  pásová  značka“  alebo  ,,základná 
turistická značka“ a označuje štandardný turistický 
chodník. Je charakteristická tromi rovnako širokými 
vodorovnými pruhmi, pričom dva krajné sú biele a 
prostredný má jednu z farieb: červená, modrá, žltá, 
zelená.
   Táto  značka  má  mať  tvar  štvorca  s  rozmermi 
približne 10x10 centimetrov. Jej tvar i rozmery ale 
v  skutočnosti  dosť  variujú,  v  závislosti  od 
predmetu,  na  ktorom  je  značka.  Napríklad  na 
úzkych stĺpoch býva jej šírka často skrátená aj na 
4-5cm,  pričom  výška  sa  pohybuje  okolo 
odporúčaných/predpísaných  10  cm.  Algoritmus  je 
kvôli  týmto  deformovaným  prípadom  schopný 
detekovať aj značky v tvare obdĺžnika. 
   Štvorcové pásové značky sa dajú v prírode nájsť 
najčastejšie, a preto na zhruba 90% našich obrázkov 
sú práve ony.
Určité  úseky  turistického  chodníka  môžu  byť 
značené  viacerými  farbami.  Značky  sú  potom 
namaľované pod sebou, ako vidíme na Obr.3.

Obr. 3: Vľavo koncová a vpravo základná značka.

B)  druhým  typom,  ktorý  rozpoznáva  náš 
algoritmus, je štvorcová značka označujúca začiatok 
alebo koniec  trasy.  Nazýva sa  ,,koncová značka“. 
Táto je charakteristická farebným štvorcom v strede 
na  bielom  pozadí.  Jej  rozmery  by  mali  byť 
10x10cm.

   Ostatné  druhy  značiek  sa  vyskytujú  relatívne 
zriedkavo (,,odbočka k studničke / k zrúcanine / k 
výhľadu,  prírodná  zaujímavosť,  šípka,  náučný 
chodník a pod.). Z toho dôvodu sme sa rozhodli pre 
ich nezaradenie do našej databázy. 

   Jednotlivé  obrázky  v  našej  databáze  sa  líšia 
prostredím,  pozadím a  predmetom,  na  ktorom sa 
značka  nachádza.  Z  tohoto  hľadiska  je  naša 
databáza veľmi pestrá.
   V našej  databáze  sa  nachádzajú  snímky,  ktoré 
zachytávajú turistické značky v lese, na lúkach, na 
skalách,  ale  i  na  sídlisku  medzi  panelákmi.  Ako 

podklad  pre  značku  slúžia  najčastejšie  stromy  a 
stĺpy, ale i budovy, múry, dopravné značky.   

   Značky boli  snímané  z  rôznych  vzdialeností  a 
uhlov  pohľadu.  Snímky  majú  rozličné  svetelné 
podmienky.  Medzi  odlišnosti  fotografií  patrí  aj 
počet  značiek  na  jednej  snímke.  Náter  značiek 
dosahuje  rôzne  stupne  kvality,  častokrát  je 
vyblednutý,  popraskaný, zošúpaný, prípadne sa na 
ňom  vyskytuje  špina  či  hrdza.  Značka  býva 
nezriedka  zakrytá  vegetáciou  (tráva,  vetvy,  listy, 
mach)  Úspešnosť  detekovania  značiek  našim 
algoritmom  je  ovplyvnená  všetkými  uvedenými 
podmienkami.  Momentálne  najviac  znižujú 
úspešnosť detekcie ostré tiene a odlesky.
V našej databáze sú pomerne rovnomerne zastúpené 
všetky štyri farby značiek.

6 Navrhnutý algoritmus

   Navrhnutý algoritmus, znázornený na obrázku 
Obr.4, sa skladá z nasledujúcich fáz:

6.1. Split

   V tejto  fáze  sa  obraz  vyhladí  Gausiánovým 
filtrom,  aby  sa  znížil  vplyv  šumu.  Následne  sa 
prevedie  do  L*a*b*  priestoru.  Rozdelí  sa  do 
obrazov  L  +  a a L+b.  V La  vyniknú  červené 
a zelené oblasti, v Lb modré a žlté.
   Na  oba  obrazy  sa  aplikuje  quad  tree 
decomposition. Tzn. ak je rozdiel medzi najväčším 
a najmenším prvkom priveľký, obraz sa rozdelí na 
štyri  rovnako  veľké  časti.  Rovnaký  princíp  sa 
použije na každú časť, až kým všetky časti nebudú 
homogénne.
Výstupom tejto  fázy je  zoznam n  blokov  v tvare 
stĺpec, riadok ľavého horného rohu bloku, veľkosť 
bloku, farba bloku.

6.2. Merge

   Vstupom pre túto fázu sú výsledky splitu, obrazy 
rozdelené na homogénne časti. Tieto časti sa potom 
spájajú so susednými na základe podobnosti. Ak sú 
dve časti  dostatočne podobné (malý rozdiel  v Lab 
modeli),   spoja sa. Spojená časť dostane tú farbu, 
ktorá  je  viac  saturovaná.  To  spôsobí,  že  farebná 
oblasť sa môže rozrásť aj na tie časti, ktoré by boli 
zahodené, pri použití obyčajného prahovania. Takto 
sa  napríklad  môže  saturovaný  kúsok  značky 
„rozrásť“  na  celú  značku,  aj  keď  bol  jej  zvyšok 
v tieni.
Zoznam, ktorý je výstupom z fázy split,  je vstupom 
do tejto  fázy algoritmu,  ktorá  má  spojiť  podobné 
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bloky. Hlavným problémom je hľadanie susedných 
oblastí,  najmä  ak  sa  oblasť  rozrastie  na  niekoľko 
blokov a už  nie  je  definovaná  štvorcom.  Preto  sa 
tento  zoznam usporiada najprv podľa stĺpcov. Keď 
spracúvame  blok,  vieme  určiť  stĺpec  blokov 
susediacich  sprava  (stĺpec  aktuálneho  +  veľkosť 
aktuálneho + 1). Keďže sú bloky usporiadané podľa 
stĺpcov, vieme nájsť rozsah potenciálnych susedov 
v čase  O(log  n) binárnym  prehľadávaním  hodnôt 
stĺpcov,  čím  si  výrazne  zmenšíme  priestor 
prehľadávania.  Rovnaký  princíp  sa  aplikuje  na 
riadky - pre nájdenie zvislých susedností.

Obr. 4: Schéma algoritmu.

Na začiatku si každý blok pamätá svoju 

farbu.  Ak  sú  farby  dvoch  blokov  dosť  podobné 
v Lab modeli, tieto bloky sa spoja. Farba, ktorá má 
menšiu luminanciu, alebo saturáciu zanikne a blok 
si  pamätá  odkaz  (index  do  zoznamu)  na  svojho 
podobného suseda.  Takto sa zachová konzistencia 
oblasti aj keď sa jej farba niekoľko krát zmení. Aby 
sa zbytočne nevytvárali reťaze odkazov, vždy, keď 
sa odkazujúci  blok znovu kontroluje,  zaistí  sa,  že 
odkazuje  priamo  na  skutočnú  farbu.  Nakoniec  sa 
vytvorí obrázok a každý blok sa vyfarbí adekvátnou 
farbou.

6.3. Treshold

   Nasleduje  ,,Treshold  fáza”.  Spojené  obrazy  sa 
následne  prahujú  na  základe  HSV  hodnôt.  Pre 
každú farbu (červená, zelená, modrá, žltá a biela) sa 
spraví 5 prahov so znižujúcou sa toleranciou.

6.4. Detekcia

   Poslednou fázou nášho algoritmu je detekcia. Pri 
detekcii sa prehľadáva farebná zložka spolu s bielou 
(napr.  červená  +  biela).  Na  zložky  sa  použije 
operátor  otvorenia.  Na  farebnú  zložku  sa  použije 
analýza častí a časť je vyhlásená za možnú značku, 
ak  spĺňa  niekoľko  podmienok.  Musí  mať  pomer 
najväčšej  a najmenšej  osi  v tolerancii,  musí  mať 
minimálnu veľkosť a dostatok bielej v okolí  -  tzn. 
pomer bielych pixlov k farebným je väčší než prah.

Pokiaľ približne rovnaká časť spĺňa podmienky 
vo viacerých úrovniach prahovania, je vyhlásená za 
značku. Či ide o štvorcovú alebo pásovú značku sa 
rozhodne podľa pomeru hlavnej a vedľajšej osi.

V algoritme  sme  použili  nasledovné 
prídavné kódy [RUZON],[WANG].

7 Testovanie

Navrhnutý  algoritmus  sme  testovali  na  vzorke 
75 fotografií. Rozdelili sme ich do troch skupín po 
25 podľa úrovne kvality.  V prvej boli ,,najkrajšie“ 
fotografie značiek, v druhej priemerné a v tretej tie, 
ktoré  náš  algoritmus  rozpoznáva  s najväčšími 
ťažkosťami. 

Výsledky testovania sú v tabuľke Tab.1
Algoritmus  najúspešnejšie  detekoval  značky, 

ktoré  boli  rovnomerne  osvetlené,  mali  zreteľné 
farby a v ich okolí sa nevyskytovali iné viacfarebné 
objekty. Niektoré z nich sú zobrazené na Obr.5 vo 
forme výstupu z algoritmu.

Sledovali  sme  početnosť  štyroch  druhov 
výstupov: značka sa nachádza na obrázku je a bola 
detekovaná   (Relevant+Detected),  značka  sa  na 
obrázku  nachádza,  ale nebola  rozpoznaná 
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(Relevant+Undetected),  na  obrázku  sa  žiadna 
značka  nenachádza  a ani  nebola  detekovaná 
(Irrelevant+Undetected)  a  výstup,  kde  algoritmus 
ako značku mylne  vyhodnotil  objekt,  ktorý nie je 
značkou (Irrelevant+Detected).

Výsledky  testovania  sú  uvedené  v tabuľke 
Tab.1. Prvá skupina obrázkov dosiahla veľmi dobré 
výsledky,  správne  rozpoznaných  bolo  18  značiek 
z 22, teda iba 4 z 22 neboli algoritmom rozpoznané. 
V tejto skupine bolo testovaných 14 obrázkov bez 
značiek. Z nich 7 bolo vyhodnotených správne a 7 
nesprávne. Algoritmus teda správne vyhodnotil  25 
obrázkov z 36, čo predstavuje úspešnosť 69,44%.

V druhej  skupine  bolo  správne  vyhodnotených 
18  z 35  snímkov  (51,43%)  a v tretej  12  z 44 
(27,27%). 

Tab.1: Tabuľka výsledkov testovania

Náš algoritmus najúspešnejšie detekoval značky, 
ktoré  boli  rovnomerne  osvetlené,  mali  zreteľné 
farby a v ich okolí sa nevyskytovali iné viacfarebné 
objekty.  Niektoré z nich vidíte na Obr.5 vo forme 
výstupu z algoritmu.

Pri  testovaní  sa  ukázalo,  že  nášmu  algoritmu 
najväčšie  problémy  spôsobuje  detekovať  značku, 
ktorá: 

• je  nevhodne  osvetlená  (obrázok  obsahuje 
silné odlesky a ostré tiene), 

• má  poškodený,  špinavý  náter  alebo 
vyblednutú farbu 

Úspešnosť  nášho  algoritmu  sa  znižuje,  ak  sa 
značka  sa  nachádza  v okolí  iných  pestrofarebých 
objektov, napr. budov a áut v meste. Vtedy sa môže 
stať,  že  algoritmus  považuje  za  značku aj  objekt, 
ktorý ňou nie je, ako vidíme na Obr. 6.  

Ako  riešenie  tohoto  nedostatku  navrhujeme 
rozšíriť  program o  manuálne  nastaviteľné  profily. 
Pred  spustením  algoritmu  si  používateľ  zvolí 
profil ,,v meste“, alebo ,,v lese“. 

Problém  s nevhodným  osvetlením  vyrieši 
ekvalizácia  histogramu  (zmierni  rozdiel  medzi 
osvetlenými  a neosvetlenými  časťami  značky),  a 
zvolenie profilu ,,jasno“ alebo ,,zamračené“.

Obr. 5: Najlepšie výstupy algoritmu

Obr. 6: Príklad chybného výstupu algoritmu, kde 
boli ako značky detekované aj iné objekty.

8 Záver

   V  našej  práci  sme  sa  zamerali  na  detekciu  a 
rozpoznávanie  turistických  značiek  v  teréne.  Ako 
sme ukázali,  náš  algoritmus  veľmi  dobre  slúži  na 
rozpoznávanie 2 druhov turistických značiek.
V  budúcnosti  plánujeme  vylepšiť  a  rozšíriť 
navrhnutý algoritmus. Chceli by sme sa zamerať na 
rozpoznávanie viacerých druhov značiek. V prvom 
rade značiek používaných na našom území, neskôr 
prípadne  i  v  iných  krajinách.  Okrem  toho 
uvažujeme  nad  možnosťou  rozšíriť  algoritmus  na 
rozpoznávanie aj iných objektov, ako sú napríklad 
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dopravné  značky  a  informačné  tabule.  Ďalšou 
uvažovanou  možnosťou  rozšírenia  je  uplatniť 
algoritmus aj pre video sekvencie.
   Chceli by sme sa zamerať na zvýšenie presnosti a 
spoľahlivosti  rozpoznávania  značiek  a  taktiež 
vylepšiť  detekciu  v  prípade  prítomnosti  rušivých 
ostrých tieňov a odleskov.  
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250 J. Dobšovič, P. Kúdel’ová



Gnarley Trees: vizualizácia dátových štruktúr
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Školitel’: Jakub Kováč∗
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Abstrakt: V článku prezentujeme našu prácu na
projekte Gnarley Trees, ktorý začal Jakub Kováč ako
svoju bakalársku prácu. Zaoberá sa dátovými štruk-
túrami a ich vizualizáciou. Z vyvažovaných stromov
to sú B+-strom, strom s prstom a strom s reverzom,
z háld d-árna a l’avicová halda, skew halda a páro-
vacia halda. Z iných štruktúr bol pridaný union-find
problém a pı́smenkový strom (trie). Okrem vizuali-
zácie sme softvér doplnili o históriu krokov a operá-
ciı́, jednoduchšie ovládanie a tesnejšie vykresl’ovanie
stromov.
Dostupnost’: Softvér je vol’ne dostupný na stránke
http://people.ksp.sk/~kuko/gnarley-trees.

Kl’účové slová: Gnarley Trees, vizualizácia, algoritmy
a dátové štruktúry

1 Úvod

Dátové štruktúry a algoritmy tvoria základnú, prvotnú
čast’ výučby informatiky. Vizualizácia algoritmov a
dátových štruktúr je grafické znázornenie, ktoré abs-
trahuje od implementačných detajlov a reprezentácie
v pamäti. Je teda vhodnou pomôckou pri výučbe i
samoštúdiu.

Ukážka nášho softvéru Gnarley Trees je na ob-
rázku 1. Tento projekt začal ako bakalárska práca Ja-
kuba Kováča (Kováč, 2007); v tomto článku popisu-
jeme nové dátové štruktúry, ktoré sme vizualizovali a
nové funkcie a vylepšenia, ktoré sme doplnili.

Z vyvažovaných stromov vizualizujeme B+-strom,
strom s prstom a strom s reverzami, z háld to sú d-
árna halda, l’avicová halda, skew halda a párovacia
halda. Taktiež vizualizujeme aj union-find problém a
pı́smenkový strom (trie).

Okrem vizualizácie softvér prerábame a neustále
vylepšujeme. Doplnili sme ho o históriu krokov a ope-
ráciı́, jednoduchšie ovládanie a vel’a d’alšı́ch funkciı́.
Softvér je celý v slovenčine aj angličtine a je imple-
mentovaný v jazyku Java. Dostupný je na stránke
http://people.ksp.sk/~kuko/gnarley-trees

vo forme appletov s jednotlivými dátovými štruktú-
rami, a tiež vo forme samostatného programu, ktorý

∗algvis@googlegroups.com

obsahuje všetky dátové štruktúry a je určený na
použı́vanie offline.

Našou snahou je vytvorit’kvalitný softvér nezávislý
od operačného systému, ktorý bude vyhovovat’ ako
pomôcka pri výučbe ako aj pri samoštúdiu a bude
vol’ne prı́stupný.

Predchádzajúci výskum v oblasti pedagogiky zatial’
nedokázal úplne preukázat’ pedagogickú efektı́vnost’
vizualizáciı́ (Shaffer et al., 2010), avšak viacero štú-
diı́ potvrdilo zvýšený záujem a zapojenost’ študentov
(Naps et al., 2002; Hundhausen et al., 2002).

Rozmach vizualizácie algoritmov priniesla najmä
Java a jej fungovanie bez viazanosti na konkrétny
operačný systém. Kvalita iných existujúcich vizuali-
záciı́ sa lı́ši a ked’že ide o l’ahko naprogramovatel’né
programy, je ich vel’a a sú pomerne nekvalitné (Shaf-
fer et al., 2010). Zbieranı́m a analyzovanı́m kvality sa
venuje skupina AlgoViz (http://algoviz.org/).

Zaujı́mavé je pozorovanie, že určovanie si vlast-
ného tempa pri vizualizáciı́ je vel’ká pomôcka. Na-
opak, ukazovanie pseudokódu alebo nemožnost’urče-
nia si vlastného tempa (naprı́klad animácia bez mož-
nosti pozastavenia), takmer žiadne zlepšenie nepri-
náša (Shaffer et al., 2010; Saraiya et al., 2004).

Zvyšok článku je organizovaný nasledovne: V sek-
ciı́ 2 popisujeme implementované vylepšenia týka-
júce sa vizualizácie, grafiky a ovládania, v sekciách 3
až 6 nové dátové štruktúry, ktoré sme implementovali
a vizualizovali: vyvážené stromy, haldy, union-find a
pı́smenkové stromy.

2 Rozšı́renie predošlej práce

Projekt Gnarley Trees sme rozšı́rili nielen o vizuali-
zácie d’alšı́ch dátových štruktúr, ale pribudli aj soft-
vérové (vizualizačné) vylepšenia: kompaktnejšie vy-
kresl’ovanie stromov, história krokov s možnost’ou ná-
vratu, či približovanie a vzd’al’ovanie.

2.1 Tesnejšie vykresl’ovanie stromov

V pôvodnej verzii programu sa stromy vykresl’ovali
tak, že vertikálna súradnica predstavovala hĺbku v
strome a horizontálna poradie vrcholu v inorderovom
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Obr. 1: Softvér Gnarley Trees. V ovládacom paneli dole môže použı́vatel’zvolit’operáciu a vstupnú hodnotu a
sledovat’priebeh algoritmu (monentálne vkladanie prvku 47). Použı́vatel’postupuje vlastným tempom pomocou
tlačidiel „Ďalej“, prı́padne „Spät’“. Vpravo je popis vykonávaných krokov; kliknutı́m na konkrétny krok v
históriı́ sa môže použı́vatel’vrátit’.

prechode stromu (pozri obr. 3). Tento jednoduchý spô-
sob však nešetrı́ priestor a pri štruktúrach ako union-
find či pı́smenkový strom by výsledné stromy vyzerali
škaredo. Preto sme sa rozhodli pre stromy implemen-
tovat’ alternatı́vny spôsob rozloženia (pozri obr. 7),
ktorý pre binárne stromy navrhli Reingold and Til-
ford (1981) a na všeobecné stromy rozšı́ril Walker II
(1990). Tieto rozloženia vykresl’ujú vrcholy stromov
čo najtesnejšie, pričom dodržujú tieto estetické pra-
vidlá:

• vrcholy v rovnakej hĺbke sú vykreslené na jednej
priamke a priamky určujúce jednotlivé úrovne sú
rovnobežné;

• poradie synov je zachované;

• otec ležı́ v strede nad najl’avejšı́m a najpravejšı́m
synom;

• izomorfné podstromy sa vykreslia identicky až
na presunutie;

• ak vo všetkých vrcholoch obrátime poradie všet-
kých synov, výsledný strom sa vykreslı́ zrkad-
lovo.

Reingoldov-Tilfordov, aj zovšeobecnený Walkerov
algoritmus pracuje v lineárnom čase.

2.2 História krokov

Každá vizualizovaná operácia na dátovej štruktúre
pozostáva z niekol’kých krokov. Jednou z noviniek v
projekte je možnost’vrátit’sa pri prehliadanı́ operáciı́ o
niekol’ko krokov spät’, resp. vrátit’spät’celé operácie.

Niekedy sa stáva, že nedočkavý použı́vatel’ rýchlo
prekliká cez celú vizualizáciu a pritom si nestihne
uvedomit’, aké zmeny sa vykonali na danej dátovej
štruktúre. Inokedy je operácia taká rozsiahla, že nie-
ktoré dôležité zmeny si nevšimne. Vtedy by bolo uži-
točné pozriet’ si vizualizáciu ešte raz (alebo niekol’-
kokrát). Tento problém rieši história krokov. Použı́-
vatel’ má možnost’ vrátit’ sa spät’ o jeden krok (tla-
čidlo „Spät’“/„Previous“) alebo preskočit’ na l’ubo-
vol’ný krok po kliknutı́ na zodpovedajúci komentár
(pozri obr. 1).

História krokov a operáciı́ je atomická. Krok/operá-
cia sa vykoná/vráti celý(-á) alebo vôbec, pričom stav
dátovej štruktúry korešponduje s pozı́ciou v histórii.
To umožňuje po vrátenı́ celej operácie vykonat’ inú
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operáciu. Táto vlastnost’ je užitočná najmä v prı́pade
vykonania operácie (prı́padne zmazania celej dátovej
štruktúry) omylom.

2.3 Ďalšie rozšı́renia

K d’alšı́m rozšı́reniam patrı́ možnost’ priblı́ženia,
vzdialenia a presunu vykreslenej dátovej štruktúry
v rámci vizualizačnej plochy. Použı́vatel’ túto fun-
kcionalitu využije najmä pri dátových štruktúrach s
vel’kým počtom prvkov, kedy je obmedzený vel’kos-
t’ou plochy. Ďalšı́m rozšı́renı́m je výpis celej postup-
nosti komentárov vizualizovanej operácie, ktorý pri-
náša spolu s históriou krokov značné zjednodušenie
výučby. Použı́vatel’ si môže konkrétnu vizualizáciu
pozriet’tol’kokrát, kol’ko potrebuje na jej správne po-
chopenie. Navyše vidı́, aké kroky budú nasledovat’/p-
redchádzat’a podl’a toho si môže určit’vlastné tempo
prezerania vizualizácie. Ak si myslı́, že daným kro-
kom už porozumel, môže ich preskočit’.

3 Vyvážené stromy

Pôvodná verzia (Kováč, 2007) obsahovala vizualizá-
ciu viacerých vyvážených stromov. K nim sme pridali
B+-stromy, stromy s prstom a stromy s reverzami.

3.1 B+-strom

Popis. B+-strom je variácia B-stromu, v ktorom sú
všetky kl’úče uložené v listoch a listy sú pospájané do
spájaného zoznamu. Prvky vo vnútorných vrcholoch
slúžia len na navigáciu.

B+-strom rádu b je strom, v ktorom má každý vnú-
torný vrchol najviac b a najmenej bb/2c synov (ok-
rem koreňa, ktorý má najmenej dvoch synov). Vd’aka
tomu je dobre vyvážený a jeho operácie sú vykoná-
vané v logaritmickom čase. B+-strom je asociatı́vne
pole (slovnı́k), čiže poskytuje tieto tri operácie:

• insert(x) – pridá do stromu prvok x;

• find(x) – zistı́, či sa x v strome nachádza;

• delete(x) – odstráni x zo stromu.

Operácia find(x) začne v koreni, nájde v ňom prvý
kl’úč väčšı́ od hl’adaného. Nech je i-ty v poradı́, po-
tom hl’adanie pokračuje i-tou vetvou. (Ak je x väčšie
ako všetky kl’úče, pokračujeme poslednou vetvou.) V
liste už len skontrolujeme, či sa v ňom hl’adaný kl’úč
nachádza.

Operácia insert(x) najprv pomocou operácie find
zistı́, či štruktúra daný kl’úč už obsahuje. Ak nie, je
zrejmé, že x patrı́ práve na miesto, kde find skončil.
Môže sa stat’, že vrchol po vloženı́ „pretečie“ – bude
obsahovat’b+ 1 prvkov. V takom prı́pade ak má vr-
chol brata s menej ako b prvkami, môžeme jeden kl’úč
presunút’k nemu. Ak sú susedné vrcholy plné, vrchol
rozdelı́me na dva, pričom stredný kl’úč skopı́rujeme
k otcovi. (Ten sa môže tiež preplnit’ – môže vznik-
nút’celá kaskáda rozdelenı́, ktorá skončı́ v najhoršom
prı́pade v koreni.)

Podobne v operáciı́ delete môže vrchol „podtiect’“.
Ak má suseda s aspoň bb/2c+ 1 kl’účmi, môže si
jeden požičat’od neho. V opačnom prı́pade môžeme
vrchol s jeho susedom zlúčit’.

Časová zložitost’a použitie. B+-stromy sú vhodnou
dátovou štruktúrou pre dáta uložené na disku: ked’že
dĺžka prı́stupu na disk je v porovnanı́ s výpočtami v
hlavnej pamäti vel’mi vel’ká, snažı́me sa ich počet mi-
nimalizovat’. Hoci časová zložitost’všetkých operáciı́
je O(b logb n), potrebujeme iba O(logb n) prı́stupov
na disk. Ak zvolı́me vhodný rád, vieme jednotlivé
vrcholy dobre napasovat’na stránky a tým regulovat’
ako počet prı́stupov k pamäti, tak jej zaplnenie.

Hlavné využitie B+-stromov je v databázových sys-
témoch. Stromy vieme rozšı́rit’ tak, aby podporovali
rôzne agregačné funkcie, ako naprı́klad súčet, mini-
mum, či priemer daného intervalu pomocou O(logb n)
prı́stupov na disk. Vypı́sat’všetky prvky z daného in-
tervalu dokážeme pomocou O(logb n+t/b) prı́stupov
na disk.

Ďalšia výhoda B+-stromov oproti B-stromom sa
prejavı́, ak máme utriedený zoznam dát a chceme z
neho vytvorit’ B+-strom: B+-strom môžeme vystavat’
odspodu. Takýto postup vyžaduje O((n/b) · logb n)
prı́stupov na disk, čo je b-krát rýchlejšie ako spravit’
n volanı́ insert.

3.2 Strom s prstom

Tradičné vyvážené vyhl’adávacie stromy podporujú
vyhl’adávanie v čase O(logn). Prst je smernı́k na kon-
krétny vrchol, ktorý umožňuje efektı́vnejšı́ prı́stup k
vrcholom v jeho blı́zkom okolı́. Hovorı́me, že vyhl’a-
dávacı́ strom podporuje vyhl’adávanie s prstom (tzv.
finger search tree), ak kl’úč vo vzdialenosti d doká-
žeme nájst’ v čase O(logd). Špeciálne predchodcu a
následnı́ka vieme nájst’v konštantnom čase.
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Obr. 2: Strom s prstom. Jednotlivé kl’úče sú uložené v listoch, vnútorné vrcholy slúžia na vyhl’adávanie. Vd’aka
smernı́kom spájajúcim vrcholy na jednej úrovni vieme nájst’l’ubovol’ný prvok vo vzdialenosti d od prstu v čase
O(logd).

Existuje viacero riešenı́, ktoré podporujú vyhl’adá-
vanie s prstom, v našom programe sme implemento-
vali upravený 2-3-4+ strom (Huddleston and Mehl-
horn, 1982).

Popis. 2-3-4+ strom je B+-strom rádu 4, t.j. kl’úče
sú uložené v listoch a vnútorné vrcholy majú stupeň
2, 3 alebo 4. Pre podporu vyhl’adávania s prstom spo-
jı́me všetky vrcholy na rovnakej úrovni (v rovnakej
vzdialenosti od koreňa) do obojsmerného spájaného
zoznamu. Ak sú nejaké dva vrcholy spojené takouto
hranou, budeme hovorit’, že sú susedia (pozri obr. 2).

Operácia find začı́na vo vrchole, kam ukazuje prst.
Vyhl’adávanie pozostáva z dvoch fáz: V prvej fáze
postupujeme nahor, až kým hl’adaný kl’úč nepatrı́ do
nášho alebo susedovho podstromu. (V prı́pade po-
treby použijeme úrovňovú hranu, ktorou sa dosta-
neme do susedného vrcholu.) V druhej fáze potom
zostupujeme nadol ako pri štandardnom vyhl’adávanı́.
Pri insert a delete najskôr pomocou prstu nájdeme
vhodné miesto a následne kl’úč pridáme/vymažeme,
rovnako ako v B+-strome.

Takto implementované vyhl’adávanie trvá O(logd),
vkladanie a vymazávanie (po tom ako sme vrchol
našli) má konštantnú amortizovanú zložitost’.

3.3 Strom s reverzami

Strom s reverzami je dátová štruktúra na uchová-
vanie permutáciı́. Majme permutáciu π na množine
{1,2, . . . ,n}; dátová štruktúra poskytuje operácie

• reverse(i, j) – preklopı́ poradie prvkov v inter-
vale od i po j,

• find(k) – zistı́, ktorý prvok je na k-tom mieste
permutácie π .

Popis. Permutáciu reprezentujeme ako strom, v kto-
rom je inorder poradie prvkov totožné s poradı́m prv-

kov v permutáciı́. Strom s reverzami môžeme imple-
mentovat’pomocou l’ubovol’ného vyváženého stromu,
ktorý podporuje rozdelenie a zret’azenie dvoch stro-
mov v logaritmickom čase. My sme zvolili splay
strom pre jeho jednoduchost’.

Niektoré vrcholy môžu byt’označené vlajkou, ktorá
signalizuje, že celý podstrom je reverznutý a prvky sú
v skutočnosti v opačnom poradı́ (pozri obr. 3).

Operáciu reverse implementujeme lenivo: strom
najskôr rozdelı́me na tri časti: T1,T2,T3, pričom T2
obsahuje interval od i-teho po j-ty prvok, T1 obsa-
huje začiatok a T3 koniec permutácie (obr. 4). Koreň
T2 jednoducho označı́me vlajkou. Ak už koreň vlajku
obsahuje, odstránime ju. Následne stromy T1,T2,T3
opät’spojı́me.

Aby sme vedeli efektı́vne vyhl’adat’k-ty prvok, bu-
deme si pre každý vrchol udržiavat’vel’kost’jeho pod-
stromu. V operáciı́ find(k) sa vieme podl’a toho roz-
hodnút’, či sa k-ty prvok nachádza v l’avom podstrome,
resp. kol’ký prvok je v pravom podstrome. (Po nájdenı́
sa prvok presunie do koreňa pomocou operácie splay.)

Pri takomto riešenı́ musı́me ešte upravit’vyhl’adáva-
nie a rotácie, aby brali do úvahy vlajky vo vrcholoch.
Najelegantnejšie riešenie je odstránit’vlajku vždy, ked’
na ňu narazı́me: Danému vrcholu odstránime vlajku,
vymenı́me mu synov a každému synovi vlajkový bit
znegujeme.

Všetky operácie vieme implementovat’v rovnakom
čase ako operácie v splay tree, teda amortizovaná ča-
sová zložitost’oboch operáciı́ je O(logn).

Použitie. Stromy s reverzami (pôvodne založené
na AVL stromoch) navrhli Chrobak et al. (1990) na
efektı́vnu implementáciu 2-opt heuristiky na riešenie
problému obchodného cestujúceho. Pri 2-opt heuris-
tike sa snažı́me preklápat’rôzne úseky cesty, kým ne-
nájdeme lokálne minimum.

V bioinformatike sa tieto stromy použı́vajú na trie-
denie orientovaných permutáciı́ pomocou reverzov
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Obr. 3: Strom s reverzami. Hore permutácia π , dolu
jej reprezentácia pomocou splay stromu. Vlajky vo
vrcholoch 3 a 8 signalizujú, že v inorder poradı́ vrcho-
lov 7,6,2,3,1,8,9,5,4,10 treba podčiarknuté úseky

(zodpovedajúce podstromom 3 a 8) prevrátit’. Čı́slo
vl’avo hore od vrcholu je počet vrcholov v danom
podstrome.

(Kaplan and Verbin, 2005; Swenson et al., 2009).
Za povšimnutie stojı́ fakt, že táto dátová štruktúra

podporuje výmenu l’ubovol’ných dvoch blokov v lo-
garitmickom čase, ked’že túto operáciu vieme odsi-
mulovat’pomocou štyroch reverzov.

Vizualizácia. Pre lepšiu predstavu, bolo pridané
pole, v ktorom použı́vatel’vidı́ skutočné poradie prv-
kov, ktoré zo stromu nie je až tak zjavné (obr. 3, 4).
Pole simuluje operácie spolu so stromom, tie sa však
vykonávajú v lineárnom čase.

Do stromu sme pridali ako zarážky prvky 0 a n+1.
Tieto prvky do reverzovatel’ného intervalu nepatria,
majú však zmysel v prı́pade, ak sa reverzuje inter-
val, ktorý zahŕňa aspoň jeden okraj: V tom prı́pade v
operácii reverse nezostane T1 ani T3 prázdny.

4 Haldy

V nasledujúcom texte sa budeme zaoberat’ rôznymi
druhmi prioritných front. Popı́šeme d-árnu haldu ako
základnú modifikáciu binárnej haldy, l’avicovú haldu
a niektoré druhy samoupravujúcich sa háld, kon-
krétne skew haldu a párovaciu haldu. Halda je vo
všeobecnosti zakorenený strom s vrcholmi obsahujú-
cimi kl’úče reprezentujúce dáta. Dôležitá je zakladná
podmienka haldy, ak vrchol p(x) je otcom vrcholu x,

Obr. 4: Pri operácii reverse sa strom rozdelı́ na tri
časti. Vl’avo sú prvky pred intervalom, vpravo prvky
za nı́m. Na prevrátenie úseku 5,1,8,9,3 stačı́ pridat’
vlajku vrcholu 3 (koreň stredného stromu) a stromy
opät’spojit’.

potom kl’úč(p(x))≤ kl’úč(x)1.
Štandardné operácie, ktoré haldy podporujú, a kto-

rými sa budeme zaoberat’pri každej dátovej štuktúre,
sú:

• insert(x) – vložı́ vrchol s kl’účom x;

• findMin – vráti minimum, t.j. hodnotu kl’úča v
koreni;

• deleteMin – odstráni vrchol s najmenšı́m kl’ú-
čom, t.j. koreň;

• decreaseKey(v,∆) – znı́ži kl’úč vrcholu v o ∆≥ 0;

Niektoré haldy navyše implementujú operáciu
meld(i, j), ktorá spojı́ haldu i s haldou j.

4.1 d-árna halda

Popis. Ako zovšeobecnenie binárnej haldy môžeme
považovat’d-árnu haldu. Rozdiel je v stupni vrcholov:
d-árna halda je, až na poslednú úroveň, úplný d-árny
strom spĺňajúci podmienku haldy. Posledná úroveň je
zl’ava úplná. Halda sa najčastejšie reprezentuje v poli,
koreň je na mieste 0 a synovia i-teho prvku sú v poli
na miestach (d · i+1) až (d · i+d). S takouto repre-
zentáciou v poli „zl’ava úplný“ d-árny strom znamená,
že v poli, v ktorom je uložený, nie sú „diery“.

Operácie. Operácia insert(x) vložı́ vrchol s kl’účom
x na najbližšie vol’né miesto, tak, aby sa neporušila

1Bez ujmy na všeobecnosti budeme uvažovat’o min haldách,
teda v koreni sa bude nachádzat’ najmenšı́ prvok. Podobnými
úvahami by sme text mohli rozšı́rit’ o max haldy s najväčšı́m
prvkom v koreni.
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Obr. 5: Prı́klad d-árnej haldy pre d = 4. Vrcholy s
menšı́m kl’účom majú svetlejšiu farbu.

úplnost’ stromu a poslednej vrstvy. V praxi to zna-
mená, že sa pridá nový prvok na koniec pol’a. Takto
vložený prvok môže porušovat’ podmienku haldy,
takže ešte musı́ „prebublat’“ smerom hore na správne
miesto. Vymieňa sa so svojı́m otcom, až pokým nie je
podmienka haldy splnená.

Minimum sa nachádza v koreni haldy. Operácia
deleteMin najprv vymenı́ koreň haldy s posledným
vrcholom a potom minimum, ktoré sa teraz nachá-
dza na konci haldy, odstráni. Koreň haldy po výmene
nemusı́ spĺňat’podmienku haldy a preto musı́ „prebub-
lat’“ nadol. Vymieňa sa so svojı́m najmenšı́m synom,
až pokým nie je splnená podmienka.

Po zavolanı́ operácie decreaseKey(v,∆) vrchol v
nemusı́ spĺňat’ podmienku haldy a preto musı́ opät’
„prebublat’“ nahor.

Časová zložitost’. Úplný d-árny strom má hĺbku
O(logd n). Z popisu jednotlivých operáciı́ sú zrejmé
časové zložitosti: Ak n je počet prvkov v halde,
potom operácie insert a decreaseKey majú časovú
zložitost’O(logd n). Operácia deleteMin má zložitost’
O(d · logd n), pretože sa navyše pri prebublávanı́ nadol
musı́ hl’adat’najmenšı́ syn spomedzi d synov; findMin
sa deje v konštantnom čase.

Použitie. Z časových zložitostı́ platiacich pre bi-
nárnu haldu sa môže zdat’ vznik d-árnej haldy zby-
točný. Avšak v mnohých reálnych prı́padoch funguje
zovšeobecnená verzia efektı́vnejšie, najmä ak sú ope-
rácie insert a decreaseKey využı́vané častejšie ako
operácia deleteMin. Ak naprı́klad v Dijkstrovom, či
Jarnı́kovom–Primovom algoritme zvolı́me d = m/n,
vieme nájst’najkratšiu cestu, resp. minimálnu kostru
v čase O(m logm/n n).

Pre malé d > 2 funguje d-árna halda rýchlejšie než
binárna vd’aka lepšej práci s rýchlou vyrovnávacou
pamät’ou (cache); vel’ké d sú vhodné pre dátovú štruk-
túru uloženú na disku (kde sa počet prı́stupov na disk
snažı́me minimalizovat’, podobne ako pri B-strome).

4.2 L’avicová halda

Popis. V l’avicovej halde si pre každý vrchol pa-
mätáme hodnotu rank, čo je najkratšia vzdiale-
nost’vrcholu k externému vrcholu. Každému vrcholu
haldy, ktorému chýba aspoň jeden syn, sú dopl-
nené špeciálne vrcholy tak, aby mal každý vrchol
oboch synov. Týmto špeciálnym vrcholom hovo-
rı́me externé a nie sú súčast’ou haldy. Ich rank je 0.
Rank vrcholu x je daný rekurzı́vne ako rank(x) =
1+min{rank(left(x)),rank(right(x))}. Pre l’avicovú
haldu špeciálne platı́, že rank pravého syna je menšı́
alebo rovný ako rank l’avého syna. Toto zabezpečuje
pre každý podstrom, že pravá cesta je vždy kratšia
ako l’avá cesta.

Operácie. Najdôležitejšia operácia vykonávaná na
l’avicovej halde je meld(i, j). Pomocou nej si zade-
finujeme aj insert(x) a deleteMin. Haldy sa spájajú
pozdĺž pravej cesty. Postupne prechádzame odvrchu
nadol celú pravú cestu haldy i a porovnávame kl’úče
s koreňom haldy j. Ak narazı́me na kl’úč vrcholu v v
halde i, ktorý je väčšı́ ako kl’úč v koreni w haldy j,
vrcholy vymenı́me. Teda z vrcholu w sa stane pravý
syn otca v a z podstromu zakoreneným vrcholom v sa
stane halda j (pozri obr. 6). Kl’úč prázdnej haldy po-
važujeme za nekonečno. Takto pokračujeme, až kým
nedôjdeme na koniec pravej cesty haldy i. Potom na-
sleduje fáza úpravy rankov. Ranky sa mohli zmenit’
len na pravej, spájacej ceste, preto ich pozdĺž tejto
cesty zdola nahor upravı́me.

Nakoniec pre l’avicovú haldu musı́ byt’ dodržané
pravidlo o vel’kosti rankov synov. Preto opät’ prej-
deme pravú cestu výslednej haldy a pokial’ je niekde
pravidlo porušené, bratov vymenı́me.2

Akonáhle vieme vykonat’operáciu meld(i, j), pri-
dat’operáciu insert(x) je jednoduché: Vytvorı́ sa nová
jednoprvková halda obsahujúca iba vrchol s kl’účom
x a tá sa spojı́ s pôvodnou pomocou funkcie meld.

Operácia deleteMin najprv vymaže koreň haldy v a
potom zavolá meld(left(v),right(v)).

Operácia decreaseKey sa implementuje rovnako
ako v binárnej halde, teda po znı́ženı́ kl’úča sa vrchol
„prebuble“ nahor.

Časová zložitost’. Vel’kým plusom l’avicovej haldy
je spájanie v logaritmickom čase. Toto sa dosiahne

2Druhý a tretı́ krok sa dajú robit’ súčasne, avšak z hl’adiska
prehl’adnosti vizualizácie sú v našom programe implementované
po sebe.
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Obr. 6: Spájanie pozdĺž pravej cesty. V danom mo-
mente spájame podstrom 144 a 92 (hore). Aby sme za-
chovali podmienku haldy, pravý syn vrcholu 10 bude
menšı́ prvok z dvojice 144, 92. Preto tieto podstromy
vymenı́me a pokračujeme v spájanı́ podstromov 101
a 144 (dolu).

vd’aka tomu, že cesta, pozdĺž ktorej sa dve haldy spá-
jajú, sa udržuje čo najkratšia. Operácie insert(x) a
deleteMin majú rovnakú zložitost’ako meld(i, j).

Existuje „lenivá“ verzia l’avicovej haldy (Tarjan,
1983), ktorá odkladá vymazávanie a spájanie na ne-
skôr. Časová zložitost’týchto dvoch operáciı́ sa stane
konštantnou, na úkor operácie findMin (zložitost’ je
stále O(logn) ale iba v amortizovanom zmysle). Tento
druh sme však neimplementovali, preto sa nı́m nebu-
deme zaoberat’.

4.3 Skew halda

Skew halda je jednou zo samoupravujúcich sa háld.
To znamená, že negarantuje dobrú časovú zložitost’
pre najhoršı́ prı́pad, ale stará sa o to, aby v budúc-
nosti robila operácie efektı́vnejšie. Pri takomto druhu
haldy sa pozeráme na amortizovanú časovú zložitost’.
Nezaujı́ma nás časová zložitost’ pre najhoršı́ prı́pad,
ale priemerná zložitost’postupnosti operáciı́.

Popis. Skew halda je odvodená z l’avicovej haldy.
Jediný rozdiel je, že pre skew haldu nedefinujeme
rank. Prvá fáza operácie meld(i, j) na skew halde je

totožná s l’avicovou haldou. Ked’že ranky tu neexis-
tujú, druhá fáza spájania l’avicových háld sa preskočı́
a prejdeme k poslednej fáze. Táto čast’obsahuje kl’ú-
čovú úpravu haldy, ktorá zabezpečuje efektı́vne spá-
janie. Postupujeme po pravej spájacej ceste haldy,
ktorá vznikla v prvom kroku. Začneme v predposled-
nom vrchole smerom nahor až po koreň a každému
vrcholu po ceste vymenı́me synov.

Zvyšné operácie sú definované rovnako ako pri l’a-
vicovej halde.

Časová zložitost’. Amortizovaná časová zložitost’
pre meld(i, j) je O(logn). To isté platı́ aj pre insert(x),
deleteMin a decreaseKey(v,∆) (Sleator and Tarjan,
1986). Ku skew halde tiež existujú alternatı́vy –
top-down, bottom-up. Bottom-up prı́stup ohraničuje
všetky operácie až na deleteMin na O(1). DeleteMin
má v tomto prı́pade časovú zložitost’O(logn).

4.4 Párovacia halda

Popis. Párovacia halda je d’alšı́m druhom samoup-
ravujúcej sa haldy. Opät’sa budeme pozerat’na amor-
tizovanú časovú zložitost’jej operáciı́. Je to všeobecná
halda, teda počet synov nie je obmedzený.

Základná procedúra, ktorú budeme pri popise páro-
vacej haldy použı́vat’je spájanie (linking) dvoch háld,
pričom sa halda s väčšı́m kl’účom v koreni napojı́ pod
tú s menšı́m kl’účom. V našej implementáciı́ sa nový
vrchol napája vždy ako prvý syn.

Operácie. Operácia meld(i, j) jednoducho spojı́
(„zlinkuje“) dané dve haldy. Insert(x) podobne
len prilinkuje novú jednoprvkovú haldu. Operácia
decreaseKey(v,∆) najprv znı́ži hodnotu vrcholu v, a
ked’že môže byt’porušená podmienka pre haldu, strom
zakorenený vo vrchole v sa odtrhne a prilinkuje ku
zvyšku. Časové zložitosti pre všetky tieto operácie
sú O(1). Najzaujı́mavejšie na párovacı́ch haldách je
deleteMin. Po odstránenı́ koreňa ostane les jeho detı́.
Môžeme zvolit’ niekol’ko prı́stupov ako z detı́ opät’
vytvorı́me jeden nový strom.

Operácia deleteMin a časová zložitost’. Naivné rie-
šenie hovorı́, že si vyberieme jedno diet’a a ostatné k
nemu prilinkujeme. Takéto riešenie má v najhoršom
prı́pade až lineárnu zložitost’ (existuje postupnost’ n
operáciı́, ktorá bude trvat’Ω(n2)).

O niečo lepšı́ nápad je deti najskôr v prvom pre-
chode zlinkovat’po pároch a v druhom prechode pri-
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linkovat’ zvyšné stromy s jedným vybratým. Takýto
algoritmus už garantuje amortizovanú časovú zloži-
tost’ O(

√
n) (a existuje postupnost’ n operáciı́, ktorá

trvá Ω(n
√

n)).
Ked’si dáme väčšı́ pozor na to, ako deti párujeme,

môžeme dosiahnnut’ ešte lepšie výsledky. Fredman
et al. (1986) dokázali, že ak v prvom prechode páru-
jeme synov v poradı́, v akom boli prilinkovanı́ od
najmladšieho a v druhom prechode ich linkujeme
sprava dol’ava, operácie insert, meld, decreaseKey
a deleteMin majú amortizovanú zložitost’ O(logn).
Skutočná časová zložitost’ týchto operáciı́ je dodnes
otvorený problém. Experimentálne výsledky (Moret
and Shapiro, 1991; Pettie et al., 2002) však dokazujú,
že párovacia halda je v praxi vel’mi efektı́vna dátová
štruktúra.

Fredman et al. (1986) navrhli niekol’ko variant pá-
rovacej haldy. Jedna alternatı́va je pri odstraňovanı́
minima postupne párovat’zvyšné stromy (na viacero
prechodov), až kým nám neostane jediný strom. Tieto
d’alšie riešenia sme zatial’ nevizualizovali, ale plánu-
jeme ich implementovat’počas budúcej práce na pro-
jekte.

5 Union-find

V niektorých aplikáciach potrebujeme udržiavat’
prvky rozdelené do skupı́n (disjunktných množı́n),
pričom skupiny sa môžu zlučovat’a my potrebujeme
pre daný prvok efektı́vne zistit’, do ktorej skupiny
patrı́. Predpokladáme, že každá množina S je jed-
noznačne určená jedným svojim zástupcom x ∈ S a
potrebujeme implementovat’nasledovné tri operácie:

• makeset(x) – vytvorı́ novú množinu S = {x} s
jedným prvkom;

• union(x,y) – ak x,y sú zástupcovia množı́n S a
T , union vytvorı́ novú množinu S∪T , pričom S
aj T zmaže. Zástupcom novej množiny S∪T je
x alebo y.

• find(x) – nájde zástupcu množiny, v ktorej sa
prvok x nachádza.

Použitie. Union-find sa dá použit’na reprezentáciu
neorientovaného grafu, do ktorého pridávame hrany
a odpovedáme na otázku „sú dané dva vrcholy spo-
jené nejakou cestou?“ (t.j. sú v rovnakom kompo-
nente súvislosti?). Medzi najznámejšie aplikácie pat-

ria Kruskalov algoritmus na nájdenie najlacnejšej kos-
try (Kruskal, 1956) a unifikácia (Knight, 1989).

Gilbert et al. (1994) ukázali, ako sa dá union-find
použit’pri Choleského dekompozı́ciı́ riedkych matı́c.
Autori navrhli efektı́vny algoritmus, ktorý zistı́ počet
nenulových prvkov v každom riadku a stĺpci výsled-
nej matice, čo slúži na efektı́vnu alokáciu pamäte.

Pre offline verziu úlohy, kde sú všetky operácie
dopredu známe, (Gabow and Tarjan, 1985) navrhli
lineárny algoritmus. Článok obsahuje tiež viacero ap-
likáciı́ v teoretickej informatike.

Popis. Dátová štruktúra union-find sa reprezentuje
ako les, kde každý strom zodpovedá jednej množine
a korene stromov sú zástupcovia množı́n. Pri imple-
mentáciı́ si stačı́ pre každý prvok x udržiavat’smernı́k
p(x) na jeho otca (pre koreň je p(x) = NULL).

Operácia makeset(x) teda vytvorı́ nový prvok x a
nastavı́ p(x) = NULL.

Operáciu find(x) vykonáme tak, že budeme sledo-
vat’cestu po smernı́koch, až kým nenájdeme zástupcu.

Operáciu union(x,y) ide najjednoduchšie vykonat’
tak, že presmerujeme smernı́k p(y) na prvok x, teda
p(y)← x. Môžeme l’ahko pozorovat’, že takýto naivný
spôsob je neefektı́vny, lebo nám operácia find(x) v
najhoršom prı́pade, na n prvkoch, trvá Ω(n) krokov.

Existujú dva prı́stupy ako zlepšit’ operácie a tým
aj zrýchlit’ ich vykonanie. Sú to: heuristika spájanie
podl’a ranku a rôzne heuristiky na kompresiu cesty.

Heuristika na spájanie. Prvá heuristika pre každý
vrchol x udržuje hodnotu rank(x), ktorá určuje najväč-
šiu možnú hĺbku podstromu s koreňom x. Pri operá-
ciı́ makeset(x) zadefinujeme rank(x) = 1. Pri operáciı́
union(x,y) porovnáme rank(x) a rank(y) a vždy na-
pojı́me strom s menšı́m rankom pod strom s väčšı́m
rankom. Ak majú oba stromy rovnaký rank, napojı́me
povedzme x pod y a rank(y) zvýšime o 1.

Heuristiky na kompresiu cesty. Druhou heuristi-
kou je kompresia cesty. Algoritmov na efektı́vnu kom-
presiu cesty je vel’a (Tarjan and van Leeuwen, 1984),
tu popı́šeme tie najefektı́vnejšie. Prvou z nich je úplná
kompresia (Hopcroft and Ullman, 1973). Pri vykoná-
vanı́ operácie find(x), po tom, ako nájdeme zástupcu,
napojı́me všetky vrcholy po ceste priamo pod koreň
(obr. 8(b)). Toto sı́ce trochu spomalı́ prvé hl’adanie, ale
výrazne zrýchli d’alšie hl’adania pre všetky prvky na
ceste ku koreňu. Druhou heuristikou je delenie cesty
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Obr. 7: Vymazanie minima z párovacej haldy. (a) pôvodná halda, (b) halda po odstránenı́ minima, t.j. koreňa
stromu; (c) situácia po prvom prechode, ked’zlinkujeme dvojice stromov zl’ava doprava, (d) halda po spájanı́:
v druhom prechode postupujeme sprava dol’ava a postupne linkujeme zvyšné stromy od najpravejšieho koreňa
k najl’avejšiemu.

Obr. 8: Kompresia cesty z vrcholu 11 do koreňa. Cesta
je vyznačená šedou. (a) Pred vykonanı́m kompresie.
Pri úplnej kompresii (b) sa všetky vrcholy napoja na
zástupcu. Pri delenı́ cesty (c) a pólenı́ cesty (d) sa
cesta skráti približne na polovicu.

(Leeuwen and Weide, 1977). Pri vykonávanı́ operácie
find(x) pripojı́me každý vrchol v ceste od vrcholu x
po koreň stromu na otca jeho otca (obr. 8(c)). Tre-
t’ou heuristikou je pólenie cesty (Leeuwen and We-
ide, 1977). Pri vykonávanı́ operácie find(x) pripojı́me

každý druhý vrchol v ceste od vrcholu x po koreň
stromu na otca jeho otca (obr. 8(d)).

Časová zložitost’union-findu záležı́ od toho, kol’ko
prvkov je v množinách a kol’ko je operáciı́ celkovo
vykonaných operáciı́. Všetky uvedené spôsoby ako
vykonat’operáciu find(x) sa dajú použit’s obomi reali-
záciami operácie union(x,y). Počet prvkov označme n
a počet operáciı́ m. V praxi je zvyčajne počet operáciı́
ovel’a väčšı́ ako počet prvkov. Pri tomto predpoklade
(m ≥ n) je pri použitı́ spájania podl’a ranku časová
zložitost’ pre algoritmus bez kompresie Θ(m logn) a
pre všetky tri uvedené typy kompresiı́ Θ(mα(m,n))
(Tarjan and van Leeuwen, 1984).

Vizualizácia. Dátovú štruktúru union-find sme vi-
zualizovali ako les. Pre názorné oddelenie množı́n
sme si zvolili pravidlo, ktoré zakazovalo vykreslit’vr-
chol napravo od najl’avejšieho vrcholu a nal’avo od
napravejšieho vrcholu inej množiny. Jednotlivé mno-
žiny sme už vykreslovali tesným Walkerovým algorit-
mom (Walker II, 1990). Vizualizácia poskytuje všetky
vyššie spomı́nané heuristiky a aj tlačidlo na vykonanie
viacerých náhodných spojenı́ naraz. Toto je užitočné,
ked’chce použı́vatel’vidiet’, ako dátová štruktúra vy-
zerá, po vykonanı́ vel’a operáciı́.

6 Pı́smenkový strom

Pı́smenkový strom reprezentuje množinu slov. Oproti
binárnym vyhl’adávacı́m stromom je hlavný rozdiel
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Obr. 9: Vloženie slova „SURNE“. Začiatok slova „SU“
sa v strome nachádza, ešte treba pripojit’ hrany so
znakmi R, N, E a $.

v tom, že kl’úče nie sú uložené vo vrcholoch, ale sa-
motná poloha v strome určuje kl’úč (slovo).

Popis. Pı́smenkový strom je zakorenený strom,
v ktorom každá hrana obsahuje práve jeden znak z
abecedy alebo ukončovacı́ znak. Teda, každá cesta z
koreňa do listu so znakmi w1,w2, . . . ,wn,$ prirodzene
zodpovedá slovu w = w1w2 · · ·wn. Ukončovacı́ znak
je l’ubovol’ný, dopredu dohodnutý symbol, ktorý sa v
abecede nenachádza (napr. $).

Pı́smenkový strom je asociatı́vne pole (slovnı́k),
čiže poskytuje tieto tri operácie:

• insert(w) – pridá do stromu slovo w;

• find(w) – zistı́, či sa v strome slovo w nachádza;

• delete(w) – odstráni zo stromu slovo w.

Všetky operácie začı́najú v koreni a ku slovu pridá-
vajú ukončovacı́ znak, teda pracujú s ret’azcom w$.

Operácia insert(w) vložı́ do stromu vstupný ret’azec
tak, že z ret’azca čı́ta znaky a prechádza po prı́slušných
hranách. Ak hrana s daným symbolom neexistuje,
pridá ju (pozri obr. 9).

Operácia find(w) sa spustı́ z koreňa podl’a postup-
nosti znakov. Ak hrana, po ktorej sa má spustit’neexis-
tuje, dané slovo sa v strome nenachádza. Ak prečı́ta
celý vstupný ret’azec, dané slovo sa v strome nachá-
dza.

Operácia delete(w) najprv pomocou operácie
find(w) zistı́ umiestnenie slova. Ak sa slovo v strome
nachádza, algoritmus odstráni hranu s ukončovacı́m
znakom a vrchol, ktorý bol na nej zavesený. V tomto
štádiu sa nám môže stat’, že v strome ostane mŕtva
vetva – nie je ukončená ukončovacı́m znakom. Pre

Obr. 10: Odstránenie slova „PODLA“. Po odstránenı́ $
nám v strome ostane nepotrebá prı́pona „DLA“ (mŕtva
vetva), ktorá je vyznačená červenou.

fungovanie stromu to nevadı́, všetky operácie by pre-
biehali správne, ale takto štruktúra zaberá zbytočne
vel’a miesta. Preto je dobré túto mŕtvu vetvu odstránit’
(pozri obr. 10).

Všetky tri operácie majú časovú zložitost’O(|w|),
kde |w| je dĺžka slova.

Použitie. Prvýkrát navrhol pı́smenkový strom Fred-
kin (1960), ktorý použı́val názov trie memory3, ked’že
išlo o spôsob udržiavania dát v pamäti.

Morrison (1968) navrhol pı́smenkový strom, v kto-
rom sa každá cesta bez vetvenı́ skomprimuje do jedi-
nej hrany (na hranách potom nie sú znaky, ale slová).
Táto štruktúra je známa pod menom PATRICIA (tiež
radix tree, resp. radix trie) a využı́va sa naprı́klad v
routovacı́ch tabul’kách (Sklower, 1991).

Pı́smenkový strom (tzv. packed trie alebo hash trie)
sa použı́va naprı́klad v programe TEX na slabikovanie
slov (Liang, 1983). Pôvodný návrh (Fredkin, 1960)
ako uložit’trie do pamäte zaberal prı́liš vel’a nevyuži-
tého priestoru. Liang (1983) však navrhol, ako tieto
nároky zmenšit’.

Pı́smenkové stromy sa podobajú na konečné auto-
maty. Vznikli rôzne modifikácie stromov na automaty,
ktorých hlavnou výhodou je, že v komprimovanej po-
dobe spájajú nielen predpony, ale aj prı́pony slov a
teda v slovách l’udských jazykov výrazne znižujú pa-
mät’ový priestor potrebný na uchovanie dátovej štruk-
túry. Vd’aka tomu sa využı́vajú na jazykovú korekciu,
automatické dopĺňanie slov a podobne (Appel and
Jacobson, 1988; Lucchesi et al., 1992).

Ďalšie použitie pı́smenkového stromu je pri trie-
denı́ zoznamu slov. Všetky slová sa pridajú do stromu

3Z anglického retrieval – zı́skanie.
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a potom sa spravı́ preorderový prechod stromu. Túto
myšlienku spracovali Sinha and Zobel (2004) a vel’mi
výrazne zrýchlil triedenie dlhých zoznamov slov. Ne-
skôr tento algoritmus vylepšili Sinha et al. (2006).
Kvôli tomu, ako algoritmus pracuje, sa nazýva burst-
sort.

Vizualizácia. Pri vizualizáciı́ pı́smenkového
stromu sme použili Walkerov algoritumus pre
úsporné rozloženie vrcholov v strome (Walker II,
1990). Ked’má vrchol viacej synov a hrany kreslı́me
priamo, tak vzniká nedostatok priestoru pre umiest-
nenie znakov na hrany. Preto sme sa rozhodli kreslit’
hrany zakrivene, podl’a Bézierovej krivky určenej
štyrmi bodmi. Vo vizualizáciı́ sa dajú vložit’náhodné
slová podl’a momentálne nastaveného jazyka. Taktiež
sa automaticky odstraňuje diakritika a interpunkcia,
takže sa dá naraz vložit’súvislý text.

7 Záver

V súčasnosti je málo programov, ktoré by prinášali
komplexnejšı́ prehl’ad využı́vaných dátových štruktúr.
Na niektoré dokonca vizualizácia doposial’neexistuje.
Je vel’a appletov, ktoré implementujú niektoré algo-
ritmy, avšak ich nedostatkom býva neprehl’adnost’vi-
zualizácie a hlavne okrem základných operáciı́ dáto-
vej štruktúry takmer žiadna interaktivita.

Do budúcna sa plánujeme zaoberat’ vizualizáciou
d’alšı́ch dátových štruktúr a program obohatı́me aj o
známe algoritmy. Plánujeme implementovat’ linking-
cutting stromy, intervalové stromy, soft haldu a nie-
ktoré perzistentné dátové štruktúry.

Budeme pokračovat’v dopĺňanı́ histórie krokov do
všetkých dátových štruktúr, ale aj vo vylepšenı́ použı́-
vatel’ského rozhrania, refaktorovanı́ zdrojového kódu
a inými softvérovými vylepšeniami. Našim ciel’om
je čo najviac zjednodušit’prácu s programom, spravit’
ho čo najviac použı́vatel’sky prı́stupným a zrozumitel’-
ným, a tak zefektı́vnit’výučbu jednotlivých dátových
štruktúr, resp. spravit’ju zábavnejšou.
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Katka Kotrlová obohatila projekt o vizualizácie d-
árnej, l’avicovej, skew a párovacej haldy, Viktor Tom-
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Abstrakt 

Tento článok obsahuje prehľad problematiky 
vizuálnych monitorovacích systémov cestnej 
premávky. Zrozumiteľne oboznamuje čitateľa 
o súčasných prístupoch a metódach detekcie 
a sledovania pohybu objektov vo videu. V článku sú 
popísané tri rôzne vlastné implementácie systémov 
monitorujúcich dopravu počas dňa i noci, ktoré 
rátajú prejdené vozidlá. Funkčnosť týchto systémov 
bola otestovaná na rôznych videách z cestnej 
premávky. 
Kľúčové slová: detekcia pohybu, sledovanie 
pohybu objektov, odstraňovanie tieňov, rátanie 
vozidiel, monitoring dopravy, detekcia svetlometov, 
párovanie svetlometov 

1 Úvod 

V súčasnosti je vizuálne sledovanie automobilov 
jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí 
počítačového videnia. Na tento účel sa využíva 
mnoho rôznych pokročilých technológií z oblastí 
spracovania obrazu, segmentácie, rozpoznávania 
obrazcov, neurónových sietí, umelej inteligencie 
a mnoho iných. 

Na rozdiel od "slepých" detekčných systémov, 
ako sú, napríklad, indukčné cievky zabudované 
v ceste alebo radarové systémy, poskytuje vizuálny 
monitoring neporovnateľne väčšie množstvo 
informácií o situácii na ceste. 

Jednu z najväčších výziev pre vizuálny 
monitoring dopravy predstavuje situácia, keď sa 
automobily v obraze prekrývajú, čo sa často stáva 
pri nízko umiestnených kamerách, ktoré snímajú 
cestu pod malým uhlom. Problémy spôsobujú aj zlé 
svetelné podmienky, nepriaznivé počasie a malé 
vizuálne rozdiely medzi automobilmi. 

V nasledujúcej sekcii je popísaný prehľad 
základných krokov pri sledovaní cestnej premávky 
[1], [2]. 

2 Prehľad základných krokov 
sledovania cestnej premávky 

2.1 Snímanie scény kamerou 

Monitorovacie systémy najčastejšie využívajú 
stacionárne kamery pevne umiestnené nad cestnou 
premávkou. Zväčša sú to duálne kamery (takzvané 
day-night), ktoré v závislosti od svetelných 
podmienok prepínajú medzi farebným videním cez 
deň a čiernobielym videním v noci. Použité kamery 
sú buď digitálne alebo analógové. V prípade 
použitia analógových je potrebná následná 
digitalizácia signálu. 

Základnými parametrami sú rozlíšenie a 
frekvencia snímok, pri analógových kamerách aj 
spôsob skenovania (prekladané alebo progresívne 
skenovanie). Najčastejšia frekvencia snímok sa 
pohybuje v rozmedzí od 15 do 30 snímok za 
sekundu. Rozlíšenie snímok býva v rozmedzí od 
QVGA (320x240) cez VGA (640x480), PAL 
(768x576) až po SVGA (800x600). 

2.2 Segmentácia pohybujúcich sa 
objektov 

Úlohou procesu segmentácie (nazýva sa aj výberom 
regiónov záujmu) je vyčlenenie pohybujúcich sa 
objektov zo snímok. Toto je kľúčovým prvkom 
v monitorovacích systémoch cestnej premávky, 
pretože výsledky tohto kroku priamo ovplyvňujú 
úspešnosť celého systému. Segmentácia je jednou 
z najzložitejších úloh z oblasti spracovania obrazu. 
Vyčlenenie pohybujúcich sa objektov zo statického 
videa je založené na štyroch základných prístupoch 
[1], [2]: 

1. Odčítavanie pozadia (Background 
subtraction) 

2. Rozdiel sekvencie snímok (Frames 
subtraction) 

3. Optický tok (Optical flow) 
4. Virtuálne cievky (Virtual loop) 
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2.3 Klasifikácia vybratých objektov 

Vstupom do etapy klasifikácie sú samostatné 
objekty získané v predošlom kroku. 
Segmentovaním pohybujúcich sa objektov sa mohli 
získať rôzne ciele, ako automobil, chodec, skupina 
chodcov i „nezaujímavé“ oblasti a iné pohybujúce 
sa objekty. Je teda nevyhnutné tieto objekty správne 
klasifikovať. 

Klasifikovanie vychádza z troch rôznych 
prístupov [1], [2]: 

1. Prístupy založené na tvare objektu 
2. Prístupy založené na spôsobe pohybu 

objektu 
3. Wavelet metódy klasifikácie objektov 

2.4 Sledovanie pohybu vyčlenených 
objektov 

Sledovanie pohybu správne klasifikovaných 
objektov, v tomto prípade vozidiel, je 
predpokladom pre určenie ich rýchlosti. Po určení 
trajektórie pohybu telesa už nie je veľkým 
problémom určiť aj jeho prejdenú vzdialenosť. Táto 
skutočnosť spolu so známym časovým úsekom nám 
jasne definujú rýchlosť vozidla. Pri sledovaní 
pohybu jednotlivých automobilov je jednoduchšie 
aj ich rátanie a prípadný výpočet hustoty premávky 
v danom čase. Toto je nevyhnutnou súčasťou 
systémov, ktoré sa snažia porozumieť situácii na 
ceste a v kritických prípadoch rýchlo zareagovať. 

V súčasnosti sa sledovanie pohybu objektov 
rozdeľuje do štyroch hlavných kategórií [1]: 

1. Založené na celom regióne pixelov 
2. Založené na aktívnej kontúre 
3. Založené na charakteristických črtách 
4. Založené na 3D modeloch 

2.5 Rôzne vylepšenia monitorovacích 
systémov 

Kvôli dosiahnutiu lepších výsledkov či rozšírenia 
funkčnosti sa môžu aplikovať nasledujúce metódy: 

1. Stabilizácia obrazu – výhodné použiť 
v prípade prudkých poveternostných 
podmienok 

2. Detekcia čiar na ceste – možnosť rátania 
automobilov v jednotlivých jazdných 
pruhoch 

3. Použitie viacerých kamier – lepšie pokrytie 
cestnej premávky, jednoduchšie sledovanie 
vozidiel pri prekrytiach 

4. Sledovanie cestnej premávky v zlých 
svetelných podmienkach – zabezpečenie 
funkčnosti aj v nočných hodinách 

5. Odstraňovanie tieňov – podstatné zlepšenie 
výsledkov kroku segmentácie vozidiel 

3 Implementácia vlastného 
monitorovacieho systému 
cestnej premávky 

Ako oblasť záujmu som si vytýčil monitoring ciest 

mimo miest, a to kvôli nie príliš vysokej a ani príliš 

nízkej rýchlosti vozidiel. Je to teda priemerný 

prípad. Navyše, táto scéna je pomerne jednoduchá 

aj vzhľadom k problematike chodcov a ich skupín. 

Mojou snahou bolo zabezpečiť správnu 

funkčnosť systému počas dňa i noci. Ako dôležité 

som považoval aj korektné správanie sa 

monitoringu v priebehu rôznych svetelných 

podmienok počas dňa. Problematické je hlavne 

slnečné počasie, kedy automobily vrhajú na 

vozovku svoje tiene. 

Za nemenej dôležitú vlastnosť systému som 

považoval jeho nízku výpočtovú náročnosť, t. j., 

aby monitoring vozidiel dokázal bežať v reálnom 

čase aj na pomerne slabom počítači. Dôraz som 

kládol aj na vysokú úspešnosť počítania vozidiel 

a možnosť jednoducho doplniť ďalšie funkcie. 

Systémy pre monitoring cestnej premávky počas 

dňa a noci som sa rozhodol implementovať 

osobitne, nakoľko riešenia použité pre segmentáciu 

pohybujúcich sa objektov sú diametrálne odlišné. 

3.1 Použité technológie 

Riešenia monitorovacieho systému vozidiel som 

implementoval pomocou jednej z funkčne 

najrozsiahlejších knižníc počítačového videnia 

v reálnom čase – knižnice OpenCV, ktorá sa 

distribuuje pod licenciou slobodného softvéru. 

Použitá knižnica je vo verzii 2.2. 
Kvôli vysokej kompatibilite tejto knižnice 

s programovacím jazykom C++ a vývojovým 
prostredím Microsoft Visual C++ 2010 som sa 
rozhodol pre toto vývojové prostredie. 

3.2 Umiestnenie kamery 

V podstate najdôležitejším predpokladom vysokej 
úspešnosti systému je správne umiestnenie kamery, 
ktorá sníma cestnú premávku. Pri návrhu riešení 
som vychádzal z predpokladu, že kamera je stabilne 
umiestnená pomerne vysoko v strede nad vozovkou, 
čím sa zabezpečí minimálne prekrytie vozidiel 
v horizontálnom smere. Uhol, ktorý zviera s cestou, 
by nemal byť ani príliš veľký alebo malý. V prípade 
veľkého uhlu hrozí, že vozidlá budú v zábere len 
veľmi krátko. Naopak, ak by bol uhol malý, hrozí 
časté prekrytie vozidiel vo vertikálnom smere. 
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4 Monitoring cestnej premávky v 
nočných hodinách 

Sledovanie cestnej premávky v nočných hodinách je 

rovnako dôležité ako počas dňa. Pri použití kamier 

s nočným videním sa v princípe od denného 

monitoringu dopravy nelíši. Nevýhodou tohto 

prístupu je vyššia cena kamery, avšak získava sa 

celistvejší pohľad na dopravnú situáciu. 

Rozhodol som sa implementovať systém, ktorý 

si aj v noci vystačí s použitím obyčajnej kamery bez 

nočného videnia. Je to prístup lacného riešenia. 

Mojou inšpiráciou bol článok [3], ktorého podstatou 

je detekcia a párovanie svetlometov vozidiel. 

Tento prístup vychádza z pozorovania, že 

hlavnou črtou vozidiel za zlých svetelných 

podmienok sú ich predné svetlomety. Kľúčovými 

krokmi je správna detekcia a spárovanie 

svetlometov v každej snímke. Následne sa pohyb 

tohto páru sleduje. 
Vyplývajúcim nedostatkom tejto metódy je 

správna detekcia len tých vozidiel, ktoré majú 
funkčné oba predné svetlomety. 

4.1 Segmentácia svetlometov 

Na detekciu predných svetlometov vozidiel počas 

noci, teda oblastí s vysokou hodnotou svetlosti 

v snímke, som namiesto jednoduchého globálneho 

prahovania použil adaptívne prahovanie. Vychádzal 

som z experimentálneho pozorovania, keď 

adaptívne prahovanie dokázalo lepšie odstrániť 

nežiadaný odraz svetla od vozovky. Porovnanie 

týchto dvoch metód je znázornené na Obr. 1. 

Prahovanie je aplikované na šedotónovú snímku. 

Prahovacie metódy sú založené na predpoklade, 

že objekty v obraze sa dajú odlíšiť od pozadia len 

na základe hodnoty jasu jednotlivých obrazových 

bodov. 
Na základe zvolenej prahovej hodnoty sa 

rozdelia obrazové body na body objektov a body 
pozadia. Rozdiel medzi jednoduchým a adaptívnym 
prahovaním je, že v prípade adaptívneho prahovania 
sa hodnota prahu vypočítava pre každý obrazový 
bod zvlášť [26]. Snímka je prahovaná binárne 
pomocou vzťahu (1), 
 
 

 
(1) 

kde  je vypočítaná prahová hodnota pre 

každý obrazový bod zvlášť. K tejto prahovej 

hodnote sa ešte pripočíta konštanta  s hodnotou 

určenou (pomocou experimentálneho zistenia) na 

40. Prahová hodnota  je váženým priemerom 

hodnôt jasu okolia (oblasť s veľkosťou 15x15) 

daného obrazového bodu. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Obr. 1. Porovnanie dvoch metód prahovania. Obrázok 

(b) je výsledok jednoduchého globálneho prahovania 

snímky (a). Obrázok (c) je výsledok adaptívneho 

prahovania snímky (a), ktorý dokázal lepšie odstrániť 

nežiadaný odraz svetlometov od vozovky. 

 
Jednotlivé hodnoty jasu sú vážené na základe 

Gaussovej funkcie ich vzdialenosti od centra. 
Výpočet štandardnej odchýlky  použitej Gaussovej 
funkcie, ktorá závisí na veľkosti zvoleného okolia, 
je realizovaná vzťahom (2) [5]. 
 

 
 

(2) 

Prahovanie bolo zabezpečené OpenCV funkciou 
cv::adaptiveThreshold. Po prahovaní snímky je 
aplikovaná morfologická operácia uzatvorenie, 
ktorá vzniká spojením transformácií dilatácie 
a erózie. Jej účelom je dosiahnutie lepších 
výsledkov pri segmentácií tým, že nájdené objekty 
sa stanú celistvejšími. Použitý je štrukturálny 
element štvorcového tvaru s veľkosťou 3x3. 

V takto získanej binárnej maske sú následne 

vyhľadané kontúry pomocou OpenCV funkcie 

cv::findContours. Získavané sú iba vonkajšie hlavné 

kontúry. Kvôli ušetreniu pamäti a aj následne 

výpočtovej zložitosti sú nájdené obrysy ukladané 

v zjednodušenej forme. Použitá je kompresia 

vertikálnych, horizontálnych a diagonálnych 

segmentov, kedy sú uložené len ich koncové body. 

Aby sa odstránil nežiadaný šum, ktorý vznikol 

v procese prahovania, berú sa do úvahy len tie 

nájdené kontúry, ktorých dĺžka obvodu je väčšia 

ako vopred určená hranica. Odstránia sa tak, 

napríklad, odrazy svetiel od karosérie vozidiel či iné 

malé oblasti s vysokou hodnotou jasu. Hodnota 

danej hranice sa líši od rozdielneho umiestnenia či 

priblíženia kamery. V prípade väčšieho priblíženia 

môže mať táto hranica vyššiu hodnotu, naopak, pri 

širokom uhle pohľadu na cestnú premávku by táto 

hodnota mala byť nižšia, aby sa nestalo, že oblasti 
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predných svetlometov by boli vyhodnotené ako 

príliš malé. 

V ďalšom kroku sú získané kontúry nahradené 

ich konvexnými tvarmi za účelom zlepšenia kvality 

etapy segmentácie. Táto fáza odstraňuje chybne 

určený tvar predných svetlometov, ktorý mohol 

vzniknúť počas prahovania. 
Kvôli zjednodušeniu práce a zníženiu 

výpočtovej náročnosti systému sa následne pracuje 
už len s priliehavými pravouhlými ohraničeniami 
(bouding box) daných kontúr. Z takto získaných 
ohraničení sú následne určení kandidáti na predné 
svetlomety vozidiel. Vychádza sa však len z tých 
ohraničení, ktorých ľavý horný roh sa nachádza vo 
vopred určenej oblasti záujmu (určená parametrami 

 a ), a to kvôli pozorovaniu, že v nižšej časti 
snímky je odraz svetlometov od vozovky menej 
intenzívny a viac rozptýlený. Tento prístup zvyšuje 
presnosť segmentácie v prípade odrazu svetla od 
vozovky (napr. počas dažďa) a odstraňuje aj chyby, 
ktoré sú spôsobené spojením viacerých svetlometov 
vozidiel nachádzajúcich sa vo veľkej vzdialenosti 
od kamery. Veľkosť a vertikálne umiestnenie tejto 
oblasti záujmu sa mení v závislosti od umiestnenia 
a priblíženia kamery. Množina kandidátov 
svetlometov je určená vzťahom (3). Postup detekcie 
svetlometov je znázornený na Obr. 2. 
 
  

 
(3) 

4.2 Párovanie svetlometov 

Výsledkom predošlej etapy sú kandidáti na 
svetlomety vozidiel. Detekcia samotných predných 
svetlometov je však v mnohých prípadoch zložitá 
a často sa stáva, že sú nájdené aj iné, nežiadané 
svetelné zdroje v snímke. Príkladom môžu byť 
pouličné lampy, rôzne odrazy svetla či už od 
vozovky alebo samotnej karosérie vozidiel. Preto je 
dôležité ich následné párovanie. Správne spárované 
svetlomety určujú práve jedno vozidlo. 

Pri párovaní svetlometov som vychádzal 
z článku [3]. Prispôsobený algoritmus je založený 
na výpočte pravdepodobnosti, že dvaja kandidáti 
svetlometov  a  tvoria pár, a teda patria jednému 
vozidlu. Táto pravdepodobnosť je určená vzťahom 
(4), 

 
 

 (4) 

kde  je pravdepodobnosť 
vypočítaná na základe vzdialenosti medzi 
svetlometom  a svetlometom .  je 
pravdepodobnosť, ktorá vychádza z veľkosti uhla, 
ktorý zviera spojnica svetlometov s vodorovnou 
priamkou. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

Obr. 2. Segmentácia svetlometov. Šedotónová verzia 

pôvodnej snímky (a) bola najskôr adaptívne prahovaná 

(b), následne bola aplikovaná morfologická operácia 

uzatvorenie (c). Na takto vzniknutej maske boli 

vyhľadané kontúry (d), vynechané však boli tie, ktoré 

mali príliš malý obvod. V poslednom kroku sa kontúry 

previedli na ich priliehavé pravouhlé ohraničenia (e). 

 
Pravdepodobnosť  je definovaná 

vzťahom (5). 

 
 

 

 

(5) 

Z tohto vzťahu vyplýva, že ak je euklidovská 

vzdialenosť  kandidátov svetlometov buď 

príliš veľká, alebo, naopak, príliš malá oproti 

priemernej vzdialenosti svetlometov , tak 

hodnota  je nulová. Prah  mal 

experimentálne určenú hodnotu 15. Ostatní 

kandidáti svetlometov, ktorých  vyhovuje 

daným hraniciam, majú hodnotu pravdepodobnosti 

definovanú na základe výpočtu Gaussovej funkcie 

(normálneho rozdelenia pravdepodobnosti), ktorej 

hodnota je vyššia približovaním euklidovskej 

vzdialenosti  k hodnote priemernej 

vzdialenosti svetlometov . 

Priemerná vzdialenosť svetlometov bola získaná 

experimentálnym pozorovaním vzdialenosti 

266 S. Titka



 

 

svetlometov vozidiel v snímkach videa. Táto 

priemerná hodnota sa jasne mení zmenou 

priblíženia a umiestnenia kamery. 
Výpočet veľkosti uhlu , ktorý zviera 

spojnica svetlometov  a  s vodorovnou 
priamkou, vychádza zo vzťahu (6), 
 
 

 

(6) 

kde  a  sú ypsilonové súradnice ľavých dolných 
rohov priliehavých pravouhlých ohraničení daných 
kandidátov svetlometov a  je ich euklidovská 
vzdialenosť. 

Podobne, ako pri výpočte pravdepodobnosti 
, je aj vo vzťahu (7) 

 

 
 

 

(7) 

na určenie pravdepodobnosti na základe veľkosti 
uhla  použitá Gaussova funkcia. Rovnako 
i v tomto prípade sa neuvažuje o páre takých 
svetlometov, ktorých uhol  presahuje danú 
hranicu určenú priemernou hodnotou uhla  
a prahu  (s experimentálnou hodnotou 0,07rad). 
Hodnota  môže nadobúdať v prípade kamery 
upevnenej pod určitým uhlom aj nenulové hodnoty. 

 a  v rovniciach sú štandardné odchýlky 

Gaussových funkcií. 
Pravdepodobnosť  je počítaná medzi 

všetkými kandidátmi svetlometov navzájom. 
Následne je zo zoznamu kandidátov odstránený 
nájdený najpravdepodobnejší pár svetlometov. 
Tento postup sa opakuje, až kým zoznam 
kandidátov nie je prázdny, alebo ak sa nenájde 
žiadny vhodný pár – pár, ktorý dosahuje minimálnu 
pravdepodobnosť páru svetlometov. Svetlomety 
pred a po párovaní sú znázornené na Obr. 3. 

4.3 Sledovanie pohybu párov 
svetlometov 

Výsledné spárované svetlomety sú reprezentované 

spoločným priliehavým pravouhlým ohraničením, 

ktoré obsahuje oba svetlomety. Toto ohraničenie 

spolu s ďalšími údajmi ako je napríklad 

jednoznačné identifikačné číslo (jednoznačná 

farba), určuje práve jedno vozidlo v snímke. Pohyb 

takéhoto vozidla (ľavého dolného rohu jeho 

priliehavého pravouhlého ohraničenia) je sledovaný 

pomocou jednoduchého predikčného lineárneho 

algoritmu, ktorého výhodou je výpočtová 

nenáročnosť. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 3. Párovanie svetlometov. Z množstva nájdených 

kandidátov na svetlomet v snímke (a) boli algoritmom 

vybraté správne dvojice predných svetlometov vozidiel 

(b). 

 
Tento algoritmus vychádza z pozorovania, že 

pohyb automobilov v snímkach je v podstate 
lineárny. Odhadovaná pozícia vozidla  
v nasledujúcej snímke je určená na základe jeho 
skutočnej pozície  v aktuálnej a skutočnej pozície 

 v predošlej snímke pomocou (8) a (9), 
 
 

 (8) 

 
 (9) 

kde  je zmena pozície vozidla medzi aktuálnou 
a predošlou snímkou. Vzhľadom na stabilný tvar 
a stabilnú pozíciu ohraničenia svetlometov medzi 
snímkami dosahuje tento algoritmus veľmi dobré 
výsledky. Sledovanie vozidiel je znázornené na 
Obr. 4. 
 

 
(a) 

Obr. 4. (a) Sledovanie pohybu vozidiel. Zeleným 

obdĺžnikom je znázornená skutočná pozícia dvojice 

svetlometov v predošlej snímke. Skutočná pozícia 

svetlometov v aktuálnej snímke je znázornená modrým 

obdĺžnikom. Malá biela kružnica ukazuje odhadovanú 

pozíciu ľavého dolného rohu modrého obdĺžnika. 

 
Vozidlá v aktuálnej snímke boli buď novo 

nájdené, alebo sa vyskytovali už v predošlej 

snímke. Snahou je pre každé vozidlo v aktuálnej 

snímke nájsť odpovedajúceho predchodcu 

v predošlej snímke, a tým sledovať jeho pohyb.  

Predpokladaná pozícia, ktorá odhaduje skutočnú 

pozíciu daného vozidla v aktuálnej snímke, sa hľadá 

pomocou výpočtu euklidovskej vzdialenosti. Táto 

vzdialenosť je rátaná medzi pozíciou daného 
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aktuálneho vozidla a predpoveďami budúcich 

pozícií všetkých vozidiel z minulej snímky. 

Následne je nájdená najmenšia táto vzdialenosť a ak 

spĺňa podmienku, aby nepresiahla určitý prah (s 

experimentálne určenou hodnotou 5), tak sa našli 

odpovedajúce vozidlá. 

Pre vozidlá, ktoré boli nájdené v predošlej 

snímke po prvýkrát, ešte nie je možné odhadnúť ich 

budúcu pozíciu. Je to dôsledkom ich neznámej 

predošlej pozície. Preto, ak sa nesplnila predošlá 

podmienka pri hľadaní odpovedajúcich vozidiel, tak 

sa tento pár automobilov určuje pomocou výpočtu 

euklidovskej vzdialenosti medzi pozíciou 

aktuálneho vozidla a pozíciami všetkých vozidiel 

z predošlej snímky. Ak nájdená najmenšia takáto 

vzdialenosť nepresiahla daný prah (s hodnotou 15), 

tak je určený odpovedajúci pár vozidiel. Navyše sa 

overuje, či bol predchodca daného vozidla 

v predošlej snímke nájdený po prvýkrát. 

Vozidlá od svojich predchodcov dedia určité 

vlastnosti. Tieto vlastnosti sú napríklad ich 

jednoznačné identifikačné číslo (farba) a vek (počet 

predošlých snímok, v ktorých bolo dané vozidlo 

nájdené a sledované). K veku sa prirodzene 

pripočíta ďalšia snímka. 
Ak sa pre niektoré vozidlo nenašiel jeho 

predchodca alebo jeho predchodca bol už spárovaný 
s iným aktuálnym automobilom, tak je toto vozidlo 
považované za novo nájdené. Jeho vek je 
automaticky určený na jednu snímku a priradené 
jednoznačné identifikačné číslo je z množiny 
nepoužitých identifikačných čísel. 

4.4 Funkcionalita počítania vozidiel 

Rátanie vozidiel (bez rozdielu ich typu) je 

uskutočňované len v jednom smere cestnej 

premávky, a to v smere automobilov približujúcich 

sa ku kamere. Vzhľadom na použité sledovanie 

pohybu vozidiel je samotná implementácia tejto 

funkcionality pomerne jednoduchá. 

Započítaniu vozidla predchádzajú dve 

podmienky. Prvou z nich je približujúci sa  smer 

pohybu automobilu. Tento smer je určený na 

základe známej pozície prvého výskytu vozidla a 

jeho známej pozície v čase zarátania. Druhou 

podmienkou je, aby vek daného automobilu 

dosiahol určitú hodnotu. Táto hodnota, čiže 

minimálny počet snímok, v ktorých vozidlo musí 

byť nájdené za účelom jeho započítania, je závislá 

od umiestnenia a priblíženia kamery, ale aj od 

priemernej rýchlosti automobilov na danom úseku. 
Takýto prístup zabezpečuje vysokú robustnosť 

funkcionality rátania vozidiel. Prípadné chyby, či už 
spôsobené v etape segmentácie, párovania alebo 
sledovania vozidiel, sa často objavujú len v jednej 
samotnej snímke, a teda nepretrvávajú v sekvencii 

viacerých snímok. Výsledná úspešnosť rátania 
vozidiel je teda vysoká. Celkový postup nočného 
monitoringu je znázornený na Obr. 5. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Obr. 5. Postup nočného monitoringu. V pôvodnej 

snímke sú najskôr vyhľadaní kandidáti na svetlomety (a), 

ktorí sú následne spárovaní do dvojíc za účelom detekcie 

vozidla. Jednotlivé vozidlá sú po správnom sledovaní (b) 

vo väčšom počte za sebou idúcich snímok zarátané (c). 

5 Monitoring cestnej premávky 
počas dňa použitím rozdielu 
sekvencie snímok 

Hlavnou myšlienkou tohto prístupu je detekcia 
pohybujúcich sa objektov pomocou počítania 
rozdielu sekvencie snímok. Výhodou je veľmi nízka 
výpočtová náročnosť ale aj jednoduchosť 
implementácie. Napriek tomu dosahuje táto metóda 
dobré výsledky. Pohyb nájdených vozidiel je určený 
sledovaním ich jednoznačných čŕt. V nasledujúcich 
odsekoch je bližšie popísaný postup implementácie. 

5.1 Segmentácia vozidiel 

Úloha tejto etapy spočíva v nájdení oblastí s 

vozidlami v snímke. Automobily, ako pohybujúce 

sa objekty, menia svoju pozíciu  postupom času. Ak 

sú teda porovnané dve za sebou idúce snímky, sú 

nájdené zmeny polohy vozidiel. 

Jednou z najväčších výziev segmentácie vozidiel 

je ich segmentácia bez tieňa, ktorý vrhajú. Za týmto 

účelom je absolútny rozdiel sekvencie dvoch 

snímok aplikovaný dvakrát na ich rôzne farebné 

zložky. 

V prvom kroku sú predošlá a aktuálna snímka 

skonvertované z RGB do HSV farebnej 

reprezentácie. HSV reprezentácia dokáže rozlišovať 

medzi zložkami tónu (Hue), sýtosti (Saturation) 

a svetlosti (Value) farieb. Vychádza sa 

z pozorovania, že tiene v podstate znižujú len 

hodnotu svetlosti. V skutočnosti na základe 
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experimentálneho pozorovania sa čiastočne menili 

aj zložky tónu a sýtosti. 
Zložka tónu aktuálnej aj predošlej snímky 

nebola použitá kvôli výskytu vysokého šumu. 
Absolútny rozdiel sekvencie dvoch snímok je 
aplikovaný len na zložky sýtosti farby a svetlosti. 

Získané snímky absolútnych rozdielov sú 
následne prahované za účelom získania binárnych 
masiek pohybujúcich sa objektov pomocou vzťahov 
(10) a (11), 
 

 
(10) 

 

 
(11) 

 

kde  a  sú prahy (s experimentálne 

určenými hodnotami 80 a 50, v poradí). Následne je 

vytvorená spoločná binárna maska vozidiel 

zjednotením masiek zložky sýtosti a svetlosti. Toto 

zjednotenie spolu s použitými prísnejšími 

hodnotami prahov  a  zabezpečuje 

čiastočné odstránenie nežiadaných tieňov bez 

výrazného poškodenia binárnej masky 

segmentovaného vozidla. 
Keďže sa zložka svetlosť nápadne podobá 

šedotónovej verzii danej snímky, mohlo by sa zdať, 
že by stačilo počítať absolútny rozdiel len 
šedotónových snímok. Výsledkom by však bolo, že 
v prípade prísnejšieho prahu pri prahovaní za 
účelom získania binárnej masky by síce tiene boli 
odstránené, ale za cenu chýbajúcich častí vozidiel. 
V opačnom prípade by boli segmentované vozidlá 
celistvejšie, ale s tieňmi. Samotná segmentácia 
vozidiel absolútnym rozdielom sekvencie snímok je 
znázornená na Obr. 6. 

Problémom tohto prístupu segmentácie je 
závislosť od stanoveného časového intervalu medzi 
odčítavanými snímkami (parameter videa počet 
snímok za sekundu) a rýchlosťou vozidiel. Ďalšou 
nevýhodou je výraznejšia detekcia len hrán vpredu 
a vzadu na vozidlách. Boky automobilov sa často 
jemne strácajú, čo môže spôsobovať problémy. 
Nezvyklé nie je ani predelenie jedného vozidla na 
dva rôzne pohybujúce sa objekty. 

Na odstránenie šumu spoločne so získaním 
celistvejšej binárnej masky automobilov, a teda 
vyriešenia problému predelenia vozidiel, sú 
následne aplikované morfologické operácie. 
Najskôr na získanie kompletnejšej masky je použitá 
operácia uzatvorenie. Počet iterácií dilatácie 
a erózie tejto operácie bol stanovený na 3. Na 
odstránenie šumu je potom aplikovaná 
morfologická operácia otvorenie. Obe operácie 
používajú štvorcový štrukturálny element 

s veľkosťou 3x3. Masky popredia po aplikovaní 
týchto operácií sú znázornené na Obr. 7. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Obr. 6. Segmentácia vozidiel pomocou absolútneho 

rozdielu dvoch za sebou idúcich snímok s odstránením 

tieňov. Medzi zložkami svetlosť (Value) aktuálnej (a) 

a predošlej snímky je vypočítaný absolútny rozdiel (c). 

Rovnako aj medzi zložkami sýtosť (Saturation) je 

vypočítaný absolútny rozdiel (d). V ďalšom kroku sú 

tieto dve získané snímky prahované rôznymi prahmi. 

Nakoniec sa vzniknuté binárne masky zjednotia do jednej 

(b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 7. Morfologické operácie na binárnej maske 

popredia (znázornenej na Obr. 6. (b)). Obrázok (a) 

vznikol aplikovaním morfologických operácií 

uzatvorenia a otvorenia. Na obrázku (b) je pre 

porovnanie znázornená maska, ktorá je výsledkom 

segmentácie bez odstraňovania tieňov. 

 

V ďalšom kroku segmentácie sú v takto 

vzniknutej binárnej maske vyhľadané kontúry 

(pomocou OpenCV funkcie cv::findContours). 

Kontúry, ktorých dĺžka obvodu nedosahuje určenú 

prahovú hodnotu, sú však odstránené. Tento krok 

zabezpečuje odstránenie väčšieho šumu či iných 

malých nežiadaných nájdených oblastí v snímke. 

Hodnota daného prahu závisí od priblíženia 

a umiestnenia kamery. Je dôležité, aby táto hodnota 

nebola príliš veľká, čo by spôsobilo chybné 

považovanie automobilu za šum. 
Jednotlivé kontúry sú ďalej nahradené ich 

konvexnými tvarmi, čo značne zlepšuje presnosť 
segmentácie. Vyplnia sa tak prípadné chýbajúce 
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„vyhryznuté“ časti nájdených vozidiel. Konečná 
podoba masky popredia je znázornená na Obr. 8. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 8. Nahradenie nájdených kontúr v maske popredia 

ich konvexnými tvarmi. Obrázok (b) je konečná podoba 

binárnej masky popredia pôvodnej snímky (a). 

5.2 Sledovanie pohybu vozidiel 

V dôsledku nie veľmi stabilnej binárnej masky 

vozidla získanej v predošlej etape segmentácie, 

ktorej tvar sa môže medzi snímkami výrazne meniť, 

nie je vhodné použiť princíp jednoduchého 

sledovania pohybu vozidiel, ako v prípade nočného 

monitoringu. Výsledkom by bolo časté zlyhanie 

sledovania, pretože daná odhadovaná pozícia by sa 

v mnohých prípadoch podstatne líšila od skutočnej. 

Riešením tohto problému môže byť nie 

sledovanie samotných oblastí vozidiel, ale 

sledovanie jednoznačných príznakov 

nachádzajúcich sa v týchto oblastiach. Vo 

všeobecnosti existuje mnoho typov takýchto 

príznakov. 

Podstatou sledovania, založenom na tomto 

prístupe, je použitie čo najunikátnejších malých 

oblastí v snímke. Takéto obrazové body (spolu s ich 

okolím) nie je zložité sledovať z jednej snímky do 

druhej, pretože je málo pravdepodobné, že by 

danému jednoznačnému príznaku odpovedalo 

viacero nájdených výsledkov z druhej snímky. 

V prípade použitia nejednoznačných príznakov je 

pravdepodobné, že sa nájde veľa podobných oblastí. 
Najčastejšie používanými príznakmi sú obrazové 

body, ktoré majú silnú deriváciu v dvoch 
ortogonálnych smeroch. Z tohto dôvodu sa tieto 
unikátne oblasti často nazývajú rohmi. Rohy 
obsahujú dostatočne veľké množstvo informácií za 
účelom ich sledovania z jednej snímky do druhej 
[4]. 

Na nájdenie jednoznačných príznakov 
v aktuálnej snímke bola použitá OpenCV funkcia 
cv::goodFeaturesToTrack, ktorá hľadá oblasti 
silných rohov. 

Silné rohy sú vyhľadávané v oblasti každého 
nájdeného vozidla či iného pohybujúceho sa objektu 
v šedotónovej verzii aktuálnej snímky. Výsledkom 
je detekcia množiny jednoznačných príznakov pre 
každé vozidlo zvlášť. Nájdené silné rohy na 
vozidlách sú znázornené na Obr. 9. 

 

 
(a) 

Obr. 9. (a) Príklad nájdených silných rohov na 

vozidlách. 

 
Rovnako dôležitým krokom, ako nájsť unikátne 

príznaky, je aj ich sledovanie z aktuálnej snímky do 
predošlej. Na tento účel bola použitá OpenCV 
funkcia cv::calcOpticalFlowPyrLK, ktorá slúži na 
výpočet riedkeho optického toku. Sledovanie 
príznakov je znázornené na Obr. 10. 

 

 
(a) 

Obr. 10. (a) Sledovanie pohybu vozidiel. Nájdené 

unikátne rohy sú znázornené malými zelenými bodkami. 

Tieto rohy sú sledované z aktuálnej snímky (vľavo) do 

predošlej snímky (vpravo). 

 
V podstate požadovaným konečným výsledkom 

vyššie spomenutých metód sú pre všetky vozidlá 

v aktuálnej snímke určené ich jednoznačné príznaky 

a k nim sú vyhľadané odpovedajúce body 

v predošlej snímke.  

Nech  je vozidlo z množiny pohybujúcich sa 

objektov nájdených v aktuálnej snímke a  je 

vozidlo z množiny objektov vyskytujúcich sa 

v predošlej snímke. Nech  je množina všetkých 

jednoznačných bodov patriacich vozidlu  a  je 

množina bodov, ktoré vznikli ich sledovaním do 

predošlej snímky. Vozidlo  je predchodcom 

vozidla  práve vtedy, keď existuje bod z množiny 

, ktorý patrí vozidlu . 
Ďalej sa postupuje prakticky rovnako ako 

v prípade nočného monitoringu. 

5.3 Funkcionalita počítania vozidiel 

Počítanie vozidiel vychádza z algoritmu popísaného 
v nočnom monitoringu dopravy. Automobily sú 
zarátané až po ich sledovaní vo väčšom počte 
snímok (napríklad 20 snímok). Postup denného 
monitoringu je znázornený na Obr. 11. 
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Obr. 11. Postup denného monitoringu. V aktuálnej 

snímke sú najskôr nájdené pohybujúce sa vozidlá (a), 

ktoré sú po sledovaní vo väčšom počte snímok zarátané 

(b). 

6 Monitoring cestnej premávky 
počas dňa použitím 
odčítavania pozadia od 
aktuálnej snímky 

Implementácia tohto monitorovacieho systému je 
založená na princípe segmentácie porovnávaním 
statického pozadia s aktuálnou snímkou. 

6.1 Segmentácia vozidiel 

Kľúčovým krokom pri segmentácii pohybujúcich sa 

objektov týmto prístupom je získanie statického 

referenčného pozadia. Nemenej dôležité je aj jeho 

postupné aktualizovanie v čase. Počas hustej cestnej 

premávky je však prakticky nemožné získať 

pozadie, teda statickú snímku, v ktorej by sa 

nenachádzalo žiadne vozidlo či iný pohybujúci sa 

objekt. Riešením tohto problému je postupné 

budovanie referenčného modelu pozadia. 

V knižnici OpenCV sú implementované dva 

modely metód odčítavania pozadia. Oba dokážu 

postupne budovať statické pozadie aj v prípade 

neustále sa pohybujúcich objektov a následne ho 

aktualizovať v čase. Odlišujú sa v použitých 

prístupoch a myšlienkach. 

Prvý je pomerne zložitý a prepracovaný model 

FGDStatModel, ktorý som však nepoužil, pretože je 

výpočtovo veľmi  náročný a nedosahoval výsledky 

v reálnom čase. 

Použil som druhý model, ktorý je založený na 

kombinácii Gaussovej distribúcie,  

GaussianBGModel. Implementovaná je však len 

časť bez detekcie tieňov. Každý obrazový bod 

referenčného pozadia je tvorený  počtom 

Gaussiánov. Rôzne Gaussiány reprezentujú rôzne 

farby, ktoré daný obrazový bod nadobúda. Váhový 

parameter kombinácie určuje dĺžku času, kedy dané 

farby ostali v scéne. Jednotlivé obrazové body 

pozadia sú len tie, ktoré obsahujú určitý počet 

najpravdepodobnejších farieb. Ostatné sú 

považované za popredie. Najpravdepodobnejšie 

farby sú tie, ktoré sa nemenili počas dlhšej doby. 

Použitie tohto modelu v implementácii 

monitoringu cestnej premávky počas dňa je 

nasledovné. Prvým krokom je jeho inicializácia 

s parametrami a snímkou. Dva Gaussiány boli 

modelované použitím prahu pozadia s hodnotou 0,6. 

Veľkosť okna bola určená na 50 za účelom rýchleho 

prispôsobenia sa pri zmenách v scéne. Hodnota 

veľkosti okna je inverzná k rýchlosti učenia a slúži 

na výpočet určitej štatistiky. Po správnej 

inicializácii je tento model aktualizovaný v každom 

kroku aktuálnou snímkou, čo zabezpečuje 

prispôsobivosť na zmeny v scéne. Pozadie je 

prakticky vždy vymodelované do 15 sekúnd. 

Primárnym vstupom do tohto modelu sú 

šedotónové či plnofarebné snímky. Vzhľadom na 

neimplementovanú časť detekcie tieňov som sa 

rozhodol trochu experimentovať. Na rozdiel od 

prvého spôsobu odstránenia tieňov pomocou HSV 

reprezentácie, kedy sa porovnávala sekvencia dvoch 

snímok, som v tomto prípade použil úplne odlišnú 

myšlienku. Snahou bolo odstrániť tiene zo snímky 

ešte pred procesom segmentácie, a to pomocou 

detekcie hrán. 

Myšlienka je založená na pozorovaní, že 

vozidlá, na rozdiel od tieňov, majú na ceste silné 

horizontálne i vertikálne hrany. Hrany pohybujúcich 

sa tieňov automobilov nie sú také výrazné. 
Hrany sú miesta v obraze, kde sa prudko mení 

hodnota jasu obrazových bodov. Na ich detekciu 
v snímke je ako konvolučná maska použitý 
Prewittov operátor. Vyhľadávanie hrán je 
aplikované len v horizontálnom a vertikálnom 
smere – získané sú tak 4 rôzne snímky, v ktorých 
boli nájdené hrany v dvoch horizontálnych a dvoch 
vertikálnych smeroch. Následne, za účelom 
odstránenia slabých a zvýraznenia silných hrán, 
teda aj za účelom odstránenia hrán vrhnutých 
tieňom a zvýraznenia hrán vozidiel, je aplikované 
jednoduché binárne prahovanie. Hodnota prahu pre 
vertikálny a horizontálny smer sa líši. Získané sú 
tak 4 binárne snímky nájdených hrán. Ako posledný 
krok detekcie hrán je zjednotenie 4 binárnych 
snímok do jednej. Výsledok detekcie hrán je 
znázornený na Obr. 12. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 12. Odstraňovanie tieňov pomocou detekcie hrán. 

V pôvodnej snímke (a) sú nájdené silné horizontálne 

a vertikálne hrany (b). 
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Binárnymi hranovými snímkami, v ktorých boli 

odstránené tiene, je inicializovaný a následne aj 

aktualizovaný použitý Gaussiánový model pozadia. 

Získanou výhodou tohto prístupu je aj zanedbanie 

náhlych zmien svetlosti v snímkach, ktoré mohli 

byť, napríklad, spôsobené automatickou úpravou 

svetlosti kamery v prípade prechádzajúceho 

veľkého vozidla. 

V ďalšom kroku je pomocou použitého 

Gaussiánového modelu získané popredie. Kvôli 

náchylnosti etapy detekcie hrán na šum je výsledné 

popredie výrazne zašumené. Vzniknutý šum je 

nutné odstrániť. Na tento účel bol využitý 

jednoduchý priemerovací šumový filter. Nová 

hodnota jasu obrazového bodu je získaná ako 

aritmetický priemer hodnôt jasov jeho okolia 

(veľkosť okolia bola určená na 3x3). Po aplikovaní 

tohto filtra už získané popredie nie je binárne, preto 

je opäť použité jednoduché prahovanie. Výsledkom 

je popredie s odstráneným šumom. Osamotené 

pixely boli zanedbané, ich zhluky boli, naopak, 

zvýraznené. 

Ďalší postup je v princípe totožný s predošlými 

implementáciami monitorovacieho systému. Na 

masku popredia je aplikovaná morfologická 

operácia uzatvorenie. Následne sú vyhľadané 

kontúry, ktoré sa neskôr nahradia ich konvexnými 

tvarmi, čo je dôležitý krok. Vyčlenené vozidlá majú 

totiž často „vyhryznuté“ časti. Kontúry s príliš 

malou dĺžkou obvodu sú zanedbané, čo zabezpečuje 

odstránenie väčšieho šumu, ktorý je často 

spôsobený nedostatkom odstraňovania tieňov 

pomocou detekcie hrán. Tento nedostatok spôsobuje 

vznik väčšieho šumu pri prechode pohybujúceho sa 

tieňa cez členitý povrch (ako napríklad trávnaté 

oblasti pri vozovke). 
Následne sa rovnako ako v prípade sledovania 

nočnej premávky pracuje už len s priliehavými 
pravouhlými ohraničeniami daných konvexných 
tvarov, ktoré sa nachádzajú vo vopred určenej 
oblasti detekcie. Postup detekcie vozidiel je 
znázornený na Obr. 13. 

6.2 Sledovanie pohybu vozidiel 

Kvôli vyššej výpočtovej náročnosti použitého 
modelu pozadia už nebolo možné sledovať vozidlá 
pomocou ich jednoznačných čŕt, a preto bol použitý 
jednoduchý predikčný algoritmus rovnako ako v 
prípade nočného monitoringu cestnej premávky. 

6.3 Funkcionalita počítania vozidiel 

Princíp rátania vozidiel je rovnaký ako v oboch 
predošlých implementáciách monitorovacieho 
systému. Postup denného monitoringu je 
znázornený na Obr. 14. 
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Obr. 13. Detekcia pohybujúcich sa vozidiel. V pôvodnej 

snímke (a) sú najskôr vyhľadané hrany (b). Následne je 

zo snímky (b) odčítané pozadie za účelom získania 

binárnej masky popredia (c). Na túto masku je 

aplikovaný jednoduchý šumový filter, ktorý ju jemne 

rozmaže (d). Aplikované je jednoduché prahovanie 

a morfologická operácia uzatvorenie (e) a následne sú na 

tejto maske vyhľadané kontúry nahradené ich 

konvexnými tvarmi (f) a (g). Kontúry sú prevedené na 

ich priliehavé pravouhlé ohraničenia (h). 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

Obr. 14. Postup denného monitoringu. Vozidlá sú po 

nájdení sledované jednoduchým predikčným algoritmom 

(a), ktorý odhaduje (malá modrá bodka) ľavý dolný roh 

skutočnej pozície (znázornená červeným obdĺžnikom) 

v aktuálnej snímke na základe poznanej predošlej (zelený 

obdĺžnik) pozície. Po sledovaní vozidla vo väčšom počte 

snímok je vozidlo zarátané (b). 
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7 Experimentálne výsledky 

Implementované riešenia boli testované na rôznych 

videách z cestnej premávky. Videá sa líšia 

umiestnením a priblížením kamery spolu 

s rozdielnou dennou dobou. Frekvencia 

nasnímaného videa je 30 snímok za sekundu. Jeho 

rozlíšenie je 320x240 obrazových bodov. Kamera 

bola umiestnená vysoko nad premávkou. Rýchlosť 

vozidiel na danom úseku je obmedzená na 90 km/h. 

Pri testovaní som kládol dôraz hlavne na 

úspešnosť funkcionality rátania vozidiel, ktorá 

zodpovedá celkovej úspešnosti všetkých častí 

systému. Dôležitou súčasťou testovania bola aj 

schopnosť behu systému v reálnom čase. 
Jednotlivé programy popísaných troch riešení 

monitoringu dopravy boli testované na notebooku 
s dvojjadrovým procesorom s frekvenciou 2,26 
GHz. Dosiahnuté výsledky sú popísané 
v nasledovných častiach. 

7.1 Testovanie monitoringu cestnej 
premávky v nočných hodinách 

Aplikácia monitoringu nočnej premávky bola 
otestovaná na 6 videách s celkovou dĺžkou 7 minút 
22 sekúnd. Spracovanie jednej snímky trvalo 
v priemere 9,05ms. Dosiahnuté výsledky sú 
znázornené v tabuľke Tab. 1. 
 

Tab. 1. Úspešnosť funkcionality rátania vozidiel 

v nočných hodinách 

Skutočný 
počet 

vozidiel 

Počet správne 
zarátaných 

vozidiel 

Počet 
nezarátaných 

vozidiel 

Počet 
nesprávne 

zarátaných 

vozidiel 

124 
123 1 0 

99,19% 0,81% 0% 

7.2 Testovanie monitoringu cestnej 
premávky počas dňa 

Oba implementované systémy denného monitoringu 
boli podrobené testom na 8 videách s celkovou 
dĺžkou 16 minút a 6 sekúnd. 4 videá (s celkovou 
dĺžkou 7 minút a 9 sekúnd) sú nasnímané 
v zamračenom počasí, a teda neobsahujú 
pohybujúce sa tiene automobilov. Ďalšie 4 videá (s 
celkovou dĺžkou 8 minút a 57 sekúnd) sú nasnímané 
počas slnečného dňa, kedy vozidlá vrhajú veľké, 
pomerne výrazné tiene. 

7.2.1 Testovanie monitoringu cestnej 
premávky počas dňa – systém 
implementovaný rozdielom sekvencie 
snímok 

Spracovanie jednej snímky trvalo v priemere 
28,84ms. Spracovanie snímok, v ktorých boli 
nájdené a sledované vozidlá, trvalo v priemere 

29,65ms. Dosiahnuté výsledky sú znázornené 
v tabuľke Tab. 2. 
 

Tab. 2. Úspešnosť funkcionality rátania vozidiel počas 

dňa – rozdiel sekvencie snímok 

Videá 

Skutočný 

počet 
vozidiel 

Počet 

správne 
zarátaných 

vozidiel 

Počet 

nezarátaných 
vozidiel 

Počet 

nesprávne 
zarátaných 

vozidiel 

Zamračené 
počasie 

192 
184 4 4 

95,84% 2,08% 2,08% 

Slnečné 

počasie 
183 

180 1 2 

98,36% 0,55% 1,09% 

Všetky 375 
364 5 6 

97,07% 1,33% 1,6% 

7.2.2 Testovanie monitoringu cestnej 
premávky počas dňa – systém 
implementovaný odčítaním pozadia od 
snímky 

K správnemu behu tohto systému je nevyhnutné 
počiatočné naučenie sa modelu pozadia. Preto na 
začiatku každého testovacieho videa bolo 
vyčlenených 33 sekúnd na jeho získanie. Z tohto 
dôvodu celková dĺžka 8 videí, kedy sa testovala 
funkcionalita rátania, klesla na 11 minút a 42 
sekúnd (4 videá nasnímane v zamračenom počasí 
potom mali 4 minúty a 57 sekúnd a 4 videá zo 
slnečného počasia mali celkovú dĺžku 6 minút a 45 
sekúnd). Spracovanie jednej snímky trvalo 
v priemere 22,06ms. Spracovanie snímok, v ktorých 
boli nájdené a sledované vozidlá, trvalo v priemere 
22,51ms. Dosiahnuté výsledky sú znázornené 
v tabuľke Tab. 3. 
 

Tab. 3. Úspešnosť funkcionality rátania vozidiel počas 

dňa – odčítavanie pozadia 

Videá 

Skutočný 

počet 

vozidiel 

Počet 

správne 

zarátaných 

vozidiel 

Počet 

nezarátaných 

vozidiel 

Počet 

nesprávne 

zarátaných 

vozidiel 

Zamračené 

počasie 
140 

136 1 3 

97,14% 0,72% 2,14% 

Slnečné 
počasie 

138 
137 1 0 

99,28% 0,72% 0% 

Všetky 278 
273 2 3 

98,2% 0,72% 1,08% 

8 Záver 

V tomto článku boli popísané a následne aj 

otestované tri možné implementácie systémov 

monitorujúcich cestnú premávku za účelom rátania 

počtu prejdených vozidiel. Prvým z nich bol systém 

fungujúci v nočných hodinách za zlých svetelných 

podmienok, ktorý segmentuje predné svetlomety 

automobilov prahovaním. Kvôli určeniu pozície 
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vozidla boli svetlomety následne párované použitím 

Gaussových funkcií. Ďalej boli po ich sledovaní 

jednoduchým predikčným algoritmom jednotlivé 

vozidlá zarátané. 

Druhý systém monitorujúci dennú premávku 

segmentuje vozidlá pomocou rozdielu sekvencie 

dvoch snímok. Na odstránenie pohybujúcich sa 

tieňov boli snímky skonvertované do HSV farebnej 

reprezentácie. Vyčlenené vozidlá boli následne 

sledované robustným algoritmom vychádzajúceho 

zo sledovania jednoznačných čŕt jednotlivých 

automobilov. 
Tretí predstavený implementovaný systém 

slúžiaci na experimentovanie v oblasti 
odstraňovania tieňa ešte pred etapou segmentácie 
pohybujúcich sa objektov vychádza z detekcie hrán 
v snímkach. Hrany tieňov vrhnutých vozidlami nie 
sú až tak výrazné, ako hrany samotných 
automobilov. Detekcia pohybu bola zabezpečená 
porovnávaním aktuálnej snímky s pozadím. Objekty 
boli následne sledované jednoduchým predikčným 
algoritmom. 

Všetky tri implementované monitorovacie 
systémy splnili požiadavku behu v reálnom čase 
a úspešnosť rátania vozidiel bola vysoká. 
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Abstract: The notion of causality has been tack-
led by philosophers for many centuries but only re-
cently, several attempts have appeared to formally de-
fine causality in physical systems. In this paper we
will take a look at the Wiener-Granger method for
statistical analysis of causal interactions. In the first
experiment we analyze artificially generated data. In
the second experiment, we try to apply this method to
measure emergent behavior in a system.
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1 Measuring causality

In this paper we will discuss the notion of causality
in interaction of elements of complex systems. In this
context, causality can be viewed as the influence of
one element on another, i.e. activity (or inactivity) of
one process directly causes a shift in the behavior of
another process.

In the following pages we will focus on
the analysis of time series using the method
of Wiener-Granger causality – G-causality
[Bressler and Seth, 2010]. We will discuss the
usage of time-domain and spectral analysis, intro-
duce (and describe) the causal density metric which
will serve as a measure for quantification of causal
interactions and, finally, present results obtained
from analysis of simulated data.

Regarding the time-domain and spectral duality
of our causality analysis, we will present a couple
of experimental results from the well-known data
sources and try to interpret the differences and ad-
vantages/disadvantages between these two aspects of
causality analysis.

Using these concepts we continue further by deriv-
ing the measures of G-autonomy and G-emergence,
which will provide a solid basis for theories presented
in section 3, dealing with emergence in complex sys-
tems.

∗vanco.anton@gmail.com
†farkas@fmph.uniba.sk

1.1 Wiener-Granger causality

The basic principle of WCG is quite simple:
Let us assume that X is a variable representing a
stochastic process and, similarly, Y is a variable rep-
resenting a different process. Using past values of
X we try to predict its future values. If incorporat-
ing previous values of Y into our prediction model
of X helps predicting its future values, Y is said to
Granger-cause X , i.e. Y contains information about
future values of X [Granger, 1969].

With respect to this definition we formalize the
idea behind G-causality using auto-regressive (AR)
modelling. First, let us describe the variables repre-
senting stochastic processes:
We describe variable X as a (potentially infinite) ma-
trix of column vectors, where each vector xt repre-
sents values of variable X at time t:

X = (x1,x2, . . . ,xn) ,xi ∈ Rd ,d ∈ N

analogously Y :

Y = (y1,y2, . . . ,yn) ,yi ∈ Rd ,d ∈ N

With this description of variables we proceed to
formalize our prediction models. Note that since we
intend to use linear auto-regressive models, we as-
sume that variables X and Y are:

1. stochastic

2. wide-sense stationary1

Let us define X (m)
t−1 as a vector matrix containing pre-

vious (lagged) values of X , bounded by the model or-
der (m), formally:

X (m)
t−1 = (xt−1,xt−2, . . . ,xt−m)

where xt−i is a column vector with values of X at time
t− i, m is a fixed number of lagged observations.
Now let us consider these two following AR models:

1. restricted:
X t = A ·X (m)

t−1 + εt

1a process is wide-sense stationary, when its mean value and
variance do not change over time and/or space.
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2. unrestricted:

X t = A′ ·
(

X (m)
t−1⊕Y (m)

t−1

)
+ ε ′t

The symbol ⊕ represents the concatenation of col-
umn vectors X (m)

t−1 and Y (m)
t−1. We can view this op-

eration as a means to extend the parameter space by
appending lagged values of variable Y to values of
X . Matrices A and A′ represent regression coeffi-
cients, ε and ε ′ are residuals (also called ‘predic-
tion errors’). Both are obtained by standard linear
auto-regression methods, these include ordinary least
squares and Yule-Walker equations [Kay, 1988].

If the variance of ε ′ (the residual of the unrestricted
model) is significantly smaller than the variance of
ε (the residual of the restricted model), there is an
improvement in the prediction of future values of X ,
which incorporates the past values of Y .

1.2 Time-domain analysis

In this part we will focus on the time-domain anal-
ysis of stochastic variables. First, we will describe
the basic notion behind comparison of the residuals
of restricted and unrestricted models. In order to pro-
ceed, let us first make some adjustments to the pre-
vious definitions of variables and AR models. In this
case we assume that the variable X is scalar, i.e. value
of observation in time t (Xt) is a single real number.
Therefore, we update the notation of restricted and
unrestricted models, respectively:

Xt = A ·X (m)
t−1 + εt

Xt = A′ ·
(

X (m)
t−1⊕Y (m)

t−1

)
+ ε ′t

X (m)
t−1 now represents a vector of real numbers – lagged

observations from t−1 to t−m, analogously Y (m)
t−1 . A

and A′ are regression coefficient vectors and ε and ε ′
are scalar values.

Using the following equation, we obtain the mag-
nitude of the causal influence of Y on scalar X
[Geweke, 1984]:

FY→X = ln
var(ε)
var(ε ′)

The variance of ε (and ε ′) is obtained from the set
of every εt (and ε ′t ) across all of the input data of the
respective AR models. Thus, following can be in-
ferred from this equation:

1. it is possible, for scalar X and Y , that Y is G-
causal to X and, at the same time, X is G-
causal to Y – a feedback stochastic process
[Geweke, 1984]

2. G-causal magnitude will never be negative

3. statistic significance can be determined using
the F-statistic [Greene, 2002]

F =
RSSr−RSSur

m
RSSur

T−2m−1

where RSSr and RSSur are Residual Sum of
Squares of restricted (∑T

t=m+1 ε2
t ) and unrestricted

(∑T
t=m+1 ε ′t2) models, respectively.

T is the total number of observations used to create
the unrestricted AR model, and m and (T − 2m− 1)
degrees of freedom. With a significant result of this
F-statistic, it is safe to assume that the unrestricted
model provides better predictions than those of the
restricted one and, therefore, Y exerts a G-causal in-
fluence on X .

1.2.1 Conditional G-causality

It is possible to extend the original pair-wise analysis
of two variables to contain a third, conditional vari-
able. Let us assume that this third variable Z is also
a wide-sense stationary stochastic process. Thus, we
extend our original description of restricted and unre-
stricted models as follows:

Xt = A ·
(

X (m)
t−1⊕Z(m)

t−1

)
+ εt

Xt = A′ ·
(

X (m)
t−1⊕Y (m)

t−1 ⊕Z(m)
t−1

)
+ ε ′t

The magnitude of causal interaction is then
defined[Geweke, 1984] as:

FY→X |Z = ln
var(ε)
var(ε ′)

This formulation can be interpreted as the magnitude
of G-causal influence of Y on X in the presence of Z.

1.3 Spectral analysis

Another important perspective on G-causality is
the counterpart of the time-domain analysis – the
frequency-domain decomposition. In this spectral
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analysis, instead of focusing on each variable as a
whole, we break down the signals of each variable
into frequencies and measure G-causal influence of
these specific frequencies between variables. The
sum of G-causalities of all frequency components
(from zero to Nyquist frequency2) of a variable is
equal to its total time-domain G-causality. We as-
sume that X and Y are both scalar and the magni-
tude of G-causal influence of frequency ω is given
by [Geweke, 1982, Geweke, 1984]:

FY→X(ω) = ln
SXX(ω)

H̃XX(ω)var(ε ′t )H̃∗XX(ω)

where SXX(ω) is the autospectrum of Xt , H̃XX(ω)
is the (X ,X) element of the normalized form of the
transfer matrix H̃(ω) and H̃∗XX(ω) is the complex
conjugate of H̃XX(ω). On a side note, H̃XX(ω) is the
inverse of the normalized spectral coefficient matrix
Ã(ω), which is obtained as the Fourier transform of
time-domain coefficient matrix of unrestricted mod-
els for X and Y [Ding et al., 2006].

Spectral G-causality proved important in neuro-
science, where causal interactions between neural
populations often depend on oscillatory synchrony
[Bressler and Seth, 2010]. Also, spectral analysis has
an ambition to provide insight into mediated causal
interactions, as opposed to the time-domain analysis
(illustrated in Figure 1).

Figure 1: Example of a system of interdependent
variables. Influence of variable X1 on variable X4 can
be mediated by variable X3.

2Nyquist frequency is half of the sampling frequency of a
signal. Aliasing of a sampled signal can be avoided if the Nyquist
frequency is greater than the greatest component frequency.

1.4 Causal density

Causal density serves as the means to quantify the
overall causal interactivity throughout a complex sys-
tem. Using the magnitudes of G-causal interactions
(F ) between variables, it is possible to define sim-
ple causal density as the average of all pairwise G-
causalities [Seth et al., 2011]:

CD(X) =
1

n(n−1) ∑
i 6= j

FXi→X j|X[i, j]

where X is the set of all measured variables, Xi and
X j are variables from X and X[i, j] denotes a subset of
X with Xi and X j omitted.

Causal density provides such a measure of dynam-
ical complexity of a system, in which a zero value
is achieved only when the elements are completely
independent from one another, or their behavior is
completely integrated in their dynamics. Therefore,
a non-zero result can be interpreted so that the behav-
ior of elements is, to a certain degree, independent
(so that novel information can be introduced to the
predictions), but is, at the same time, globally inte-
grated, i.e. behavior of one variable exerts influence
on another variable [Seth et al., 2011].

2 Data analysis example

In this section, we present direct experimental results
of G-causality analysis on simulated data and exam-
ine differences between its time-domain and spectral
versions.

For our purposes, we use generated signals of
five variables, which causally influence one another
[Baccala and Sameshima, 2001]. These signals are
described as follows:

x1(t) =0.95
√

2x1(t−1)−0.9025x1(t−2)+w1(t)

x2(t) =0.5x1(t−2)+w2(t)

x3(t) =−0.4x1(t−3)+w3(t)

x4(t) =−0.5x1(t−2)+0.25
√

2x4(t−1)

+0.25
√

2x5(t−1)+w4(t)

x5(t) =−0.25
√

2x4(t−1)+0.25
√

2x5(t−1)+w5(t)

note that wi is a normally distributed white noise.

Figure 2 provides a visual overview of the depen-
dence between these signals.
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Figure 2: Five variables representing interdependent
processes

2.0.1 Time-domain analysis

Using a MATLAB toolbox for G-causality analysis
[Seth, 2010] we obtain the time-domain and spectral
analysis of data (comprised of 2500 observations).

Figure 3: Time-domain analysis in MATLAB tool-
box

We can see that the G-causality method identified G-
causal relations correctly (left). Green lines represent
oriented one-way influence, red lines two-way influ-
ence. Width of a line corresponds to the magnitude
of the interaction. Matrix on the right visualizes in-
fluences (column causes row) – darker color means
stronger influence, lighter weaker influence.
Causal density (left) distribution of variables and
causal flow (right) – the difference between inward
and outward G-causal interactions of a variable. Bars
represent unweighted causal density of variables,
blue lines show density weighted by the magnitude
of G-causal interactions.

2.0.2 Spectral analysis

Figure 5 shows the average spectral G-causal influ-
ence of all variables in the system (peak at ≈ 60 Hz).
In the top row of Figure 6 we can see the power spec-

Figure 4: Causal density and causal flow of the sys-
tem

trum of each variable (each column represents a vari-
able) obtained using Fast Fourier Transform with the
sampling rate of 500 Hz. The center row contains per
variable G-causalities of frequencies in range of 0–
100 Hz. Finally, the bottom row contains causal flows
distributed by frequencies, again, from 0 to 100 Hz.
And finally, Figure 7 shows matrix of G-causalities
where column G-causes row. G-causalities are again
distributed among frequencies in range 0–100 Hz.
Note that influence of variable x1 “leaks” through
variable x4 onto variable x5 (again, note the peak at
≈ 60 Hz). This result can be interpreted so that al-
though variables x1 and x5 are not directly connected,
x1 exerts its influence on x5 through x4.

Figure 5: Mean spectral G-causality
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Figure 6: Spectral decomposition of variables and causal densities/flows of frequencies

Figure 7: Spectral G-causalities divided between variables (a column causes a row)
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3 Emergence and downward causa-
tion

Emergence is a phenomenon which occurs when its
macroscopic property arises from interactions and
interdependent behavior of microscopic elements.
Such a macroscopic element has a behavior on its
own, yet this independent behavior is still partly a re-
sult of its underlying micro interactions – emergent
element is autonomous from and at the same time de-
pendent upon its microscopic elements.

In this section, we will discuss a new measure
which will, drawing from this intuition about emer-
gence, serve as a tool for quantifying emergent be-
havior. Building upon previous principles of G-
causality, we introduce a complementary measure –
G-autonomy – and we will continue in this vein to de-
fine the measure of G-emergence. This will be illus-
trated on a well-know example of emergence: flock-
ing. Finally, we will discuss the metaphysical notion
of downward causation – the causal influence of a
macroscopic property on its microscopic elements.

3.1 G-autonomy

Autonomy can be viewed as property of an element
(from a system of other elements), which describes
how independent is such an element from the rest of
the system. That is, how little information about be-
havior of such an autonomous element is contained
in behavior of other elements.

Intuitively, we will define such measure upon the
definition of G-causality. A process is G-autonomous
if introduction of its past values into prediction model
gives better predictions of its future values than the
predictions based solely on the past values of other
processes[Seth, 2011]. Thus, let is revise our original
restricted and unrestricted models:

Xt = A ·Z(m)
t−1 + εt

Xt = A′ ·
(

X (m)
t−1⊕Z(m)

t−1

)
+ ε ′t

where Z is a set of all variables in the system with X
omitted. We can see that the restricted model of X
does not regress onto X itself. Then, the G-autonomy
of X is given by:

AX |Z = ln
var(ε)
var(ε ′)

With G-autonomy at hand we proceed to define the
crucial measure of G-emergence.

3.2 G-emergence

As stated earlier, a property is G-emergent if it be-
havior is both dependent and autonomous from its
micro elements. Let us assume that M is a macro-
variable, emergent from a set of micro-variables m =
(m1,m2, . . . ,mn). Using the concepts of G-causality
and G-autonomy, the definition of G-emergence is
straightforward:

EM|m = AM|m

(
1
N

N

∑
i=1

Fmi→M

)

It is noteworthy that this measure captures the ba-
sic requirements for emergence: if M has no auton-
omy from its micro-properties (AM|m = 0), its G-
emergence will also be zero, similarly, if there is no
influence of micro-variables m on M (Fm→M = 0),
the G-emergence will again be zero. Thus, a non-
zero G-emergence hints at emergent property of M.

3.3 Boid-flocking example

To demonstrate the usefulness of G-emergence we
now proceed to apply its principles on a textbook
example of emergent behavior: flocking of boids.
Boids, which represent micro-variables, will behave
according to three
rules [Reynolds, 1987]:

1. grouping – each boid tends to fly towards its rel-
ative (perceived) center of flock,

2. avoidance – during its flight, each boids tries to
avoid collisions with nearby boids,

3. matching – each boid tries to align its velocity,
both orientation and magnitude, with velocity of
other nearby boids.

In this example, the absolute center of flock (a sort
of a center of mass) can be viewed as our potential
macro-variable.

We build our simulation upon these rules. First, we
randomly place N = 10 boids in a toroidal continuous
space of length 200. Each boid will possess its cur-
rent position (x,y coordinates) and its current velocity
(vector with relative orientation and absolute magni-
tude). On a side note, in order to keep the model sta-
ble, we limit the speed to be within the range [3,9].
The simulation runs at arbitrary discrete time steps.
After each step, velocity and position of each boid
are updated according to the three rules.
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Figure 8: Traces of boids’ (gray lines) and flock’s
center of mass’ (red line) movement under different
coefficient configurations

With our simulation model ready, we proceed to
specify coefficients a1, . . . ,a4 which give “weight” (a
value in [0,1]) to each rule, i.e. how much a given
rule influences the behavior of a boid. Note that the
matching rule consists of velocity magnitude and ori-
entation matching – coefficients a3 and a4 modify
these two aspects of one rule.

3.3.1 G-emergence results

Figure 8 shows different types of boid behavior. De-
pending on the model coefficient configuration, we
observe three types of behavior:

1. H high emergence – highly coordinated behav-
ior, using coefficients [0.3,0.3,0.8,0.8]

2. L low emergence – weakly coordinated behav-
ior, using coefficients [0.5,0.3,0.2,0.2]

3. R (nearly) random behavior, using coefficients
[0.3,0.5,0.5,0.5]

Figure 9 represents three dimensions of coefficient
space. Gray scale shows G-emergence of flock’s cen-
ter of mass, green lines represent H configuration of
coefficients.
Finally, we elaborate on the notion of downward cau-
sation. Figure 10 shows box-plot of three configu-
rations (high, low and random) and G-causality of
center of mass on individual boids. Consistent with
the intuition about G-emergence and downward cau-
sation, the scale of downward causation is correlated

Figure 9: The dependence of G-emergence on model
coefficients. Note that values are scaled by 102.

Figure 10: Downward causation of flock’s center of
mass on boids (under different coefficient configura-
tions)

with G-emergence – the higher the G-causality is, the
higher is the downward causation.
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Abstrakt: V našej práci riešime jednu zo základ-
ných úloh kognitívnej robotiky, a to naučit’ robota
uchopovat’ objekty. Ked’že ciel’om kognitívnej robo-
tiky je vytvárat’ biologicky inšpirované riešenia, je
náš model založený na neurónových siet’ach a učení s
posilňovaním v spojitom priestore stavov a akcií. Pra-
cujeme so simulátorom humanoidného robota iCub,
ktorý patrí k najprecíznejšie navrhnutým robotom sú-
časnosti. Uchopovanie modelujeme ako súbeh dvoch
samostatných akcií a to siahanie rukou na l’ubovol’nú
pozíciu v pracovnom priestore a následne samotné
uchopenie objektu zapojením viacerích stupňov vol’-
nosti na zápästí a prstoch. Prezentujeme architektúry
použitých neurónových sietí ako aj vizualizáciu vý-
sledkov použitia nášho modelu. Príspevok je rozšíre-
ným abstraktom diplomovej práce autora.
Kl’účové slová: uchopovanie objektov, humanoidný
robot, učenie s posilňovaním, kognitívna robotika

1 Úvod

Humanoidným robotom sa v súčasnej robotike začína
pripisovat’ vel’ký význam a elektrotechnický kon-
štruktéri po celom svete ich vedia zostrojit’ vel’mi
precízne s dôrazom na čo najväčšiu podobu s l’ud’mi.
Takýto robot je však po skonštruovaní stále len telo
bez duše. Priemyselne využívané roboty sú zväčša
dopredu naprogramované na konkrétny druh činnosti,
ktorú vykonávajú s nesmiernou presnost’ou a rých-
lost’ou.

Pokročilé techniky umelej inteligencie umožňujú
robotom, aby sami získali rôzne druhy zručností. V
spojení s kognitívnou vedou dospejeme k oblasti kog-
nitívnej robotiky, ktorej ciel’om je vytvárat’ biolo-
gicky inšpirované modely učenia pre humanoidných
robotov. V ideálnom prípade takýto robot nielen vy-
zerá ako človek, ale sa ako človek aj učí.

V našej práci sa čo najviac držíme tohto prin-
cípu a preto sme naštudovali články o existujú-
cich modeloch uchopovania založených predovšet-

*lukas@zdechovan.com
†farkas@fmph.uniba.sk

kým na kognitívnom výskume opíc makaka1, kto-
rých krátky súhrn prinášame v úvodnej časti článku.
Mnohé z týchto modelov sú však trénované učením
na predpripravených príkladoch (tzv. učenie s učite-
l’om), ktoré v prípade uchopovania nie je tak bio-
logicky prijatel’né ako učenie s posilňovaním, kde
agent získa určitú znalost’ vlastnou interakciou s pro-
stredím (Sutton and Barto, 1998). Roboty pracujú v
spojitom priestore a preto sme náš model postavili
na učení CACLA (Continuous Actor-Critic Learning
Automaton), ktoré využíva neurónové siete v posta-
vení aktéra a krtitika pre vykonávanie a ohodnocova-
nie akcií v spojitom priestore a čase (Hasselt, 2012).

Humanoidný robot iCub je vyvijaný európskym
konzorciom RobotCub a z pohl’adu konštrukcie je
pre nás najdôležitejší fakt, že má až 53 stupňov vol’-
nosti. Na jedinej ruke sa pritom nachádza 16 stup-
ňov vol’nosti čo robí úlohu uchopovania náročnej-
šou, ale na druhej strane aj ovel’a zaujímavejšou.
Pre výskumné tímy je vol’ne dostupný aj simulátor,
ktorý by mal byt’ vernou kópiou skutočného iCuba
(Tikhanoff et al., 2008).

V tomto článku sa venujeme najmä návrhu a im-
plementácii modelu pre siahanie na pozíciu v pries-
tore a modelu pre uchopovanie objektov. Na záver
analyzujeme výsledky z vykonaných experimentov a
prezentujeme rady k dosiahnutiu čo najvyššej úspeš-
nosti modelu.

2 Modely uchopovania objektov

Uchopovanie objektov je vel’mi dôležitým spôsobom
manipulácie s našim okolím a je základným kame-
ňom pre vykonávanie rôznych úloh. V oblasti kogni-
tívnej vedy a kognitívnej robotiky sa skúma proces
učenia sa dosahovania pozície v priestore efektorom
(angl. reaching) a učenie sa uchopovat’ rôzne druhy
objektov. Naša práca vychádza z modelov opiera-
júcich sa o využitie vizuálnej informácie a propri-
oceptívnej informácie agenta. V posledných rokoch

1Rod primátov často používaný na laboratórne a výskumné
účely.
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sa uskutočnilo niekol’ko výskumov v tejto oblasti a
najdôležitejšie z nich zhrnieme v tejto kapitole.

Existujú dve základné teórie ovládania ramena a
ruky pre správne uchopenie objektu. Prvá teória je
podl’a nášho názoru prirodzenejšia a predpokladá ne-
závislé avšak koordinované ovládanie ramena a ruky
tak, aby agent úspešne uchopil objekt. Proces ucho-
povania je tak rozdelený na 2 časti: dosahovanie po-
zície v priestore s pripravením tvaru ruky (angl. re-
aching and hand preshaping) a samotné uchopenie
objektu (angl. grasping). Druhá (alternatívna) teória
predpokladá, že rameno a ruka sa ako 1 konča-
tina ovládajú pomocou jediného ovládacieho mecha-
nizmu (Kawato and Oztop, 2009). Z pohl’adu strojo-
vého učenia je možnost’ učenia sa uchopovat’ pomo-
cou jediného ovládacieho mechanizmu omnoho ná-
ročnejšia v porovnaní s dvoma samostatnými mecha-
nizmami. Učenie ovládačov dosahovania a uchopo-
vania a ich vzájomná koordinácia pre úspešné vyko-
nanie úlohy je navyše viac biologicky prijatel’né (Ka-
wato and Samejima, 2007).

2.1 FARS model

Model FARS (Fagg-Arbib-Sakata-Rizzolatii model)
popisuje proces uchopovania objektov z neurofyzi-
ologického pohl’adu a vysvetl’uje aké oblasti l’ud-
ského mozgu spolupracujú pri úspešnom vykonaní
uchopenia (Fagg and Arbib, 1998). Neurofyziolo-
gické dáta tímu výskumníkov stojacich za týmto mo-
delom naznačujú, že na správnom vykonaní a koordi-
novaní pohybových aktivít sa podiel’a temenná moz-
gová kôra (parietal cortex).

Výsledky výskumu ukazujú, že v prednej medzite-
mennej oblasti (anterior intraparietal area, AIP) opíc
makaka sa extrahujú črty trojrozmerného pozorova-
ného objektu, z ktorých sa odvodia afordancie pre
možné uchopenia objektu. Táto oblast’ je následne
silne prepojená s oblast’ami F4 a F5 dolnej premo-
torickej kôry (inferior premotor cortex). V oblasti F4
mozgu makaka sa z týchto afordancií naplánuje tra-
jektória a ciel’ová pozícia ramena a v oblasti F5 sa
určí najideálnejší typ úchopu (silový, precízny, bočný
a pod.). Oblasti F4 a F5 d’alej riadia oblast’ F1 pri-
márnej motorickej mozgovej kôry (primary motor
cortex), ktorá vysiela konkrétne signály do svalov ra-
mena a ruky. FARS model je znázornený na obrázku
1.

Hlavný dôraz modelu FARS bol na správne využi-
tie afordancií, ktoré sa v AIP extrahujú zo spracova-
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Obr. 1: FARS model (Fagg and Arbib, 1998)

nej vizuálnej informácie z vizuálnej kôry (visual cor-
tex) pre naučenie sa určit’ správny typ uchopenia v
oblasti F5 pre rôzne konkrétne objekty. Schéma fun-
kcie AIP je znázornená na obrázku 2.
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Obr. 2: Extrakcia afordancií v oblasti AIP
(Fagg and Arbib, 1998)

Afordancie agentovi udávajú akcie, ktoré je možné
s objektom vykonat’ a ten by mal následne vybrat’
tú, ktorá najviac súvisí s úspešným naplnením jeho
ciel’a.

2.2 MNS - model založený na zrkadliacich
neurónoch

Model MNS I sa snažil vysvetlit’ učenie rozpozná-
vania akcií pomocou zrkadliacich neurónov v mozgu
opíc makaka. Zrkadliace neúrony sa u makaka nachá-
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dzajú v oblasti premotorickej kôry a aktivujú sa počas
vykonávania akcie ako aj pri pozorovaní iného sub-
jektu (človek, makak) vykonávajúceho akciu. Učenie
kánonických neurónov, ktoré ovládajú samotné vyko-
návanie akcie makaka je podl’a tvorcov modelu MNS
I podmienené aj učením zrkadliacich neurónov. To
umožňuje makakovi učit’ sa rôzne akcie pozorovaním
iných podobných jedincov. V modeli MNS I sa d’alej
bližšie venovali jedinej akcii - uchopovaniu objektu.
(Oztop and Arbib, 2002)

Rozšírený model MNS II využíva biologicky vie-
rohodnejší mechanizmus učenia pomocou rekurent-
ných neurónových sietí metódou spätného šírenia
chyby v čase (angl. error back-propagation through
time - BPTT). Takto sa simuluje pracovná pamät’
a umožňuje správnu aktiváciu zrkadliacich neuró-
nov aj pri dočasnom skrytí objektu. Zrkadliace ne-
uróny boli rozšírené o zvukovú zložku takže uče-
nie sa zintenzívni s použitím zvukových signálov.
(Bonaiuto et al., 2007)

Základom architektúry modelu je rekurentná ne-
urónová siet’ so 7-rozmerným vstupným vektorom
(reprezentujúcim extrahované informácie o stave
ruky vo vzt’ahu k objektu), vrstvou skrytých neuró-
nov a 3-rozmerným výstupným vektorom (reprezen-
tujúcim zrkadliace neuróny), z ktorého sa pomocou
one-hot kódovania určuje ciel’ový typ uchopenia. Pre
našu prácu bol vel’kou inšpiráciou práve vstupný
vektor, ktorý reprezentuje niekol’ko geometrických
vzt’ahov v rámci ruky a medzi rukou a ciel’ovým
objektom. Stav ruky odráža vzdialenost’ ruky od ob-
jektu, rýchlost’ pohybu ruky, vzájomnú polohu palca,
ukazováka a prostredníka a natočenia ruky vzhl’adom
na os uchopenia (Obrázok 3).

Autor modelu využil Jordanovskú rekurentnú ar-
chitekúru s 5 kontextovými neurónmi, ktoré boli pre-
pojené so skrytou vrstvou. Výstup skrytej vrstvy teda
prispieval do pracovnej pamäte, ktorej výstup vchá-
dza opät’ do skrytej vrstvy. Súčast’ou modelu je aj
druhá rekurentná neurónová siet’ špecializovaná na
spracovanie zvukového signálu, ktorej výstup vchá-
dza ako vstup do 3 výstupných (zrkadliacich) neuró-
nov hlavnej siete.

Siet’ je trénovaná štýlom učenia s učitel’om, kde
sa najskôr pripraví množina trénovacích dát, v prí-
pade MNS II to boli generované trajektórie pohybu
ruky k 3 rôznym objektom (gul’a, disk a kocka) rôz-
nej vel’kosti. Následne sa siet’ učila metódou BPTT
pokial’ nedokázala správne identifikovat’ 95% ucho-
pení. Ciel’om tohto modelu teda nebolo generovat’
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Grasp Axis

Object opposition
axis

Axis disparity 2 (arccos(o2(t)))

Axis disparity 1 (arccos(o1(t)))

Thumb angle 1
(o3(t))

Thumb angle 2
(o4(t))

Hand opposition axis
(thumb, index knuckle)

Hand opposition axis
(thumb, index fingertip)

Obr. 3: Stavový vektor ruky (Oztop and Arbib, 2002)

trajektórie pre úspešné dosiahnutie ciel’ovej pozície
a uchopenie objektu, ale len určenie správneho typu
uchopenia pre konkrétny tvar a vel’kost’ objektu.

2.3 Výpočtový model učenia sa detí uchopo-
vat’ objekty

Porozumenie procesu učenia sa uchopovat’ objekty u
živých bytostí (opice, l’udia) nám pomôže pri tvorbe
neurálnych modelov a vol’be vhodnej metódy stro-
jového učenia pre dosiahnutie čo najvyššej biologic-
kej vierohodnosti. Vývoj schopnosti uchopovania u
detí je skúmaný a výpočtovo modelovaný v článku
Infant grasp learning: a computation model (ILGM)
(Oztop and Arbib, 2004).

Už novorodenci preukazujú neohrabanú schop-
nost’ dosahovania ciel’ovej pozície ramenom, ktorá
sa postupne po 4 až 5 mesiacoch vyvinie do pres-
nejšie ovládaného dosahovania a jednoduchého ucho-
povania objektov. Schopnosti blízko úrovne dospe-
lého človeka získa diet’a už po 9 mesiacoch s výnim-
kou presného uchopovania malinkých objektov (angl.
precision grasping), ktoré sa dovyvinie po 12 až 18
mesiacoch od narodenia diet’at’a. Medzi 9 až 13 me-
siacom sa pri dosahovaní objektu zároveň pripravuje
aj tvar a natočenie ruky podl’a vel’kosti, typu a orien-
tácie uchopovaného objektu.

V modeli ILGM sa pri plánovaní uchopenia vypo-
čítavajú 3 zložky (p, r, v): ciel’ová pozícia dlane (p),
natočenie zápästia (r) zoznam prstov pre obklopenie
objektu (v). Mechanizmus, ktorý vykonáva samotnú
akciu uchopovania najskôr presunie ruku tak, aby sa
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dlaň nachádzala v pozícii p a súčasne otáča zápäs-
tím po ciel’ový uhol r. Následne sa dlaň posúva sme-
rom k t’ažisku objektu. Po kontakte dlane s objek-
tom prsty špecifikované vo v obklopia daný objekt
(simulácia palmárneho reflexu u novorodencov). V
prípade, že zovretie dlane viedlo k úspešnému ucho-
peniu objektu je výpočtovým modulom vrátený pozi-
tívny stimul (odmena) a váhy spojení medzi modulmi
sa posilnia tak, aby za rovnakých okolností bol vy-
generovaný práve vykonaný plán (p, r, v). Naopak v
prípade neúspešného úchopu sa váhy upravia tak, aby
sa v budúcnosti naplánovali iné parametre.

2.4 Integrácia reči a akcií v humanoidných
robotoch

Myšlienkou kognitívnej robotiky je vytvorit’ huma-
noidných robotov, ktorí budú schopní interagovat’ s
prostredím podobne ako človek, pričom toto sprá-
vanie nemajú predprogramované, ale dokážu sa ho
naučit’. Dôležitým prvkom učenia je schopnost’ ko-
munikovat’ (napr. vhodne interpretovat’ príkaz na vy-
konanie úlohy) a preto vznikajú neurálne modely za
účelom učenia sa jazyka (za ciel’om porozumenia
l’udskej reči).

Jednou z najnovších prác z tejto oblasti je in-
tegrácia reči a akcií v modeli pre siahanie a ucho-
povanie objektov vedcov Tikhanoffa, Cangelosiho
a Mettu. Vo svojom projekte využili taktiež simu-
látor robota iCub, ktorého sa s využitím neuróno-
vých sietí a strojového učenia snažili naučit’ mani-
pulovat’ s objektami podl’a príkazu zadaného formou
l’udskej reči (napr. reach blue ball, grasp blue ball)
(Tikhanoff et al., 2011).

Tím talianskych vedcov navrhol architektúru kog-
nitívneho systému pre humanoidného robota iCub,
ktorý z najvrchnejšieho pohl’adu tvorí modul pre
spracovanie obrazu z oboch kamier, modul pre spra-
covanie reči, neurónová siet’ pre výber ciel’a, mo-
dul pre siahanie v priestore a modul pre uchopova-
nie objektov. Výstupom obrazového modulu je pozí-
cia, farba, zaoblená aproximácia objektov a ich počet.
Výstupom rečového modulu je zas signál, ktorý je
pokynom pre vykonanie úlohy. Oba tieto moduly sú
vstupom pre neurónovú siet’, ktorá určí ciel’ v sym-
bolovej reprezentácii a ten posunie na vstup modulu
pre siahanie a modulu pre uchopovanie.

Siahanie na objekty modelujú autori klasickou do-
prednou 2-vrstvovou neurónovou siet’ou, ktorá je
učená s učitel’om na 5000 príkladoch, ktoré boli zís-

kané náhodným pohybovaním ramena robota v pries-
tore. Autori rozdelili príklady na trénovacie a testo-
vacie v pomere 1:1. Siet’ sa dokázala naučit’ siahat’
na pozície v priestore po 50000 iteráciách (teda 20
epochách) s chybou 0.156 (RMSE2) na testovacích
príkladoch, pri rýchlosti učenia 0.05 a počte 10 skry-
tých neurónov. Architektúru siete popisuje obrázok
4.

Obr. 4: Architektúra neurónovej siete pre siahanie
(Tikhanoff et al., 2011)

Model pre uchopovanie objektov, je založený na
senzorovo orientovanom prístupe (angl. sensory dri-
ven grasping approach). Pre tento model navrhli zlo-
žitejšiu neurónovú siet’ s rekurentnými spojeniami
na základe Jordanovskej architektúry. Simuluje sa
tým pracovná (krátkodobá) pamät’ agenta. Učenie je
zabezpečované online ARP (associative reward pe-
nalty) algoritmom. Ide teda o metódu asociatívneho
učenia s posilňovaním.

Robot bol trénovaný na jedinom objekte (kocka)
a následne po natrénovaní (ked’ sa už nezvyšovala
dosahovaná odmena) testovali generalizačnú schop-
nost’ siete na uchopovaní 3 rozdielnych typoch objek-
tov (malá kocka, gul’a a komplexný objekt - plyšová
hračka). Použité boli statické objekty (pevne visiace v
priestore), ktoré boli následne po uchopení zmenené
za bežné (podliehajúce gravitácii) a podl’a toho ako
dlho sa pozícia objektu počas 250 časových krokov
nezmenila bola vypočítaná odmena.

2root-mean-square-error - štatistický ukazovatel’ chyby
často používaný na vyhodnocovanie učenia neurónových sietí.
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3 Použité metódy a nástroje

3.1 Simulátor humanoidného robota iCub

Už z názvu nášho článku vyplýva, že našim ciel’om je
navrhnút’ neurálny model pre uchopovanie objektov
s využitím robotického simulátora iCub. Robot iCub
je vyvijaný konzorciom RobotCub a ide podl’a roz-
šíreného názoru o najlepšieho na akademické účely
využívaného humanoidného robota v Európe. Avšak
ked’že nie každý výskumný tím si môže dovolit’ ta-
kéhoto robota, zostrojili taliansky vedci hodnoverný
simulátor iCuba kompatibilný so skutočným robotom
(Tikhanoff et al., 2008). Ďalšou motiváciou pre pou-
žitie simulátora je využitie v strojovom učení, kde je
nutné aby agent vykonával určitú úlohu často aj 1000
opakovaní než sa dokáže naučit’ požadované správa-
nie.

Pri pohl’ade na najznámejších humanoidov na
svete si l’ahko všimneme, že iCub je jeden z mála ro-
botov, ktorý sa skutočne vel’mi podobá človeku. Na
obrázku 5 je pohl’ad na iCuba a d’alej na obrázku
6 zas pohl’ad na simulátor. Na humanoidných robo-
tov sa kladú vždy náročné požiadavky na množstvo
stupňov vol’nosti a početnost’ senzorov. Robot iCub
(reálny aj v simulátore) má až 53 stupňov vol’nosti
(na hlave, trupe, ramenách, rukách aj nohách) a rôzne
druhy senzorov (kamera v oboch očiach, tlakové sen-
zory na dlani a prstoch).

Obr. 5: Ukážka humanoidného robota iCub

Simulátor je postavený na fyzikálnej knižnici ODE
a grafickej knižnici OpenGL a je vyvijaný ako soft-
vér s otvoreným zdrojovým kódom. V súčasnosti je
čoraz viac intenzívnejšie využívaný vo výskumných
prácach v oblasti kognitívnej vedy a najmä kognitív-
nej robotiky. Pri našej práci sme postrehli drobné ne-
dostatky týkajúce sa najmä spracovania fyziky v si-
mulátore. Občas sa vyskytly nerealistické javy ako
prilepenie objektu k dlani iCuba alebo prechádzanie

ramenom cez vlastné telo.

Obr. 6: Ukážka simulátora so znázorneným súradni-
covým systémom

3.2 Populačné kódovanie

V našom modeli uvedenom nižšie využívame na kó-
dovanie reálnych čísel populačné kódovanie. Tento
typ kódovania sa vyznačuje tým, že informáciu kó-
duje skupina neurónov, z ktorých každý svojou ak-
tiváciou prispieva k formovaniu výsledného signálu.
Výstup teda odráža akýsi vzor aktivít celej danej po-
pulácie neurónov. (Pouget et al., 2000)

3.2.1 Hrubé (Coarse) kódovanie

Špeciálny typ populačného kódovania je hrubé kódo-
vanie (angl. coarse coding), kde sa informácia kóduje
vždy len úzkou skupinou neurónov. Napríklad na kó-
dovanie reálneho čísla z intervalu 〈−1,1〉 vieme vy-
tvorit’ populáciu neurónov, ktoré na intervale rovno-
merne rozmiestnime a nad každým umiestnime gaus-
sovskú funkciu. Následne pre zakódovanie reálneho
čísla x nájdeme nenulové prieniky s gaussiánmi, ktoré
prechádzajú ponad x a prislúchajúce hodnoty y udá-
vajú aktiváciou príslušných neurónov.
Obrázok 7 ilustruje kódovanie reálneho čísla 0,3 po-
mocou populácie 5 neurónov, ktorých aktivácia bude
vektor 〈0.0,0.6,0.32,0.0,0.0〉.

3.3 Učenie CACLA

V našom probléme pracujeme s agentom v spojitom
priestore, v ktorom vie vykonávat’ taktiež spojité ak-
cie. Jednou z možných špecializácií učenia s posil-
ňovaním v spojitom priestore stavov a akcií je al-
goritmus CACLA (Continuous Actor-Critic Learning
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Obr. 7: Hrubé kódovanie reálneho čísla z intervalu
〈−1,1〉 pomocou 5 neurónov

Automaton) (Hasselt, 2012). Tento algoritmus je po-
stavený na architektúre zvanej aktér-kritik, kde ak-
tér zabezpečuje generovanie akcie at v danom stave
st a kritik ohodnocuje výber danej akcie v súvislosti
so zmenou stavu na st+1 pričom berie do úvahy ako
odmenu z prostredia rt+1 tak aj odhad ohodnotenia
pravdepodobných budúcich stavov.

Aktér aj kritik sa modelujú funkčné aproximátory
(dvojvrstvové neurónové siete so spojitou aktivačnou
funkciou), kde vstup je aktuálny stav prostredia a vý-
stupom je vygenerovaná akcia resp. ohodnotenie vy-
konanej akcie. Učenie sa upravuje pomocou 2 para-
metrov: diskontného faktora γ a exploračného faktora
σ . Osvedčilo sa nám znižovat’ exploračný faktor po
každej epizóde prenásobením konštantou 0.999.

Algoritmus 1 Pseudokód CACLA
1: s0← počiatočný stav
2: inicializuj váhy aktéra
3: inicializuj váhy kritika
4: for t = 0,1,2 . . . do
5: act ← At(st)
6: at ← exploruj act

7: vykonaj akciu at a prejdi do stavu st+1
8: if rt+1 + γVt(st+1)>V (st) then
9: aktualizuj váhy aktéra: At+1(st)← at

10: end if
11: aktualizuj váhy kritika: Vt+1(st) ← rt+1 +

γVt(st+1)
12: end for

V našej práci sme využili aj rôzne modifikácie
CACLA a úspešnost’ porovnali so základnou verziou
algoritmu 1.

3.4 Spracovanie obrazu s využitím knižnice
OpenCV

Počítačové videnie a spracovanie obrazu sú samo-
statné vedné disciplíny, ktoré vyprodukovali stovky
algoritmov, ktoré sa dnes úspešne využívajú v ko-
merčnej praxi ako aj vo vede a výskume. V kogni-
tívnej robotike je taktiež dôraz na to, aby čo najväčší
podiel vizuálnych informácií bol získavaný spracova-
ním obrazu.

My sme si pre potreby spracovania obrazu zvolili
známu knižnicu OpenCV, ktorá obsahuje mnohé al-
goritmy napr. pre thresholding obrazu, vyhl’adávanie
kontúr a následne obrazových momentov kontúr, z
ktorých sa dá určit’ rozmer, pozícia a relatívna orien-
tácia pozorovaného objektu.

Robot iCub ako aj simulátor má v očiach vsta-
vané kamery, z ktorých sa priebežne získava troj-
kanálový obraz v rozmeroch 320x240 pixelov. Ná-
sledne z tohto obrazu s využitím niekol’kých algorit-
mov extrahujeme rozmer a orientáciu ciel’ového ob-
jektu, pretože aj tieto vizuálne informácie využívame
v našom modeli pre uchopovanie.

Obr. 8: Spracovanie obrazu z pravej kamery robota

3.4.1 Thresholding (Prahovanie)

Na prahovanie existuje v OpenCV viacero funkcií.
My sme využili funkciu cvInRangeS, ktorá zo vstup-
ného obrazu prekreslí na výstupný obraz každý pixel
čiernou, ak nepatrí do zadaného HSV3 farebného in-
tervalu. Pixle patriace do intervalu sa vyfarbia bielou
a tým vznikne binárny čiernobiely obraz. Ked’že v
našom prípade, každý objekt na scéne ma jedinečnú
farbu, vieme takto objekty podl’a farby identifikovat’.

3.4.2 Blur (Rozostrenie)

Rozostrenie na spracovaný obraz po prahovaní sa vy-
užíva ako medzistupeň pre jednoduchšie vyhl’adáva-
nie kontúr, ked’že často krát vznikne po prahovaní na

3Farebný model HSV - Hue (odtieň) Saturation (sýtost’) Va-
lue (svetlost’)
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čiernej ploche biely tvar s vel’kým počtom malých
čiernych dier. Tie sa dostatočne silným rozostrením
zaplnia. Na rozostrenie využívame funkciu cvSmo-
oth s gaussovským typom rozostrenia.

3.4.3 Vyhl’adávanie kontúr

V jemne rozostrenom prahovanom obraze následne
vyhl’adávame kontúry identifikovaného objektu. Na
tento účel sme využili funkciu cvFindContours,
ktorá nájde pole sekvencií bodov (sekvencia bodov
tvorí kontúru). Následne využívame funkcie cvCon-
tourArea a cvArcLength, aby sme pre každú náj-
denú kontúru určili jej obsah resp. obvod. Tieto vý-
stupy využívame na určenie rozmeru pozorovaného
objektu.

3.4.4 Obrazové momenty a ohraničenia

Orientáciu objektu sme skúšali odvodzovat’ pomocou
dvoch rôznych metód. Jednou je vypočítanie obra-
zového momentu kontúry pomocou funkcie cvMo-
ments, z ktorého zložiek je možné vypočítat’ uhol
momentu. Táto metóda však neposkytovala také spo-
l’ahlivé určenie orientácie ako s využitím oriento-
vaného ohraničujúceho obdĺžnika (cv::RotatedRect).
Pomocou funkcie cv::minAreaRect určíme tento ob-
dĺžnik a následne z pomeru výšky a šírky vieme od-
vodit’ orientáciu objektu (či je bežný objekt alebo
podlhovastý vertikálne/horizontálne umiestnený ob-
jekt).

4 Návrh modelu

Ako sme už spomenuli v kapitole Modely ucho-
povania objektov, existujú dva prístupy k riešeniu
tohto problému. My sme pri návrhu rozhodli stavat’
na biologicky motivovanom prístupe, kde uvažujeme
dva nezávislé no koordinované procesy približovania
ruky k objektu (reaching) a uchopenia objektu (gras-
ping). Navrhli sme teda dva samostatné modely za-
ložené na učení CACLA. V tejto kapitole popíšeme
návrh neurálneho modelu pre dosahovanie pozície v
priestore a návrh neurálneho modelu pre uchopova-
nie.

4.1 Model pre siahanie v priestore

Pri návrhu neurálneho modelu predstavuje vstupná
vrstva informácie o stave agenta, ktoré potrebuje pre

.... .... ....

........

absolútne hodnoty
stupňov voľnosti č. 0 - 3

x-ová súradnica cieľa
(populačné kódovanie)

y-ová súradnica cieľa
(populačné kódovanie)

z-ová súradnica cieľa
(populačné kódovanie)

zmeny (Δ)
stupňov voľnosti č. 0 - 3

vrstva skrytých
neurónov

Obr. 9: Návrh neurálneho modelu pre siahanie

úspešné splnenie ciel’a (v našom prípade dosiahnutie
určitej pozície rukou v priestore). My sme sa rozhodli
poskytnút’ agentovi na vstupe súradnice ciel’ovej po-
zície a propriocentrické informácie o stupňoch vol’-
nosti, ktoré na výstupe motoricky ovláda (ovládanie
stupňov vol’nosti v ramene a lakti). Kvôli efektívnej-
šiemu učeniu neurónovej siete sme sa rozhodli všetky
hodnoty preškálovat’ do intervalu 〈−1,1〉. Súradnice
ciel’ovej pozície vyjadrujeme populačným kódova-
ním a to 9 neurónmi pre každú súradnicu.

Počet neurónov v skrytej vrstve sme určovali naj-
skôr experimentálne a neskôr sme si zostrojili prog-
ram, ktorý na zozbieraných dátach zo simulátora tes-
toval učenie siete s rôznym počtom neurónov na skry-
tej vrstve.

Na výstupnú vrstvu sme umiestnili neuróny, ktoré
posielajú motorické signály pre relatívnu zmenu prí-
slušných stupňov vol’nosti. Vektor na výstupe sa teda
pripočíta k aktuálnym hodnotám stupňov vol’nosti a
tie následne slúžia ako nový vstup do siete.

Iniciálne vel’kosti váh sme navrhli vygenerovat’
náhodne z intervalu 〈−0.5,0.5〉.

Akcia generovaná aktérom je 4-rozmerný vektor,
ktorého hodnoty patria pri použití aktivačnej funkcie
tanh do intervalu 〈−1,1〉. Následne sa tieto hodnoty
ešte prenásobia hodnotou priamo úmernou vzdiale-
nosti dlane (efektora) robota k ciel’ovej pozícii. Čím
bližšie k ciel’u, tým menší krok sa vykoná. Túto mo-
difikáciu vykonávame preto, aby sme na začiatku po-
hybu umožnili urobit’ robotovi väčší pohyb počas
jedného kroku a neskôr už trajektóriu len malými
krokmi dolad’ovali.

Ked’že aktér generuje zmeny uhlov, tieto sa po pri-
čítaní k aktuálnym hodnotám orežú ak presiahnu pra-
covný rozsah konkrétneho stupňa vol’nosti.
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Zdrojový kód 1: Ukážka metódy applyAction pre vy-
konanie generovanej akcie
State Environment::applyAction(Action action) {

// Vypocet skalovacieho faktora v zavislosti od vzdialenosti
double scaleFactor = 0.3 + 0.3 *

(this−>distance() / Environment::MAX_DISTANCE);

// Upravime jednotlive uhly o zmeny z akcie
for (int i = 0; i<4; i++) {

state.values[i] += action.values[i] * scaleFactor;
state.values[i] = max(min(state.values[i], 1.0), −1.0);

}

// Preskalujeme spat do realnych uhlov pre iCuba
command[0] = ICubSim::reScale(−95, 90, state.values[0]);
command[1] = ICubSim::reScale(0, 161, state.values[1]);
command[2] = ICubSim::reScale(−37, 100, state.values[2]);
command[3] = ICubSim::reScale(6, 106, state.values[3]);

// Posleme pokyn na nastavenie ramena
this−>setICubPosition(command.data());

return this−>state;
}

Stav sa následne vyhodnotí funkciou odmeny, ak-
tualizujú sa váhy kritika a vzhl’adom na splnenie pod-
mienky aj váhy aktéra. V každej novej epizóde (ktorá
trvá určitý počet krokov) sa na začiatku stav prostre-
dia resetuje. Úvodné uhly štyroch používaných stup-
ňov vol’nosti sa nastavia náhodne. Ked’že aktér ge-
neruje len zmeny uhlov, kroky epizódy vlastne vy-
tvárajú celú trajektóriu pohybu pre dosiahnutie ciel’a.

4.1.1 Návrh funkcie odmeny
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Obr. 10: Funkcia odmeny modelu pre dosahovanie
pozície (x-vzdialenost’, y-odmena)

Pre správne učenie s posilňovaním je nutné vhodne
navrhnút’ funkciu odmeny, ktorou vieme agenta
„motivovat’“ k vykonávaniu akcií vedúcich k naplne-
niu stanoveného ciel’a. Intuitívne je pre agenta najvý-
hodnejšia akcia, ktorá ho čo najviac priblíži k ciel’o-
vej pozícii. Navrhli sme teda jednoduchú funkciu zá-
vislú len od euklidovskej vzdialenosti t’ažiska dlane
od ciel’ovej pozície. Odmenu za vzdialenost’ škálu-
jeme do intervalu 〈−1,1〉 a umocňujeme na druhú so

zachovaním znamienka. Tým dosiahneme efekt, že
stavy blízko ciel’a sú ovel’a hodnotnejšie než keby
sme použili lineárnu funkciu.

Vzorec podl’a ktorého počíta prostredie odmenu r
po vykonaní akcie:

r(d) = rl(d)2 ∗ sgn(rl(d)), (1)

kde rl(d) = 1− 2 ∗ (d/dMAX), dMAX = 0.65 je maxi-
málna uvažovaná vzdialenost’ a d je aktuálna vzdia-
lenost’ od ciel’a.

4.2 Model pre uchopovanie objektov

........

tlakové senzory
(palec, 4 prsty, dlaň)

vlastnosti ruky (roztvorenie,
 natočenie, vzdialenosť)

vlastnosti objektu
(veľkosť, orientácia)

absolútne hodnoty
stupňov voľnosti ramena a ruky

vrstva skrytých
neurónov

....

Obr. 11: Návrh neurálneho modelu pre Grasping

Stavový vektor pre model uchopovanie je zloži-
tejší než pri dosahovaní pozície v priestore. Je lo-
gické, aby agent zohl’adňoval informácie z dotykový-
ch/tlakových senzorov, vel’kost’ a orientáciu objektu
a vzdialenost’ dlane od objektu. Ďalej si myslíme, že
je vhodné, aby agent využíval pri uchopovaní aj in-
formácie o natočení dlane v priestore a roztvorenia
prstov dlane. Jeden z neurónov určuje uhol natoče-
nia dlane v smere priamky z dlane cez vystretý palec.
Ďalší neurón zas určuje uhol natočenia dlane v smere
priamky z dlane cez vystretý ukazovák. Vidíme teda,
že stavový vektor obsahuje vizuálne informácie, hap-
tické informácie a taktiež propriocentrické informá-
cie (natočenia svojej dlane a roztvorenie prstov vní-
mame aj bez vizuálneho vstupu). Bližší popis stavo-
vého vektora je uvedený v tabul’ke 1 a na obrázku
12.

Počet neurónov v skrytej vrstve sme určovali rov-
nako ako u predchádzajúceho modelu pre dosahova-
nie pozície.
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Na výstupnú vrstvu sme umiestnili neuróny, ktoré
posielajú motorické signály na nastavenie prísluš-
ných stupňov vol’nosti ramenám, dlane a prstov. Vek-
tor na výstupe obsahuje absolútne ciel’ové hodnoty
príslušných stupňov vol’nosti.

Iniciálne vel’kosti váh sme navrhli vygenerovat’
náhodne z intervalu 〈−0.1,0.1〉. Nízke hodnoty sme
zvolili z rovnakého dôvodu ako pri predchádzajúcom
modely, aby váhy pri vysokom exploračnom faktore
rýchlo nedivergovali.

Obr. 12: Stavové informácie, ktoré robot vníma z pro-
stredia

4.2.1 Návrh funkcie odmeny

Pre vyhodnotenie úspešnosti uchopenia je potrebné
zvážit’ viacero faktov. Agent musí pocítit’ haptickú
spätnú väzbu po uchopení objektu a rovnako musí
priebežne vyhodnocovat’ vzdialenost’ dlane (častí
dlane) od ciel’ového objektu. Odmena by taktiež
mala súvisiet’ s možnost’ou udržat’ pri danom ucho-
pení objekt vo vzduchu, nie vždy je totiž vysoká hap-
tická odozva postačujúca.

Funkcia odmeny pozostáva z dvoch váhovaných
hodnôt a to odmeny za vzdialenost’ od t’ažiska ob-
jektu a haptickej spätnej väzby. Tieto hodnoty sú vá-
hované v pomere 1:3. Rovnako hodnoty z jednotli-
vých senzorov sú škálované a váhovane kombinované
do odmeny za dotyk.

r(d,p) = 0.25∗ rd +0.75∗ rp, (2)

kde rp(p) = 2 ∗ (0.2 ∗ pt + 0.6 ∗ pp + 0.2 ∗ p f )− 1,
rd(d) = 1− 2 ∗ (d/dMAX), d je vzdialenost’ od ob-
jektu, dMAX = 0.15 je maximálna uvažovaná vzdia-
lenost’ a p je zoznam hodnôt z tlakového senzora (t-
palec, p-dlaň, f-4 prsty).

Uvažovali sme aj o rozšírení funkcie odmeny o
zložku, ktorá by ohodnocovala ako dokáže iCub
daný objekt udržat’ vo vzduchu. Podobnú odme-
ňovaciu funkciu využili vo svojom modeli aj iní

(Tikhanoff et al., 2011). Jednou z možných realizá-
cií je v prípade dostatočne vysokej dotykovej spät-
nej väzby zdvihnút’ ruku a počas N časových krokov
sledovat’, či iCub objekt udrží alebo zvít’azí gravitá-
cia. Zistili sme však, že fyzika v simulátore má rôzne
chyby a jednou z nich je prilepenie objektu k iCubo-
vej ruke pri silnejšom náraze do objektu. Preto sa stá-
valo, že iCub objekt síce dokázal zdvihnút’ a udržat’,
nešlo však o prirodzený úchop a v reálnom svete by
sa takým spôsobom nepodarilo objekt ani zdvihnút’
nie to ešte udržat’ vo vzduchu.

Obr. 13: Dotykové senzory na ruke iCuba a stupne
vol’nosti na prstoch

Robot iCub má na každej ruke k dispozícii 6 doty-
kových/tlakových senzorov. 5 senzorov je umiestne-
ných na prstoch a 1 na dlani. Každý z týchto senzorov
sa skladá z 12 menších senzorov, čo ešte viac zvyšuje
rozlišovaciu schopnost’ pri dotyku. V prípade simulá-
toru sa však tieto senzory správajú ako jeden a všetky
sú nastavené na rovnakú hodnotu. Dotykové senzory
vracajú hodnotu 255 v prípade dotyku, 0 v opačnom
prípade. Tlakové senzory vracajú hodnotu z intervalu
〈0,255〉 podl’a intenzity dotyku.

V našom modeli uvažujeme s tlakovými senzormi,
ked’že je pre nás podstatná aj sila dotyku s objektom.
Kvôli zjednodušeniu sme sa rozhodli pracovat’ so 4
prstami (mimo palca) ako s jediným a preto hodnoty
z ich tlakových senzorov priemerujeme. Všetky hod-
noty škálujeme na interval 〈0,1〉 a tak využívame vo
funkcii odmeny.

Pri uchopovaní využívame až 12 z celkovo 16 stup-
ňov vol’nosti. Na obrázku 13 je zobrazených 8 stup-
ňov vol’nosti prstov (Pozn. prstenník a malíček zdie-
l’ajú z pohl’adu ovládania jediný stupeň vol’nosti). Z
dôvodu obmedzenia nechcených extrémne zlých po-
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Tabul’ka 1: Prehl’ad informácii, ktoré vystupujú v stavovom vektore modelu pre uchopovanie objektu

názov popis
1 vzdialenost’ od objektu eukl. vzdialenost’ t’ažiska dlane od t’ažiska objektu
2 roztvorenie ruky eukl. vzdialenost’ koncových článkov palca a ukazováka
3 orientácia objektu horizontálna/vertikálna orientácia objektu
4 dotyk informácie z tlakových senzorov
5 vel’kost’ objektu odhad objemu uchopovaného objektu
6 natočenie dlane uhly pozdĺžneho a bočného natočenia dlane

hybov nevyužívame v modeli celý pracovný rozsah u
väčšiny stupňov vol’nosti. Taktiež sme na ovládanie
niektorých stupňov vol’nosti použili jediný neurón,
ktorý ich ovláda ako skupinu. Toto obmedzenie sme
použili na ovládanie 4 prstov, ktoré sa preto pohybujú
spolu.

5 Výsledky

5.1 Model siahania v priestore

V našom modeli sme spočiatku nevyužívali škálo-
vanie ako na vstupe tak ani na výstupe. Navyše na
vstupe sme zadávali len súradnice ciel’ovej pozície.
Lineárna aktivačná funkcia sa však ukázala ako ab-
solútne nevyhovujúca na tento typ úlohy a preto sme
využili tangeciálnu aktivačnú funkciu ako na výstupe
skrytej vrstvy tak aj na výstupnej vrstve. Samozrejme
výstup siete bol už teda v intervale 〈−1,1〉 a tieto
hodnoty sme škálovali spät’ na konkrétne uhly podl’a
rozsahu príslušného stupňa vol’nosti. Implementovali
sme rovnakú architektúru pre aktéra a kritika ako v
diplomovej práci Korenčiak (2010), avšak pri použití
so simulátorom humanoidného robota sa ukázala ako
t’ažko použitel’ná, nakol’ko autor uvádza, že na na-
trénovanie jeho model potrebuje vyše 100 000 iterá-
cií, čo by v simulátore trvalo netriviálny čas. Inšpi-
rovali sme sa preto architektúrou pre CACLA, ktorú
navrhol vo svojej diplomovej práci Malík (2011) a tá
navyše využívala informáciu o aktuálnom stave uhlov
a na výstupe generovala zmeny uhlov a nie ciel’ové
hodnoty uhlov. Autor však CACLA využíval na zjed-
nodušené siahanie v priestore, nakol’ko sa robot učil
dosahovat’ len 3 diskrétne pozície zadané do siete for-
mou one-hot4 kódovania.

4Diskrétne kódovanie výberu prvku z N-prvkovej množiny
pomocou N neurónov, z ktorých je aktívny vždy len jediný.

Porovnávali sme výkonnost’ modelu pri rôznych
parametroch učenia ako aj rôznych typoch učenia
(rozhodovanie o učení len na základe dosiahnutej od-
meny, modifikovaným algoritmom CACLA a bež-
ným algoritmom CACLA). Nemerali sme však len
chybu aktéra a kritika, ale najmä súčet odmeny za
každú epizódu (tzv. akumulovaná odmena) pri tréno-
vaní a priemernú odmenu dosiahnutú pri testovaní.
Akumulovaná odmena je teda súčet získaných od-
mien počas všetkých krokov trajektórie generovanej
aktérom. V nižšie uvedených experimentoch sme po-
užívali 50 krokov na 1 epizódu.

Testovanie prebiehalo po každých 50 epizódach
učenia a robot mal postupne dosiahnut’ 10 rôznych
náhodne vygenerovaných pozícii vo vnútri kvádra
trénovacieho priestoru. Graf na obrázku 14 znázor-
ňuje vývoj testovacej chyby pri použití siete s 10
neurónmi na skrytej vrstve a rôznych rýchlostiach
učenia. Exploračný faktor učenia CACLA bol na za-
čiatku nastavený na 0.2 a robot s pravdepobnost’ou
40% vykonal v kroku náhodnú zmenu (ignorujúc ak-
ciu aktéra). Neskôr sa exploračný faktor znížil na 0.1
a pravdepodobnost’ náhodného pohybu na 20%. Vi-
díme, že rýchlost’ učenia vo všeobecnosti nemá až
taký vel’ký vplyv na kvalitu učenia. Zároveň je vi-
diet’, že čím vyššia rýchlost’ učenia, tým nižšie lo-
kálne minimá výkonnosti boli pri učení dosiahnuté.

Ked’že pri učení sme využívali rôzne modifikácie
CACLA, analyzovali sme aj ich vplyv na učenie. Pri
nasledujúcich experimentoch sme používali 10 ne-
urónov na skrytej vrstve, rýchlost’ učenia 0.001, ex-
ploračný faktor 0.1 a pravdepodobnost’ generovania
náhodnej akcie 0.2. Graf 15 znázorňuje vývoj prie-
mernej odmeny získanej pri testovaní v priebehu 500
trénovacích epizód pre 3 rôzne druhy učenia. Vidíme,
že klasická CACLA mala zo začiatku problémy, na-
kol’ko kritik nebol ešte dostatočne natrénovaný a ro-
bil zlé rozhodnutia o učení aktéra. Následne po 250
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Obr. 14: Testovacia odmena pri rôznych rýchlostiach
učenia

epizódach začala výkonnost’ siete kolísat’ avšak so
stúpajúcim trendom. Modifikovaný CACLA algorit-
mus mal lepšiu výkonnost’ zo začiatku, po 350 epi-
zódach prudko vzrástla, avšak následne začala opät’
klesat’ a pohybovat’ sa v blízkosti trendu. Ked’že
pri učení rewardCACLA (pomenovanie autora) vyne-
chávame kritika, aktéra učíme výhradne pokial’ akcia
viedla k hodnotnejšiemu stavu. Je očakávané, že zo
začiatku bude výkonnost’ tohto učenia najvyššia. V
našom modeli si takéto učenie môžeme dovolit’, pre-
tože dostávame odmenu priebežne po každom kroku
a je úmerná úspešnosti každého stavu. V prípade, že
by sme si zvolili model, kde by priebežná odmena
bola záporná a vysokú odmenu by agent získal až v
blízkosti ciel’a, nemohli by sme takýto typ učenia po-
užit’. Je vidiet’ pomerne silnú koreláciu medzi uče-
ním rewardCACLA a modCACLA.
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Obr. 15: Testovacia odmena pri rôznych druhoch
CACLA učenia

5.2 Model uchopovania objektov

Ciel’om modelu pre uchopovanie je v prvej fáze pri-
blížit’ ruku k objektu z pozície, ktorú dosiahol mo-
del siahania v priestore. Zároveň model musí natočit’
ruku tak, aby bolo možné objekt skutočne uchopit’. V
druhej fáze potom dochádza k samotnému zvieraniu
prstov a uchopeniu objektov, o čom má robot infor-
máciu v podobe haptickej spätnej väzby.

Aj v prípade tohto modelu sme uplatnili sledovanie
akumulovanej odmeny. Využili sme architektúru s 10
neurónmi na skrytej vrstve a aktivačnou funkciou hy-
perbolický tangent. Na grafe 16 je vidiet’ vývoj dosa-
hovanej akumulovanej odmeny pri trénovaní. 1 epi-
zóda bola podobne ako pri siahaní rozdelená na 50
krokov.
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Obr. 16: Akumulovaná odmena počas trénovania

Z našich experimentov bolo d’alej badatel’né, že
váhovaním tlakových zložiek (palec, dlaň, prsty) sa
dal docielit’ jav, že danú čast’ ruky s vyššou váhou
(napr. dlaň) pritlačil robot k objektu najskôr. Zau-
jímavé bolo aj zistenie, že modul pre siahanie ne-
musí byt’ nutne úplne bezchybný, pretože model pre
uchopovanie dokázal ruku zo vzdialenosti cca 10cm
pritiahnut’ k objektu. Myslíme si, že je to dôsledok
zakomponovania vzdialenosti od objektu do funkcie
odmeny. Pri testoch sme využívali exploračný faktor
v intervale 〈0.1,0.25〉 a diskontný faktor s hodnotami
0, 0.5 a 1.0. Diskontný faktor však ani v tomto modeli
nespôsoboval rozdiely.

Simulácie potvrdili predpoklady, že robot sa naj-
skôr naučí uchopovat’ väčší objekt a až neskôr aj
menší objekt. Ako prvý sa vyvíja tzv. silový úchop
(angl. power grasp) a po dlhšej dobe aj bočný úchop
(angl. side grasp). Malé objekty iCub pomocou nášho
modelu dokázal uchopit’, avšak nešlo o typický pre-
cízny úchop (angl. precision grasp), pretože pri ňom
využíval takmer všetky prsty.
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6 Záver

V našej práci sme sa zamerali na neurálne modelo-
vanie uchopovania objektov pre humanoidného ro-
bota. Pri modelovaní sme brali do úvahy čo najvyššiu
biologickú vierohodnost’ modelu. Preto sme využili
učenie s posilňovaním v spojitom priestore stavov a
akcií (CACLA) a náš model využívajú len vizuálne,
proprioceptívne alebo haptické informácie. Úspešne
sme implementovali navrhnuté modely a podrobili
ich mnohým experimentom. Analyzovali sme dopad
zmeny rýchlosti učenia a dopad modifikácie algo-
ritmu CACLA.
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  This paper deals with evaluating the requirements  
for  image  quality  and  definition  of  the  criteria  of  
automatical  objective  evaluation  without  respondent  
involvement for speech intelligibility ( finger alphabet  
for  the  deaf  )  in  the  video  and  in  the  electronic  
communications.  The  purpose  of  objective  methods  
for evaluation of video quality is to design algorithms  
whose quality  prediction is  in  good agreement with  
the results of subjective human evaluation. 
 
    There are many methods and metrics for objective 
evaluation of video quality, where the main criterion is 
"lovely"  of  video regardless of  content.  However in 
the  evaluating  of  video  with  different  methods  of 
implementation  of  augmentative  and  alternative 
communication  (AAK)  [Tar'05]  we  can  not  ignore 
content  –  intelligibility  of  video.  There  is  no 
recommendation  ITU  (International 
Telecommunication Union) for evaluating the quality 
and intelligibility of  the video containing alternative 
and  augmentative  means  of  communication.
   Our purpose is to modify the criteria for objective 
evaluation  of  quality  and  create  a  method  for 
automatic  evaluation  of  speech  intelligibility  (one  - 
handed finger  alphabet)  based  on  the  experience  of 
[Her'11]. 
    Subjective methods to evaluate the intelligibility 
with proposed voting are pointless and the results can 
not  be  taken  as  correct  evaluation  of  intelligibility. 
Based  on  the  results  of  objective  evaluation  of 
comprehensibility  with  respondent  involvement 
(modification  of  evaluation  of  intelligibility  in 
acoustics)  we  search  the  method  from  objective 
methods [ITUR'04, Wink'05, Ries'08], which correlate 
best with intelligibility, and therefore could represent a 
method  for  automatic  evaluation  of  video 
intelligibility with  finger alphabet.
    We work on the basis of full reference method (FR) 
with differential metrics to evaluate image quality and 
video between the original and distorted video. Using 
the  software  MSU [MSUV'08]  we  test  the  selected 
metrics, as PSNR, VQM, SSIM, MSAD. According to 
ITU-T recommendations for ratio of objective metrics 
in regard of the subjective evaluation of a correlation 
coefficient  we  find  the  value  of  the  correlation 
between existing  metrics and intelligibility.

    The  results  for  format  “cif”  (352  x  288)  show 
Tab. 1.  The  best  result  of  correlation  from  selected 
metrics had the  metrics MSAD (value of correlation 
coefficient -1) and VQM with value – 0,999. However 
it is the negative (opposite) correlation.   

QP kbit/s 1 % 2 MSAD PSNR VQM SSIM
cif 30 113,2 91,46 2,43 34,8 1,4 0,9
cif 40 30,68 73,77 3,53 31,5 2,1 0,87
cif 50 11,11 39,39 5,81 28,1 3,2 0,83

  Correletion -1,0 0,981 -0,999 0,961
1 Transmission rate
2  Recognizability

     Tab. 1 Correlation for video format „cif“ (352 x 288)

Research was financed by VEGA 1/0602/11.
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1 Úvod 

Riešenie problému môže byť založené na 

rôznych architektúrach využívajúcich obraz 

z viacerých zdrojov, sekvencie obrázkov atď. My 

sme sa zamerali najmä na riešenie problému 

s využitím len statického obrázku bez akýchkoľvek 

ďalších doplňujúcich informácií.  

Na testovanie boli použité dáta nasnímané 

digitálnym fotoaparátom s polarizačným filtrom. 

Riešenie bolo implementované v jazyku 

C++ s využitím knižnice OpenCV. 

2 Postup 

Algoritmický postup riešenia problému pre 

statický obraz sme rozdelili do 3 hlavných krokov: 

2.1 Lokalizácia vozidla 

Existuje množstvo techník na lokalizáciu 

vozidla v scéne, popísané napríklad v [1], alebo [2]. 

Takisto existujú aj riešenia detekujúce jednotlivé 

komponenty vozidla[3], vrátane čelného skla. 

Nakoľko lokalizácia vozidla a jeho komponentov 

nebola naším hlavným cieľom, oproti 

implementačne náročným existujúcim postupom bol 

zvolený zjednodušený postup:  

Vozidlo je charakteristické vyšším výskytom 

vysokofrekvenčnej informácie. Použitie 

jednoduchých techník ako detekcia hrán sa ukázalo 

ako nedostatočné, nakoľko vo veľkej miere 

reagovalo na tiene a čiary na vozovke. Problém bol 

riešený kombináciou morfologickej operácie 

Blackhat, ktorý nereagoval na čiary a Harrisovho 

hranového detektoru, ktorý nereagoval na tiene. 

2.2 Lokalizácia čelného skla 

Tvar čelného skla je podobný štvoruholníku. 

Naším cieľom bolo nájsť jeho hrany.  

Lineárna houghova transformácia sa ukázala 

ako problematická. Hrany skla sú totiž často príliš 

oblé a v obraze je taktiež množstvo nezaujímavej 

vysokofrekvenčnej informácie. 

Preto bol zvolený špeciálny postup na 

nájdenie vodorovných hrán čelného skla založený 

na teórii grafov. Na vyprahovaný výsledok 

hranového detektora sme sa pozreli ako na 

orientovaný planárny graf so špeciálne 

definovanými hranami, v ktorom sme hľadali 

najdlhšie cesty ako kandidátov na hrany skla.  

2.3 Lokalizácia bezpečnostných pásov 

Obraz sme najprv segmentovali. Testovali sme 
vyprahovaný výstup hranového detektora. Hranový 
detektor totiž na vnútorné oblasti bezpečnostného 
pásu nereaguje. 

Nájdeným regiónom sme našli ich kostru. Každý 
bod kostry bol ohodnotený jeho najkratšou 
vzdialenosťou k okraju. Jednou z vlastností 
bezpečnostného pásu je jeho fixná maximálna šírka. 
Na základe tejto šírky a ohodnotení bodov kostry 
sme našli potenciálnych kandidátov(podmnožiny 
kostry tvaru úsečky) na bezpečnostné pásy.  

Tieto úsečky boli vyfiltrované na základe 

orientácie a pozície vzhľadom na čelné sklo. 
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Abstract: In the last fifteen years researchers of the
augmented reality field developed different cultural
heritage promoting applications. Among them the
museum guides became very popular and different
kinds of these systems were published. These sys-
tems usually focused on creating the museum guide
for one particular museum, gallery or exhibition. In
our paper we want to compare the four most cited (ac-
cording to Google Scholar search, excluding robotic
solutions) museum guides published within last ten
years. We propose a relatively systematic method-
ology of comparison. This evaluation framework
combines standard parameters with a novel criterion:
would they work in Louvre? Technically speaking,
this means testing the solutions within a huge real
museum, like Louvre. We discuss the results ob-
tained.

Keywords: Museum guide, Cultural heritage, Aug-
mented reality, Indoor position estimation

1 Introduction

The progress in the field of Augmented reality and
the context-aware systems since the 90’s induce the
strong interest in cooperation of computer scientist
with the museums and galleries. The possibility of
presenting the cultural heritage through new and
popular devices, such as the smartphones became
a way of attracting young people. The research in
this area is nowadays mostly focused on extend-
ing the information about museum exhibits with
virtual textual or visual information. There are
two different methods on extending the common
exponates. The first one consists of the museum
guides and the second includes all different spatial
methods of the augmenting particular exponate
using projection, display(with augmented reality) or
holograms(These methods was examined by Bimber
et al. in his papers [Bimber and et al., 2005],
[Bimber and et al., 2006]). In this paper we will
focus on the comparison of different museum

∗haladova@fmph.uniba.sk
†sikudova@sccg.sk

guides published within last 10 years. Not all of
the published museum guides can be considered as
Augmented reality, because they do not fulfill all
3 conditions on AR system proposed by Azuma
[Azuma, 1997]:

• Combines real and virtual

• Interactive in real time

• Registered in 3D.

In this paper we will compare several museum
guides, providing them with the task of guiding
through Louvre. Most of these guides were created
to work under special conditions in the concrete
museum or gallery, so we would like to validate
their performance under extreme conditions in this
’ultimate museum’.

Figure 1: The museum wearable: explanation of con-
cept and application.

We have chosen 4 museum guide papers published
within last 10 years:

• Sparacino’s paper The Museum Wearable: real-
time sensor-driven understanding of visitors’ in-
terests for personalized visually-augmented mu-
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Figure 2: Interactive museum guide.

Figure 3: An augmented reality guide.

seum experiences from 2002 [Flavia, 2002]
(See figure 1 by [Flavia, 2002]),

• Interactive museum guide: Fast and robust
recognition of museum objects paper by Bay et
al. in 2006 [Bay et al., 2006a] (See figure 2 by
[Bay et al., 2006a]),

• 2007 paper:Enabling Mobile Phones To Sup-
port Large-Scale Museum Guidance by Bruns
et al. [Bruns et al., 2007] (See figure 4 by
[Bruns et al., 2007]),

• 2008 paper An Augmented Reality
museum guide by Miyashita et al.
[Miyashita et al., 2008] (See figure 3 by
[Miyashita et al., 2008]).

Figure 4: Enabling Mobile Phones To Support Large-
Scale Museum Guidance

We have proposed several criteria to compare these
systems:

• Type of the guide (handheld, spatial, HMD),

• Recognition of the exponates,

• User position estimation,

• Installation of the components in museum,

• Preprocessing in the museum,

• Computations on the device/on the server,

• Performance,

• Would it work in the Louvre?

This paper is organized as follows. Firstly we will
shortly present the Louvre museum. In the next sec-
tion we will mention some of the previous works. In
the sections 4 we will compare four mentioned pa-
pers based on the previously presented criterions. In
the next section, our novel criterion will be applied in
the papers comparison. In the following section we
will conclude our paper.

2 Louvre

Louvre museum in Paris, France (See figure 5) is one
of the biggest museums in the world and was con-
sidered with 8,5 million visitors per year, the most
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visited art museum in the world in 2011 by the Art
Newspaper. Louvre presents the 35 thousands of ex-
ponates on around 60 600 square meters. It consists
of 8 curatorial departments including: Egyptian an-
tiquities; Near Eastern antiquities; Greek, Etruscan,
and Roman; Islamic art; Sculpture; Decorative arts;
Painting; Prints and drawings; distributed in the four
floors an 3 pavilions (Richelieu, Sully, Denon). The
duration of the visit, advertised by the traveling agen-
cies is around four hours, but the tourist who want to
spent at least 1 minute in front of every exponate will
spend more than 24 days in the museum. At present
there is no augmented reality museum guide system
working in the whole exhibitions of the Louvre mu-
seum. Although there is a possibility of hiring an
audio guide. We have to mention that Louvre has
released it’s own application for IPhones and IPads,
however it neither serve as the museum guide nor it
utilize Augmented Reality.

3 Previous works

Museum guides on handheld devices are known since
the 1997 and the Cyberguide [Abowd et al., 1997],
a mobile context-aware tour guide suitable for the
indoor and outdoor environments. The system
automatically updated the user’s position according
to the GPS position (outdoors) or the ID of the
nearest infra red sensor (indoors). In the paper
First steps towards handheld augmented reality
[Wagner and Schmalstieg, 2003] the authors propose
one of the first AR system on the PDA with webcam
recognizing the ARToolkit tags distributed in the
building and thus producing the augmented experi-
ence.
The interactive guide system proposed in
[Kusunoki et al., 2002] in 2002 is one of the
first augmented reality spatial museum guides.
The system consists of a sensing board capable
of recognition of different types and locations of
multiple objects using the augmented reality (visual
and audio) to immerse kids in the exhibition.

4 Comparison of the museum guides

In the following subsections we will compare four
mentioned papers based on the seven proposed cri-
terions.

4.1 Type of the guide (handheld, spatial,
HMD)

Although there are 3 different types of the museum
guides (Head Mounted Display (HMD), Handheld
display and Spatial Display) most of the nowadays
applications are focused on the handheld systems.
This is caused by the enormous amount of the smart-
phone and tablet devices produced every year. These
devices became the great platform for different aug-
mented reality applications and though very popular
among young generation. When we want to choose
(between HMD, Spatial and Handheld) the best plat-
form for our museum guide we have to consider the
comfortability, price and the possibility of more user
cooperation as these aspects are usually closely con-
nected with the type of the system. Also, when de-
veloping the museum guide our greatest effort should
be invested on making the device available to use for
as many visitors as possible. This can be achieved by
implementing the guide for a common device, such
as the mobile phone, or smartphone. On the other
hand, the guide which can be borrowed from the mu-
seum or the spatial guide placed in the museum can
be used also by the user who do not posses any smart-
phone. In this paper we will compare 4 different sys-
tems, three of which use handheld device and one
(Museum Wearable) uses HMD.

4.2 Recognition of the exponates

The modern markerless augmented reality appli-
cations usually take advantage of the recognition
methods based on the local features such as the
SURF [Bay et al., 2006b] or SIFT [Lowe, 1999].
Works we are comparing in this paper utilize differ-
ent methods including the matching of the local and
global feature.

The recognition in the Interactive museum guide
is based on the SURF (Speeded up robust features ap-
proach) [Bay et al., 2006b] developed by Bay et al.
in 2006. SURF includes both detector and descriptor.
It operates in the scale-space for identifying the Inter-
esting points (IPs). The 64 value descriptor for every
IP is computed from its neighborhood using 4 fea-
tures ∑dx, ∑dy, ∑ |dx|, ∑ |dy| : sum of Haar-wavelet
responses in the horizontal and vertical direction and
the sum of absolute values of Haar-wavelet responses
in the horizontal and vertical direction. Authors also
compare different SURF versions with the 3 descrip-
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tor lengths and the U-SURF (Upright SURF) which
is the scale-invariant-only version of the SURF.

In the paper Enabling Mobile Phones To Sup-
port Large-Scale Museum Guidance, authors cre-
ate a new recognition method based on the global fea-
tures and neural networks. Images are firstly divided
in to patches and then feature vector F is computed.
F contains values of global features describing differ-
ent normalized color and intensity relations, such as
mean, variance, or histogram ratios, as well as struc-
tural properties such as edge/non-edge-pixel or hori-
zontal/vertical edge-pixel ratios of the image content.
The variance of corresponding patch-individual fea-
ture vectors F for multiple perspective images leads
to a weight expressing the patch’s importance. Then
the two-layer artificial neural network (TLNN) is
trained with feature vectors and maximum excitation
of all perceptrons is found. In the registration phase
the patches are weight based on output of the first
layer and the object is returned based on its ID. The
museum space is divided into 8 cells. The neural net-
work for each cell is trained, when the user moves
from one cell to another.

Both An Augmented Reality museum guide and
Museum Wearable recognize objects to be aug-
mented using emitters placed near the exponate and
the readers in the user’s device. In the first method
authors utilize the RFID technology and in the sec-
ond IR emitters. The advantage of these methods is
the very fast recognition, but the main disadvantage
is the fact that it is impossible to get the precise (3D)
position of the object and that it did not succeed the
second condition of the Azuma’s definition of the AR
system.

4.3 User/Exponate position estimation

When talking about museum guides we have to con-
sider one important aspect of such systems- the po-
sition estimation of the user. Most of the cultural
heritage expositions are held inside buildings (muse-
ums and galleries) and though we have to consider
the special case of the problem- the indoor position
estimation The problem of position estimation arises
especially in the buildings with many rooms or areas
and many objects to detect using museum guide. The
precise, or even rough, estimation of the user’s posi-
tion will lead to reducing the space of the search in
the database of objects (exponates).

In the outdoor AR applications information from

the GPS (Global positioning system) is a great help
in the estimation of location of the user anywhere in
the world. If we want to provide a user with the infor-
mation about the monument he is looking at, we may
first want to know the continent, state and the city in
which he is located. This information will then help
to narrow the database of the monuments we need to
trace. When talking about GPS we have in mind that
this information is not sufficient for the correct aug-
mentation of the object. For this, we need not only
the rough position of the user, but his precise position
and orientation (7D) relative to the object. It works
the same way with the indoor applications.

Considering this variance of information we may
talk about to types of position information:
precise position estimation (visual, infrared
[Abowd et al., 1997, Flavia, 2002] markers, lo-
cal features). By the precise position estimation, we
usually mean the proper registration of the user(or
his device) within the 3D space of the detected object
(or vice versa). These informations are usually used
also for the object detection.
rough position estimation (using safety
cameras [Waechter et al., 2009], RFID
[Kusunoki et al., 2002, Miyashita et al., 2008],
Bluetooth [Bruns et al., 2007]).

If we consider our four papers: The first one, Mu-
seum wearable tracks the user utilizing the infrared
emitters and reader. The third one, Enabling Mobile
Phones To Support Large-Scale Museum Guid-
ance utilize Bluetooth emitters for the rough estima-
tion of the user position. The system proposed in An
augmented reality museum guide detects the user
position using the RFID chip technology. On the
other hand, the Interactive museum guide do not
use any user tracking.

Achieving the user position using IR emitters,
RFID tags or Bluetooth emitters is commonly used
in the nowadays museum guides. On the other hand
in the first versions of the guides, the AR tags were
used, (First steps towards handheld augmented reality
[Wagner and Schmalstieg, 2003]). Apart from these
methods, there were efforts to build a user position
estimation/tracking system without the help of any
external components (like IR emitters, visual tags...).
We will describe two of these approaches.
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4.3.1 Dead reckoning indoor positioning system

In the paper Personal positioning based on walking
locomotion analysis with self-contained sensors and
a wearable camera [Kourogi and Kurata, 2003]
Kourogi and Kurata proposed the indoor user dead
reckoning (calculating current position by using a
previously determined position) tracking system
composed of an accelerometer, gyroscope, magne-
tometer, camera and a headtracker. The System is not
dependent on any external markers, chips or sensors
and determines the user’s relative position from the
variation of the vertical and horizontal acceleration
(caused by human walking locomotion). To estimate
absolute the position they used additional method
of matching the camera stream with the database of
images (prepared beforehand) utilizing the Kalman
filter framework [Kalman, 1960]: ”The Kalman
filter is a set of mathematical equations that provides
an efficient computational (recursive) means to esti-
mate the state of a process, in a way that minimizes
the mean of the squared error.”

To get the informations about the acceleration vec-
tor and the angular velocity vector the authors at-
tached sensors (accelerometer, gyroscope and mag-
netometer) to the user’s torso. The first step in the
process of estimating an acceleration vector is the de-
termination of the direction of the gravity and the
forward direction (which has to be calibrated after
the sensors are attached to the user) and then decom-
position of the acceleration vector into each compo-
nent (vertical and horizontal acceleration). In the next
phase, the relation between acceleration vectors and
angular velocity is analysed and the locomotion type
is recognized.

4.3.2 SLAM and PTAM

The problem of the estimation of the user position
in the indoor environment can be formulated as the
problem of the robot’s position estimation in the
space (with or without a map stored in the memory).
This kind of the problem is solved in robotics using
different strategies, depending on the robot’s sensors.
Usually the SLAM (Simultaneous localization
and mapping) approach is used. The augmented
reality researchers made use of this approach and
in their paper [Klein and Murray, 2007] Klein and
Murray propose a PTAM (Parallel Tracking and
Mapping). The PTAM uses camera without any

additional markers, or sensors to track relative user
(camera) position to build a room-sized map of the
unknown environment. The system is based on the
systematic keypoints detection and tracking in the
camera images and creating a map (model) of the
environment based on the triangulation between the
corresponding keypoints position in the different
keyframes. The authors developed the PTAM system
for both PC [Klein and Murray, 2007] and the
smartphone (IPhone3) [Klein and Murray, 2009].

4.4 Installation of the components in mu-
seum

The necessity of installation additional components
(chips, emitters, sensors, markers) in the space of the
museum is another important aspect of the museum
guide solution. The solutions based on the additional
museum installed components can be used only in
the museums with their full agreement and coopera-
tion. When we want to build portable museum guide,
we have to eliminate such requirements.

In Museum wearable authors uses IR emitter tags
which transmit a location identification code to the
receiver worn by the user on his head. The emitters
have the size of a 9V battery, and are placed inside
the museum, next to the regular museum lights, al-
lowing them to be placed in the museum, next to the
regular museum lights, using the same power rack
as the regular museum spotlights. In the second ap-
proach of the Interactive Museum Guide only the
local features are used for the recognition of the ex-
ponates thus there is no need for additional compo-
nents. Authors of Enabling Mobile Phones To Sup-
port Large-Scale Museum Guidance used an Blue-
tooth emitters for the estimation of the user position,
these need to be installed in the museum space in the
way their signals cover the presentation space and do
not overlap each other too much. The Bluetooth emit-
ters are small devices of several centimeters, as can
be seen in figure 4. An Augmented Reality mu-
seum guide uses the set of RFID chips for identify-
ing different art stations to be augmented. The in-
stallation of these chips in the museum area is neces-
sary. RFID- Radio-frequency identification is a tech-
nology that uses radio waves to transfer data from an
electronic tag through a reader. RFID tags can be ei-
ther passive, active or battery assisted passive. While
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active tag always broadcasts their signal, battery as-
sisted passive tag activate and broadcasts only in the
presence of the reader. Authors of the paper did not
specify the type of the tag they used. The size of these
tags can be compared to the size of grain of rice.

4.5 Preprocessing in the museum

Preprocessing in the museum in this case encloses
every activity different from placing the components
defined in the previous category, like photograph-
ing of the exponates, or acquiring the map of the
museum. The taking of the pictures of the ex-
ponates(usually also from different angles) is nec-
essary for most of the modern markerless methods.
It is caused by the fact that most of these systems
used the matching of the local, or global features be-
tween preprocessed database of exponates and im-
ages from camera for the recognition of the objects.
The two of our four papers (Interactive Museum
Guide and Enabling Mobile Phones to Support
Large- Scale Museum Guidance) uses some kind
of features to recognize the exponates, although they
need a set of photographs of all exponates. If we want
to recognize only paintings, photographs or other 2D
artifacts, we can utilize the approach presented in
[Haladova, 2010] which recognize the fine art paint-
ings in the photographs using their matching with the
database from the online art gallery (without the need
of photographing the paintings in particular gallery
by author).

4.6 Computations on the device/on the
server

Commonly, we can divide the handheld augmented
reality applications based on the place they provide
the computations. The further category includes the
systems carrying out all the computations directly on
the handheld device and the latter the systems utiliz-
ing the external servers for providing some of nec-
essary computations. All of the methods discussed
within this paper belongs to the first category. One
of the tasks of the paper Enabling Mobile Phones
to Support Large- Scale Museum Guidance was to
provide all the computations on the smartphone de-
vice (In this case on Bluetooth-enabled Nokia Series
60 phone). Other three systems includes the tablet
PC, small computer and Ultra-mobile PC in their
solutions therefore their have enough computational
power to provide all the computations.

4.7 Performance

When comparing different augmented reality sys-
tems, we want to focus on the performance of the sys-
tem from the visitors site. Therefore, several criteria
are important: recognition rate, the respond time and
also the battery life.

Figure 5: The Louvre museum. Image from the In-
teractive floor plan of the Louvre museum taken from
http://www.louvre.fr

In the Museum wearable, authors does not in-
clude the informations about the recognition rate and
the respond time. Based on their method of recog-
nition of the exponates using IR emitters and readers
we can conclude that their recognition rate is close to
100% and their respond time is interactive. Authors
mention that the life of the battery in their device is
2,5 to 5,5 hours.

The Interactive museum guide paper propose
several different versions of the SURF algorithm for
the recognition. Authors test their method on the 3
test sets comprising at total 116 images and 2 model
sets comprising 100 and 105 images. On all sets au-
thors achieved the recognition rate of the 91,5 % us-
ing 128 valued descriptor of U-SURF. The duration
of the recognition of all test images in combination
with two model sets, using previous method was 75
seconds, we can deduce that the respod time for one
image is about 0,32 second. Authors do not men-
tion the battery life of their tablet PC device equipped
with an Intel Pentium M processor running at 1.7
GHz. Nowadays common tablet devices uses the In-
tel Core i7 processor with the battery life up to 9
hours.

The authors of the third paper Enabling Mobile
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Category Museum Wearable Interactive Museum Guide Enabling Mobile Phones... An Augmented Reality Guide
Type of guide HMD Handheld Handheld Handheld
Recognition IR local features global features RFID

of the exponates /neural networks
Position estimation IR No Bluetooth RFID

Installation IR No Bluetooth RFID
Preprocessing No Photo Photo No

Computations on device device device device
Performance to 100% 91,5% 95% to 100%

Table 1: Comparison of the four papers based on the seven criterions.

Phones To Support Large-Scale Museum Guid-
ance achieved the recognition rate of 95 % on 155
museum objects. The duration of the training phase
for each cell does not ecceed 10 seconds and the
recognition of the object is carried out in 1 second.
The battery life of the nowadays mobile smartphone
is depending on the load from 200 to 6 hours.

Authors of An Augmented Reality Museum
Guide claims that their system runs at the 14 Hz.
Based on their recognition system using RFID tags
and readers we conclude that their system has the
recognition rate close to 100%. They states that the
battery life of their Ultra-mobile-Pc is 1,5 hours.

5 Would it work in the Louvre?

As we mentioned in the Section 2, the Louvre
museum presents more than 35 thousands exponates
in hundreds of rooms in 3 pavilions on 4 different
floors. The museum guide created to cover whole
museum has to be capable of recognizing thousands
of exponates (comprising paintings, sculptures,
furniture...). Duration of the tourist visit strongly
depends on the personality but is advertised to be
around 4 hour which leads us to battery duration for
at minimum 4 hours. Although it is not certain that it
will be possible to place any additional components
within the museum area, we can assume it will be
possible. In An augmented Reality Guide, authors
developed their guide in one of the Louvers tem-
porary exhibitions and were allowed to spread the
RFID chips. Apart from this, it may be very costly to
equipped all exponates with their identification tags
(IR or RFID).

If we look closely on 4 papers compared we can
see several problems in implementing these guides
in the Louvre museum. In Museum Wearable, the

main problem lies in the necessity of placing the IR
emitters above each exponate, this will be very costly
and time consuming and may be complicated with the
exponates placed in the center of big halls with very
high ceilings. Although the Interactive Museum
Guide does not need installation of any additional
sensors or components, it is (without major adjust-
ments) not suited to work in Louvre. This is caused
by the fact that the recognition of the exponates runs
at approximately 3 Hz on the model database con-
sisting of 100-105 images, we assume that model
database of 35 thousands will change this method
in the very noninteractive museum guide. An aug-
mented reality guide, however implemented in one of
the Louver’s temporary exhibition, when facing the
whole museum will have the same problems as the
first mention method. Only one of the methods, the
Enabling Mobile Phones to Support Large- Scale
Museum Guidance is close to succeeding in our vast
museum. Authors proposed a system based on the
distribution of Bluetooth emitters (not identifying ev-
ery exponate, but rather every room) in every mu-
seum cell and comparing the exponate only with the
model database corresponding with the cell. It may
be quite time and money consuming to install the
Bluetooth emitters in all of the Louvre rooms, but it
is accomplishable.

6 Conclusions

In our paper we have compared four (Augmented re-
ality) museum guides published in last ten years by
Sparacino in 2002 [Flavia, 2002] (See figure 1),
Bay et al. in 2006 [Bay et al., 2006a] (See fig-
ure 2), Bruns et al. in 2007 [Bruns et al., 2007]
(See figure 4) and Miyashita et al. in 2008
[Miyashita et al., 2008] (See figure 3). We have pro-
posed 7 criteria and evaluated previously mentioned
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papers based on them (For an overview of the com-
parison results see Table 1). As the special evaluation
method, we have developed one extra criterion which
compare the utility of the methods in the ’ultimate
museum’ Louvre, Paris.

Based on our evaluations we can draw a conclu-
sion on the Augmented Museum Guide suitable for
a huge museum. The popularity of the smartphones
within young generation suggest the development of
the museum guide for the handheld device (on An-
droid, or IOS platform) and make it available as an
downloadable application. We can assume that the
best solution will exclude installation of any compo-
nents within the museum and will be based on the
visual recognition of the exponates (based on the lo-
cal or global features). Although the photographs
of all exponates will be necessary, photographs of
most famous paintings/artifacts are already available
on the internet, which will shorten the preprocess-
ing time. In the museums with many rooms and
many objects to detect the precise, or even rough,
estimation of the user’s position will lead to reduc-
ing the space to search in the database of objects (ex-
ponates). To achieve this, there are efforts to create
user position estimation/tracking system using only
self contained sensors like accelerometer, gyroscope
and camera (these sensors are included in the modern
smartphones). Similar ’dead-reckoning’ system was
developed in the paper [Kourogi and Kurata, 2003].
In the dead reckoning systems, the main problem lies
in the accumulating error, when the current position
is computed from the previous (not necessary pre-
cise) position. We will partial solve this by reset-
ting the position in front of each recognized exponate
(where we acquire precise 3D position ). When us-
ing the information about the user’s position we have
to also register all of the paintings from the database
within the map of the museum in the preprocess-
ing phase. The similar system will be very portable
and could be implemented for any museum with the
unique preprocessing phase (Database of exponates,
registration of exponates within the museum map).
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Rendering realistic objects at interactive frame
rates is a necessary goal for many of today’s appli-
cations, especially computer games. However, most
rendering engines used in these games induce cer-
tain limitations regarding moving of objects or the
amount of lights used. We present a rendering sys-
tem that helps overcome these limitations while the
system is still able to render complex scenes at 60
FPS. Our system uses Deferred Shading with Shadow
Mapping for a more efficient way to synthesize light-
ing coupled with Screen-Space Ambient Occlusion to
fine-tune the final shading. We also provide a way to
render transparent objects efficiently without encum-
bering the CPU.

Deferred Shading [Deering et al., 1988] computes
the scene lighting in a more efficient way with di-
rect HDR support, where the scene is first rendered
into a geometry buffer (G-Buffer), storing informa-
tion about the closest surface at that point such as
diffuse color, depth (used to reconstruct 3D position),
the surface normal and other data. Lighting is evalu-
ated by accessing this buffer from pixels inside light
bounding volumes. Deferred Shading reduces the
number of operations and avoids evaluating lighting
for occluded objects.

Deferred Shading does not directly support render-
ing of transparent surfaces, we use Stencil Routed
A-Buffer [Myers and Bavoil, 2007] instead. With the
help of OpenGL 3 features and stencil routing, we
can generate up to 32 layers of transparent geometry
during one scene rendering pass and sort the values
in a consecutive pass.

To further improve the realism of displayed scenes,
we included Shadow Mapping for hard-edged shad-
ows as well as Screen-Space Ambient Occlusion
[Mittring, 2007] to simulate Ambient Occlusion in
real-time.
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Figure 1: Scenes show-casing what our engine can
render at interactive frame-rates
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Sand drying simulation in 2D
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This article presents an idea for drying simulation
in sand material. As a collision concept, we use Dis-
crete Element Method. The simulation algorithm is
based on the pressure changes during the drying pro-
cess. In particle-based animations there are two ma-
jor types of articles analysing granular materials.

First ones are generally about a simple material
[Bell et al., 2005], its simulation methods, a visual-
isation or an animation in a real-time. Second type
of articles implements a wetness into a sand mate-
rial using attractive forces [Grof et al., 2008]. Drying
process completes the circle. Wetting and drying is
a continuous process. Therefore, we constructed the
simulation pipeline, as shown in Figure 1.

First Wetting

First Drying

Next Wetting - State 1

Next Drying - State 2

External

Force

External

Force

Figure 1: The Simulation pipeline. Green boxes indi-
cate the first stages of material. Blue boxes indicate
repeated process. Brown boxes indicate optional ac-
tivity.

First, we have wet matter and energy. The result of
water evaporation is reduced pressure which attracts
everything around. Simple simulation algorithm con-
structs pressure volumes as an approximation of gaps
among particles.

Improved algorithm works on a bigger radius value
for neighbourhood particles. Although one particle
have a lot of neighbours, collision forces are com-
puted only on particles where overlapping value is
greater than zero. If the overlap value is less than
zero, we apply attractive force between them. We al-
ways check if the space between these particles is a
gap or another grain. In the case of a gap, we use
attractive force, but in the case of an obstacle, we do
not attract anything. The strength of the attraction is
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computed according to the particle’s size, the wetness
value and the distance from its neighbour.

Drying simulation finally fits in the simulation
pipeline shown in Figure 1. In the beginning there
is sand material in its default state. This is a default
material where sand-like behaviour can be observed.
We then introduce water for the first time. The ma-
terial is wet and you can notice a range of different
behaviour from wet matter to mud-like sand.

After the first wetting we execute the first drying
action. Liquid bridges which were constructed dur-
ing wetting will slowly diminish. Water evaporates
and algorithm constructs lower pressure volumes and
attractive forces. Particles are attracted to each other
and material is stronger than before. This is a very
important behaviour in the simulation pipeline. We
no longer have the same material as before the first
wetting.

Figure 2: a) Material in wet stage. b) Material after
drying.

For presenting the results of our approach, two-
dimensional framework was created. Figure 2 shows
difference between wet and dry stage of circuit. With
this technique we can create a shrinking simulation
and observe the sand behaviour during the process.
The research was partially supported by Comenius
University grant.
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Selection of good views is rapidly becoming a
key issue in multiple computer graphics applications.
Methods based on human approach exist alongside
geometrical, image-based or mixed ones. During our
research, we were interested in how the geometrical
way of finding the best view differs from the visual at-
tention approach. We compared the obtained results
to evaluate to what extent it is possible to replace a
human-based approach with a pure geometrical one.

Compared methods

Geometrical method

There are many algorithms based on geometrical in-
formation about the scene (such as Viewpoint com-
plexity [Plemenos and et al, 1996], Viewpoint poten-
tial [Nakagava and et al, 2006], etc.) or geometry-
based view selection.

Our algorithm belongs to the geometry-based view
selection category. We implemented it using Blender
2.6 in Python 3.2. In our scene we positioned 13 cam-
eras on a unit hemisphere around the tested object For
each camera we computed the number of visible ver-
tices.

After evaluating the number of visible vertices for
each view we sorted the views going from the best.

Visual attention method – Itti’s approach

Visual attention is the ability of a vision system to
detect salient objects in an observed scene. Human
visual system is sensitive to features like changes in
color, shapes, intensity, etc.

Itti et al. [Itti and et al., 1998] developed a visual
attention model based on the behavior and the neural
architecture of the early primate visual system. Au-
thors used low level features like color, intensity and
orientation as attention cues.

Using Itti’s method we detected salient regions and
than we segmented them with the watershed segmen-

∗kucerova@sccg.sk
†varhanikova@sccg.sk

tation. The higher the number of segments, the better
is the view, since more details are on the object.

Figure 1: Illustration of results on the car model,
results for a) geometrical method, b) Itti’s method;
c) saliency map and d) number of saliency regions
defined by watershed.

Conclusion and future work

Through experimental results we observed that in
general our geometrical method can’t be substituted
with Itti’s visual attention method (or vice versa).
This is most probably caused by the fact that Itti’s
method is based on detecting low-level features
whereas geometrical method is based purely on num-
ber of visible vertices. In the future we plan to com-
pare broader range of different methods for search-
ing for the best views (for example method based on
lighting or color) with different visual attention meth-
ods to find out which are interchangeable.
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In the article an idea for a novel way of map-
ping of textures onto a surface of 3D model is in-
troduced. Our technique is based on two interlock-
ing mappings. The first one maps surface vertices
onto a computed skeleton and the second one maps
the surrounding area of each skeleton segment into
a rectangle with size based on the surface properties
around the segment. Furthermore, these rectangles
are packed into a squared texture called skeleton tex-
ture map (STM) by approximately solving a palette
loading problem. Our technique enables the map-
ping of a texture onto the surface without necessity
to store texture coordinates with the model data and
it is also suitable for surfaces with a topology non-
homotopic to a sphere with higher order genus and
unlimited structure branching.

Our motivation behind this approach is to parame-
terize a model using a piece-wise easily parameteri-
zable guiding structure that is dependant only on the
topology of the model, not the surface. Moreover,
such a parameterization would be used for generating
of texture and geometry patterns around the skeleton.
The textures encoding these patterns can be gener-
ated independently to the geometry and later applied
on a set of models with the same skeleton branch-
ing. In a case, when the texture encodes a geometry,
it can be used for procedurally generating of geom-
etry around given skeleton tree. In such a case, the
texture is called skeleton displacement map (SDM)
and it encodes vertex displacement from skeleton. In
addition, the parameterization would enable transfer-
ring of patterns between models with the same skele-
ton branching.

In our approach the mapping between the surface
and the skeleton works in a deterministic way and the
benefit of our approach is that uv coordinates can be
computed during rendering process. In the first stage,
a skeleton is extracted from an input mesh. For skele-
ton extraction, the algorithm from [Au et al., 2008]
with minor modifications is used. The algorithm ex-
tracts the skeleton from a closed 2D-manifold mesh
using iterative Laplacian contraction. If the input
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is a surface with boundaries, polygon soup or point
cloud, we can use the adaptation of this algorithm
[Cao et al., 2010] for handling such surfaces. Dur-
ing the skeleton construction we store the mapping of
mesh vertices collapsed into each skeleton node. Fur-
thermore, we compute and store some surface prop-
erties of the collapsed vertices into the correspond-
ing skeleton node. These properties serve for prior-
ity weight estimation. These weights determine the
importance of segment in a sense of level of detail
and control how much of space the segment requires
in the final texture. With the knowledge of relative
size ratio between the segment textures, we solve the
packing problem and allocate an area in the final tex-
ture for each segment. In the next step, we apply
segment mapping and cover allocated area for each
skeleton segment. To avoid aliasing and waxy look
of textures a filtering has to be applied in the tex-
ture mapping. To guarantee that each texel has a well
defined local neighborhood, each rectangular texture
is enclosed in horizontal direction by mirrored parts
of itself and in the vertical direction by texture parts
of the neighbouring segments. The proposed tech-
nique is also suitable for surfaces with topology non-
homotopic to a sphere, higher order genus and very
complex branching structure, where common map-
ping techniques often based on unwrapping mesh into
2D domain may fail. The reason that our method han-
dles this problem is that the texture is remapped into
several textures, thus giving each segment its own
texture space.
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    Virtuálna realita, slovné spojenie ktoré sa za 

poslednú dobu dostáva do povedomia nielen 
odborníkom z oblasti informatiky, ale taktiež 

širokej verejnosti. Termín, s ktorým sa stretávame 

takmer dennodenne, častokrát ani nevnímajúc že to, 
s čím sme aktuálne konfrontovaní, sa ním dá 

označiť. Virtuálna realita slúži nielen na zábavu, jej 

význam napríklad v lekárstve, telerobotike alebo 
výučbe je isto nezanedbateľný. Napriek tomu 

väčšine ľudí je známa hlavne z pohľadu zábavy-

animované filmy, počítačové hry, virtuálne múzeá 

alebo virtuálne prehliadky mestom lákajú 
používateľov a pomáhajú im nahliadnuť do ďalšej 

z oblastí moderného sveta. A práve problematike 

virtuálnych miest sa venujem vo svojom príspevku. 
    Každé väčšie mesto, ktoré chce priblížiť svoje 

krásy verejnosti, má svoju virtuálnu prechádzku. 

Technológií a postupov, ktoré sú využívané pri ich 

tvorbe, je mnoho. Taktiež množstvo firiem, ktoré 
ponúkajú vytvorenie prehliadky na základe 

vstupných požiadaviek, neustále rastie. Ale rovnako 

narastá počet ľudí, ktorí chcú byť súčasťou 
virtuálneho mesta nielen ako používatelia, ale aj ako 

aktívni tvorcovia. Práve pre nich je určený môj 

nástroj.  
Virtour je autorský nástroj slúžiaci prioritne na 

vytváranie virtuálnych miest. Jeho súčasťou je 

samotná aplikácia naprogramovaná v Borland C++ 

Builder, v ktorej si používateľ vytvára virtuálnu 
prechádzku, a html stránka, ktorá slúži na 

zobrazenie prechádzky na internete. Používateľ pri 

spustení aplikácie vytvára virtuálnu prehliadku ním 
zvoleného miesta. Sám si zvolí mapku mesta, 

ktorého virtuálnu prehliadku vytvára, do nej si 

vzápätí nakliká ukazovatele na konkrétne miesta, na 
ktorých sa budú prehliadať jednotlivé multimédiá, 

z ktorých sa prehliadka bude skladať. 

K jednotlivým miestam na mape môže pridať názov 

a popis daného miesta, taktiež názov, popis, farbu 
pozadia a textu výslednej virtuálnej prechádzky. 

Aplikácia podporuje 4 typy multimédií: fotografie, 

panoramatické fotografie, videá a 3D modely, 
všetky v najčastejšie využívaných formátoch. Body 

na mape môže posúvať a odmazávať, taktiež meniť 

názvy, popisy aj jednotlivé súbory až do výsledného 

zatvorenia aplikácie. Pokiaľ už virtuálna prehliadka 
spĺňa všetky požiadavky používateľa, kliknutím na 

tlačidlo ju uloží vo formáte XML. XML je textový 

súbor, ktorý má pevne danú štruktúru vďaka ktorej 
sa dá z neho prehľadne čítať i doňho zapisovať. 

V našom prípade sú v ňom vložené všetky 

informácie o virtuálnej prehliadke, mapa, jednotlivé 
multimédiá, ich súradnice vzhľadom na mapu 

a všetky textové informácie zadané používateľom. 

Keď chce používateľ vidieť výslednú prehliadku, 

otvorí sí html stránku, ktorá slúži ako šablóna na 
čítanie a zobrazenie údajov z XML. Pri spustení 

html stránky sa nám zobrazí názov virtuálnej 

prehliadky, jej popis a mapka s ukazovateľmi. Pri 
kliknutí na jednotlivé ukazovatele sa pod mapkou 

zobrazia jednotlivé multimédiá. Prehliadanie 

multimédií závisí od typu súboru. Obrázky a videá 

sú zobrazené jednoducho, vďaka elementom <img> 
a <video>, ktoré majú  v html5 presne určenú 

funkcionalitu. Panorámy sú zobrazené pomocou 

Java appletu a 3D modely pomocou prehliadača 
Cortona 3D. Požiadavky na aplikáciu sú nízke, 

používateľ potrebuje počítač a myš a klávesnicu na 

ovládanie a nainštalovaný internetový prehliadač.  
Výslednú prehliadku je možné zobrazovať 

priamo v počítači pomocu niektorého z 

internetových prehliadačov, alebo ju môžeme uložiť 

na internet. 
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Tento článok prezentuje výstupy z projektu lowii,
ktorého ciel’om bolo nájst’ možnosti, ako v reálnom
čase vzájomne prepájat’ mal’bu obrazu s hranou hud-
bou. Tak, aby výsledné riešenie bolo nezávislé od
svetelných podmienok. A zároveň aby ho bolo možné
l’ahko prenášat’ a rýchlo rozložit’.

V prvom kroku sme hl’adali možnosti ako za-
chytit’ pohyb štetca po plátne. Narozdiel’ od pred-
chádzajúcich haptických riešení [Lin et al., 2004],
[Vandoren et al., 2008] ktoré sú zamerané na dotyk,
sledovaním pohybu štetca máme možnost’ zazname-
návat’ celý proces tvorby. Vrátane momentov, kedy
sa nemal’uje, ale štetec len namáča a posúva.

Na projekcii sme chceli zobrazovat’ reálny obraz
zmiešaný s vizualizáciou všetkých pohybov, ktoré
boli potrebné pre jeho vzniknutie.

Zachytený pohyb sme chceli zároveň sonifikovat’.
Avšak za výstup sme sa rozhodli zvolit’ nie priamo
zvuk, ale niekol’ko druhov midi signálu. Výhodou je
obrovská variabilita jeho aplikácie a zároveň jedno-
duchá možnost’ jeho prenosu medzi zariadeniami v
reálnom čase a prakticky bez chýb. [Loy, 1985]

Hardvérové riešenie pozostáva z niekol’kých častí
a vzhl’adom k vysokým nárokom na výkon aplikácie
bol daný vel’ký dôraz na minimalizovanie výpočtovej
náročnosti pri sledovaní štetca.

Výtvarníčka mal’uje na priehl’adné plexisklo -
ktoré je z druhej strany snímané HD webkamerou. Na
štetci má pripevnené svetielko, ktoré slúži ako mar-
ker. Výhodou tohoto riešenia je predovšetkým jedno-
duchá detekcia pozície štetca vzhl’adom na plátno. A
to aj v prípade, že sa mal’uje cez už zamal’ovanú plo-
chu.

Podmienkou je, aby sa v snímanom priestore za
plánom nenachádzal žiaden iný jasnejší objekt. Prah
citlivosti sa dá regulovat’ softvérovo (kalibrácia pred
začatím predstavenia) aj harvérovo (pomocou filtro-
vania obrazu cez film)

Po celý čas mal’by je analyzovaný každý snímok.
Aktuálna pozícia štetca je namapovaná do midi sig-
nálu. Zároveň kažý jeden pohyb generuje bod časti-
cového systému, ktorý je vizualizovaný na projekcii.

∗igor.rjabinin@gmail.com
†haladova@fmph.uniba.sk

Hudobník príjma vygenerovaný midi signál a
môže interkatívne ovplyvňovat’ jeho použitie - na
spúštanie samplov, zmenu efektov alebo ako d’alší
hudobný nástroj.

Celé predstavenie je rozdelené do troch častí.
V prvej sa mieša snímaný proces mal’by so sto-

pou zostávajúcou za štetcom a celá plocha sa správa
ako hudobný nástroj. V nasledovnej časti začína zvuk
ovplyvňovat’ zobrazený obraz. Zvuk je analyzovaný
a pri prekročení prahu citlivosti v škále špecifickej
pre jednotlivé beaty (snare, kick) sa celá štruktúra
pootočí v smere určenom podl’a zvuku. V posled-
nej časti sa vzájomný vplyv medzi mal’bou a hud-
bou stratí. Obraz je namal’ovaný a na súradnice prv-
kov časticového systému je aplikovaný Perlin noise
[Perlin, 1995], ktorý spôsobuje ich pseudo-náhodný
pohyb. Použitím kombinácie postupov počítačového
videnia a ich aplikovaním na dve základné umelecké
disciplíny sme umožnili ich prepojenie a tým vy-
tvorenie nového druhu predstavenia. Dané riešenie
spol’ahlivo funguje pri najrôznejších svetelných pod-
mienkach a bolo doteraz odprezentovanie v 7 mes-
tách slovenskej a českej republiky.
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Abstrakt
Práca  sa  venuje  vytváraniu  virtuálnej  cesty  po 
gemerských  kostolíkoch  prostredníctvom  rôznych 
vizualizácií a digitálnych prezentácii ich exteriérov 
a  interiérov.  Cieľom je  popularizácia  gemerských 
románsko-gotických  kostolíkov  a  ich  priblíženie 
širšej verejnosti ako aj odborným záujemcom.

Kľúčové slová: 3D modelovanie, virtuálna realita, 
interaktívna mapa, e-learning

Virtuálna cesta
Virtuálna  cesta  po  gemerských  kostolíkoch  sa 
skladá z viacerých častí:
• Webstránky;
• 3D modelov vložených do Google Earth;
• Galérie autorských fotografií;
• Videí  a  aplikácií  na  prezeranie  kostolíkov 

pomocou videí;
• Interaktívnej mapy približujúcej región Gemer;
• Historických textov a zaujímavostí regiónu;
• Ladislavovskej legendy – aplikácie 

prezentujúcej vzácnu nástennú maľbu
Medzi  vstupné  dáta  patria  textúrové fotografie, 
fotografie  tvoriace galériu kostolíkov,  videá, 
pôdorysy  a  bokorysy  spolu  s  históriou 
z pamiatkového úradu SR. 

Dôležitou časťou virtuálnej cesty sú 3D modely. Na 
modelovanie kostolíkov je využitý Google 
SketchUp, ktorý umožňuje export do formátu kmz 
na zobrazenie 3D obsahu v Google Earth.

Obrázok 1: Model kostolíka v Kraskove

Ďaľšou  súčasťou  virtuálnej  cesty  sú  aplikácie 
naprogramované  v  jazyku  ActionScript 3.0,  ktoré 
umožňujú  prezeranie  kostolíkov  pomocou  videí  z 
rôznych  strán  a  interaktívna  mapa  približujúca 
región Gemer.

Obrázok 2: Interaktívna mapa

Galéria,  história  jednotlivých kostolíkov a  ostatné 
aplikácie sú umiestnené na webstránke[GK]. 

Obrázok 3: Galéria na webstránke [GK]

Literatúra
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3D filmy a hry už sú bežnou realitou, dajú sa 
kúpiť, je možné ich stiahnuť z internetu, 3D filmy 
môžeme sami natáčať 3D kamerami. Zatiaľ je však 
málo rozšírené spojenie 3D obsahu a videa priamo 
na internete. Môžeme nájsť niekoľko aplikácií, v 
ktorých je video mapované na steny rotujúcej 
kocky, prípadne na zakrivenú plochu. Rotácia 
objektu môže byť automatická, alebo objekt môže 
otáčať samotný  používateľ. To je však jediná 
interaktivita, ktorú tieto aplikácie poskytujú. 

Ja v mojej práci video mapujem na plochu, 
ktorej tvar je možné meniť. Motivácia je v oblasti 
rozšírenej interakcie s videom, hlavne v prípade 
zmiešavania videa s 3D obsahom. V súčasnosti 
existujú virtuálne 3D scény a trojrozmerné 
vizualizácie rôznych miest dostupné na internete. 
Virtuálne prostredie sa vyznačuje tým, že 
používateľ sa v ňom môže pohybovať podobným 
spôsobom ako v bežnom svete a môže aj 
manipulovať s rôznymi objektmi. Pre používateľa je 
teda možnosť meniť tvar plochy, na ktorej je 
premietané nejaké video, zaujímavým a 
netradičným pridaním interaktivity. 

Plochu reprezentujem Tenzorovo-súčinovou 
Bézierovou záplatou (ďalej TSBZ), ktorá je zadaná 
riadiacimi vrcholmi. Posúvaním týchto riadiacich 
vrcholov v priestore je možné meniť tvar plochy. 
Inou možnosťou je preddefinovať pozíciu riadiacich 
vrcholov a tým určiť tvar plochy. Zaujímavým 
využitím tejto technológie by bolo vymodelovať 
ľudskú tvár prostredníctvom tejto záplaty a  potom 
ju otextúrovať videom, ktoré by vizualizovalo 
starnutie človeka. Iným príkladom využitia by bola 
vodná hladina, ktorá sa vlní a na nej sa prehráva 
odraz videa. Video je možné mapovať aj na 
množstvo iných objektov, ktoré majú nepravidelný 
alebo meniaci sa tvar. [RTR] 

TSBZ implementujem pomocou novej webovej 
technológie WebGL. WebGL je rozhranie pre 
webové aplikácie využívajúce hardvérovú 
akceleráciu pomocou grafických kariet 
podporujúcich OpenGL ES 2.0, teda nie sú to iba 
výkonné grafické karty desktopových PC ale aj 
grafické karty v mobilných PC aj menších 
mobilných zariadeniach, tabletoch a moderných 
smartphonoch.  WebGL prináša 3D na webe bez 
pluginov, je implementované  priamo do 

prehliadača. Spomedzi popredných webových 
prehliadačov je WebGL v súčasnosti podporované 
prehliadačmi Chrome, Firefox a Safari. Na stránku 
sa implementuje prostredníctvom HTML 5 
elementu Canvas. [WebGL] 

Video sa v aplikácii načítava pomocou HTML 5 
video elementu. Momentálne existujú tri 
podporované video formáty pre video element: 
MP4, WebM a Ogg. 

Pomocou dvoch nových technológií HTML 5 a 
WebGL a bežne používaného JavaScriptu som 
vytvorila aplikáciu, ktorá prehráva video mapované 
na plochu, ktorej tvar sa dá interaktívne meniť v 
priestore. Ide o video prehrávač pre webové 
rozhranie, ktorý vie prehrávať video bežným 
spôsobom, ale aj netradičným, a to projekciou videa 
na hladké plochy. 

Interaktivita aplikácie 

Používateľ môže meniť tvar plochy posúvaním 
riadiacich vrcholov v priestore, môže priblížiť a 
oddialiť plochu, otáčať ju okolo zvislej alebo 
vodorovnej osi o zvolený uhol, prípadne môže 
spustiť automatickú rotáciu. Používateľ má 
možnosť výberu z preddefinovaných tvarov plochy. 
Je možné nastaviť váhy pre jednotlivé riadiace 
vrcholy (ide o racionálnu TSBZ). Používateľ má 
možnosť zvoliť si stupeň TSBZ a počet 
vzorkovacích bodov, tzv. parameter hladkosti. 

Ovládanie videa je podobné ako pri bežných 
video prehrávačoch. Používateľ má možnosť 
pozastaviť video, spustiť prehrávanie videa od 
začiatku, alebo od akéhokoľvek zvoleného času. 
Video prehrávač zobrazuje časovú dĺžku už 
prehraného a celého videa. Používateľ si môže 
nastaviť hlasitosť prehrávaného videa. Má k 
dispozícii niekoľko videí na prehrávanie, prípadne 
si môže do prehrávača vložiť vlastné video. 
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V práci uvádzame postup ako zo 
zariadenia Motion Capture môžeme dáta 
spracovať a použiť na vytvorenie 
realistickej animácie človeka v programe 
Blender. Zariadenie, ktoré sme pri tom 
použili bol MS Kinect. Pri práci s ním sme 
použili softwér Brekel Kinect s ovládačmi 
Open NI a Prime Sense, Autodesk 
MotionBuilder. 
 
Po napojení Performance kostry na kostru 
tela (End User kostra) sa časti tela 
„prekrútili“. Väčšinu z týchto chýb bolo 
možné s ťažkosťami odstrániť. Aj samotná 
animácia obsahovala chyby, ktoré však 
vznikli pri samotnom snímaní. Jednalo sa 
o chyby prelínania sa končatín. Pri úprave 
sme sa snažili využiť frejmy zo samotnej 
animácie a miernou úpravou rotácií kostí.  
 
Po týchto problémoch sme sa rozhodli 
otestovať výstup z Brekel Kinect pomocou 
programu Autodesk MotionBuilder, 
v ktorom sme robili real-time animáciu na 
postave pomocou Brekel Kinect. Zistili 
sme, že daný výstup programu je 
v poriadku, preto sme sa zamerali na 
samotný program Blender.  
 
Následne sme skúsili animáciu na 
postavičke Gus - perníkový chlapec 
(vytvorený v programe Blender 2.49), 
ktorému sme urobili kostru a pripojili na 
ňu našu Performance kostru. Celkové 

pripojenie bolo v poriadku. Toto isté sme 
urobili s tou istou postavičkou 
vymodelovanou v programe Blender 2.62, 
avšak výsledok nebol dobrý. 
 
Ďalší pokus pozostával z importovania 
Performance kostry do programu Blender 
a na túto kostru vytvoriť telo.  
 
Výsledkom našich pokusov bolo zistenie, 
že po importe animovanej kostry do 
programu Blender treba jednotlivé kosti 
natočiť rovnako (vlastnosť Roll) ako sú 
natočené v našej Performance kostre.  
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Abstrakt: V práci zavádzame niekol’ko možností
definovania /0L-systémov nad vol’nými grupami
a vol’nými monoidmi s formálnymi pravými in-
verznými prvkami. Skúmame ich silu pri rôznych
definíciach. Napokon vyberáme jednu a ukazujeme
simulácie klasických T IL-systémov a nahliadame
tesnú simuláciu g-systémov. Skúmame aj jazyky
generované nad vol’ným monoidom s pravými in-
verznými prvkami s jednoprvkovou množinou gen-
erátorov a podávame charakterizácie alebo aspoň
dôkazy regulárnosti pre niektoré špeciálne prípady.

Kl’účové slová: Lindenmayerove systémy, vol’né
grupy, vol’né monoidy s pravými inverzami, unárne
jazyky

1 Úvod

V teórií formálnych jazykov zohrávali rôzne typy
generatívnych systémov vždy dôležitú úlohu.
Konkrétna realizácia generujúcej funkcie ab-
straktného generatívneho systému zabezpečujúcej
ret’az odvodení w ⇒ f (w) ⇒ f ( f (w)) ⇒ . . . býva
najrôznejšia. Prepisovanie môže byt’ sekvenčné
(napr. frázové gramatiky), alebo paralelné (Lin-
denmayerove systémy, g-systémy). Pri niektorých
definíciach generovaného jazyka minimálna abeceda
vetných foriem nemusí byt’ rovnaká ako minimálna
abeceda generovaného jazyka. Jednu vec však majú
všetky spoločnú – vetné formy sú chápané ako prvky
vol’ného monoidu. Avšak to, že vygenerovaný jazyk
chceme chápat’ ako podmnožinu vol’ného monoidu
neznamená, že sa musíme takto obmedzovat’.

Petr Blatný v [Blatný, 2005] zaviedol pomerne
neformálnym a intuitívnym spôsobom bezkontex-
tové gramatiky a E /0L-systémy nad vol’nými gru-
pami. Oba tieto systémy majú k dispozícií neter-
minálne symboly, ktoré pomáhajú udržiavat’ kontrolu
nad možnost’ami systému. Kedže jeho výsledok je
simulácia frázových gramatík, vyhne sa problémom
s definíciou pravidiel pre inverzné prvky, pretože táto

*ciernykocur@gmail.com
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simulácia ich v skutočnosti nepotrebuje a l’ahko si
predstavit’ simuláciu akéhokol’vek takéhoto systému
Turingovým strojom, takže zostáva v rámci čiastočne
vypočítatel’ných jazykov.

My sme si vzali za úlohu preskúmat’ nad
vol’nými grupami menej štruktúrované systémy bez
neterminálov. To vyradzuje z hry gramatiky a
preto sme sa zamerali na Lindemayerove systémy.
Už samotná definícia takéhoto systému nad na-
jjednoduchším bezkontextovým systémom ponúka
niekol’ko rôznych zmysluplných definícií. Ukazu-
jeme silu niektorých z nich a pri modeli, ktorý
sa nám zdá najvýstižnejší, ukazujeme, ako pomo-
cou neho elegantne a tesne simulovat’ niektoré iné
modely. Okrem toho, aj bez neterminálov nemusí
byt’ abeceda používaná na generovanie rovnaká ako
minimálna abeceda generovaného jazyka a preto
skúmame silu systémov, od ktorých túto vlastnost’
požadujeme. To je obzvlášt’ zaujímavé v prípade
unárnych jazykov, kde prinášame čiastočné charak-
terizačné výsledky.

2 Abeceda, slovo, jazyk

Najskôr uved’me pár definícií a dohodnime označe-
nie, ktoré budeme d’alej používat’.

Abecedou budeme chápat’ l’ubovol’nú konečnú
množinu, štandardne označovanú Σ. Jej prvky
(symboly, písmená) zvyčajne označujeme malými
písmenami zo začiatku abecedy: a,b,c . . . .

Pre danú abecedu Σ budeme uvažovat’ vol’ný
monoid (operáciu · konkatenácie zvyčajne v zápise
vynechávame) nad množinou generátorov rovnou
Σ a označíme ho Σ∗. Jeho prvky nazývame slová
a budeme ich obvykle označovat’ písmenami na
konci abecedy (w,y,x . . . ). Špeciálne neutrálny prvok
budeme značit’ ε .

Dĺžka slova je funkcia | · | : Σ∗ −→ N0 definovaná
|w|= n⇔∃ai ∈ Σ : w = a1a2 . . .an.

Σn ozn.
= {w ∈ Σ∗| |w|= n}

Nech w je slovo a w = w1w2 . . .wn. Pre k < l oz-
načme podslovo w<k,l>

ozn.
= wkwk+1 . . .wl−1.

Platí |w<k,l>|= l− k.
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Jazykom nad abecedou Σ chápeme l’ubovol’nú
podmnožinu L ⊆ Σ∗. Dá sa k nim preto správat’
ako k množinám a používat’ množinové operácie.
Okrem toho však môžeme uvažovat’ iné operácie na
jazykoch.

Spojením dvoch jazykov rozumieme ich
„postavenie za seba“, t.j. L1 ·L2

ozn.
= {wy| w ∈ L1, y ∈

L2} (znak · znova zvyčajne vynechávame).
Každý jazyk je v skutočnosti podmnožinou

nekonečného počtu vol’ných monoidov, preto je uži-
točný pojem minimálna abeceda jazyka L. Ak S je
systém všetkých podmnožín nejakej abecedy Σ0, nad
ktorou je L jazykom, takých, že L je jazyk aj nad nimi,
tak

ΣL
ozn.
=
⋂

Σ∈S

Σ

L’ahko nahliadnút’, že táto definícia nezávisí od
vol’by Σ0.

3 Gramatiky, rekurzívne vyčís-
litel’né a regulárne jazyky

Jazyky sa dajú popisovat’ rôznymi spôsobmi. Ako
množiny ale i pomocou rôznych generatívnych
alebo overujúcich formalizmov. Pre nás budú, okrem
iného zaujímavé tzv. frázové gramatiky, generatívny
model inšpirovaný lingvistikou, ktorý pri rôznych
obmedzeniach popisuje triedy Chomského hierarchie
tvoriacej etalón pri určovaní sily iných formalizmov.
Špeciálne sa pozrieme na jej dve zrejme najzaují-
mavejšie triedy – regulárne a rekurzívne vyčislitel’né
jazyky a uvedieme nutné minimum, ktoré neskôr
budeme potrebovat’.

Definícia 3.1. Frázová gramatika je usporiadaná
štvorica G = (N,T,P,σ), kde N a T sú dve
disjunktné množiny nazývané neterminálna a ter-
minálna abeceda, σ ∈ N je počiatočný neterminál

a množina P
kon.
⊆ (N ∪ T )∗N(N ∪ T )∗ × (N ∪ T )∗

obsahuje prepisovacie pravidlá. Fakt, že (u,v) ∈ P
budeme označovat’ (u −→ v) ∈ P, alebo, ak bude
jasné, o akú sadu pravidiel sa jedná, zvykneme vy-
chechat’ i označenie P.

Definícia 3.2. Krok odvodenia v G = (N,T,P,σ) je
relácia =⇒

G
na slovách z (N ∪ T )∗. Je to minimálna

relácia, ktorá spĺňa, že ak (u −→ v) ∈ P, tak pre
všetky x,y ∈ (N∪T )∗ platí xuy =⇒

G
xvy.

Znakom =⇒
G
∗ budeme označovat’ reflexívno-

tranzitívny uzáver relácie =⇒
G

. Znova, ak bude

jasné, v ktorej gramatike odvodzujeme, jej označenie
vynecháme.

Definícia 3.3. Vetnou formou budeme nazývat’
l’ubovol’ný prvok (N∪T )∗.

Jazyk generovaný gramatikou G:

L(G)
ozn.
= {w ∈ T ∗| σ =⇒

G
∗ w},

teda všetky terminálne vetné formy odvoditel’né z
počiatočného symbolu. Gramatiky nazveme ekviva-
lentné, ak generujú ten istý jazyk.

Tvrdenie 3.4. Ku každej gramatike existuje k nej
ekvivalentná gramatika v Penttonenovom tvare, t.j.
takej, ktorá má pravidlá jedine v tvare AB −→ AC,
A −→ BC, A −→ a alebo A −→ ε , kde A,B,C ∈ N,
a ∈ T .

Jazyky, pre ktoré existuje frázová gramatika,
ktorá ich generuje nazývame rekurzívne vyčíslitel’né.
Podl’a Turingovej hypotézy sú to jazyky reprezentu-
júce všetky čiastočne rozhodnutel’né problémy, teda
formalizmus s najvyššou možnou silou. Stojí navrchu
Chomského hierarchie.

Na jej opačnom konci nájdeme regulárne jazyky.
Je to vel’mi užitočná trieda jazykov, popisuje
širokú oblast’ zaujímavých jazykov, obsahuje všetky
konečné jazyky a má silné uzáverové vlastnosti. My
si uvedieme jednu z možných charakterizácií a na jej
základe ukážeme o niektorých skupinách jazykov ich
regulárnost’.

Definícia 3.5. Gramatiku nazveme regulárnou ak jej
množina pravidiel je podmnožinou N× (T ∗N ∪T ∗).
Jazyky, pre ktoré existuje regulárna gramatika, ktorá
ich generuje nazývame regulárne. Triedu jazykov
generovaných regulárnymi gramatikami označujeme
R a jej prvky sú tzv. regulárne jazyky.

Tvrdenie 3.6. Všetky konečné jazyky sú regulárne.

Tvrdenie 3.7. Majme pevne zvolených n
prirodzených čísel ki. Jazyk

L = {ac1k1+...cnkn | ci ∈ N0}
je regulárny.

Tvrdenie 3.8. Zjednotenie dvoch regulárnych
jazykov je regulárne.

Tvrdenie 3.9. Prienik dvoch regulárnych jazykov je
regulárny.
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4 Lindenmayerove systémy

Iným generatívnym prístupom (tentokrát s biolog-
ickou inšpiráciou) sú Lindenmayerove systémy. Ich
hlavným rozdielom oproti gramatikám je paralelné
prepisovanie. Nevyberie sa čast’ vetnej formy, ktorá
sa v kroku odvodenia prepíše a zvyšok zostane
nezmenený. Namiesto toho sa každý jeden symbol
prepisuje v každom kroku.

Pozrieme sa na úplne najjednoduchšie systémy s
neriadeným prepisovaním a nulovým kontextom, ale
aj na niektoré komplikovanejšie modely.

4.1 Definície niektorých typov Linden-
mayerových systémov

Definícia 4.1. Nech Σ je konečná množina. Ďalej
nech h : Σ −→ P(Σ∗) je zobrazenie také, že
pre l’ubovol’né a ∈ Σ je h(a) konečná a neprázdna.
Rozšírme h na Σ∗ nasledovne:
Nech w = a1a2 . . .an, ai ∈ Σ.
Potom y = y1y2 . . .yn ∈ h(w)⇔ yi ∈ h(wi). Takéto h
budeme nazývat’ konečnou substitúciou na vol’nom
monoide Σ∗. Alternatívne sa dá chápat’ ako konečný
súbor prepisovacích pravidiel a −→ w aplikovaných
na všetky písmená slova pričom pre každé písmeno
existuje pravidlo ktoré ho má na l’avej strane.

Definícia 4.2. /0L-systém (systém s nulovým kon-
textom) je usporiadaná trojica S = (Σ,h,w) kde Σ
je abeceda, w ∈ Σ∗ počiatočné slovo (axióma) a h
konečná substitúcia na Σ∗.

Definícia 4.3. Krok odvodenia na /0L-systéme S je
relácia =⇒

h
na Σ∗ taká, že pre každé u ∈ Σ∗ platí, že

u =⇒
h

y⇔ y ∈ h(u).

=⇒
h
∗ je reflexívno-tranzitívny uzáver =⇒

h
.

S týmto označením budeme narábat’ pomerne
vol’ne. Ak je jasné, v ktorom systéme odvodzujeme,
môžeme označenie pravidiel vynechat’.

Definícia 4.4. Jazyk generovaný /0L-systémom S

L (S )
ozn.
= {u| w =⇒

h
∗ u}

V biologických motiváciach sa však napr. bunka
nemusí vyvíjat’ len podl’a svojho aktuálneho stavu,
ale môže brat’ do úvahy aj nejaké svoje konečné
okolie. Toto odzrkadl’uje nasledovný systém.

Definícia 4.5. (k, l)L-systém je usporiadaná štvor-
ica S = (Σ,g,h,w) kde Σ je abeceda, g /∈ Σ

pomocný znak označujúci okraje, w ∈ Σ∗ poči-
atočné slovo (axióma) a h je také zobrazenie
h : ∪

i≤k
∪
j≤l

gk−iΣi〈Σ〉Σ jgl− j −→ P(Σ∗), že obrazy

všetkých prvkov z definičného oboru h sú neprázdne
a konečné množiny. Znova môžeme zápis u −→ v
používat’ v prípade, že v ∈ h(u).

IL-systém je trojica, ktorá je (k, l)L-systémom pre
vhodné (k, l).

Definícia 4.6. Krok odvodenia na (k, l)L-systéme
S je relácia =⇒

h
na gkΣ∗gl taká, že pre každé

slovo u platí v = gkugl =⇒
h

gkygl práve vtedy, ked’

∃yi ∈ h(v<i,i+k>〈v<i+k,i+k+1>〉v<i+k+1,i+k+l+1>) také
že y = y1y2 . . .yn

=⇒
h
∗ je reflexívno-tranzitívny uzáver =⇒

h
.

Definícia 4.7.

L (S )
ozn.
= {u| gkwgl =⇒

h
∗ gkugl}

je jazyk generovaný (k, l)L-systémom S .

Lindenmayerovmu systému ako takému môžeme
priradit’ rôzne prívlastky. Nazveme ho determini-
stickým, ak pre každú možnú l’avú stranu pravidla
existuje práve jedno pravidlo. Odvodzovanie je preto
jednoznačné. Ret’az w⇒ w1 ⇒ w2 ⇒ . . . pre pevne
zvolené w (napríklad axiómu) je jediná možná. V
prípade /0L-systémov to znamená, že konečná sub-
stitúcia sa dá chápat’ ako homomorfizmus na Σ∗.
Ako indikátor deterministickosti v označení systému
pridáme písmeno D, t.j. napríklad D /0L,DIL.

Ak budeme menit’ požiadavky a možnosti, ktoré
systému dávame, dostaneme rôzne odvodené typy
systémov. Nebudeme každý jeden korektne popiso-
vat’, pretože ich kombinácií je vel’a a preto iba
zdôrazníme vlastnost’, ktorá ich v každom prípade
spája.

Namiesto jedného zobrazenia môžme uvažovat’
konečnú množinu zobrazení h1,h2, . . . ,hn, pričom
v každom kroku odvodenia budeme pre celé
slovo používat’ len jedno zobrazenie. Odvodený
tabul’kový systém (označený pomocou T ) bude rov-
naká k-tica ako materský typ, iba na mieste zo-
brazenia bude množina zobrazení. Formálnejšie si
to môžeme predstavit’ ako konečnú množinu systé-
mov, ktoré majú všetko okrem pravidiel rovnaké. Pre
každý z nich máme definovaný krok odvodenia. ⇒∗
je reflexívno-tranzitívny uzáver

n∪
i=1

(=⇒
hi

) , kde =⇒
hi

je
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krok odvodenia v materskom type systému, ktorý má
všetky zložky okrem pravidiel zhodné s našim a ako
sadu pravidiel má hi.

V doposial’ predstavených Lindenmayerových
systémoch vyvstáva oproti gramatikám okrem par-
alelnosti ešte jeden výrazný rozdiel. Máme jed-
inú abecedu a všetko, čo vyprodukujeme patrí do
jazyka. Ak z abecedy vydelíme špeciálnu podm-
nožinu terminálov T , tak dostávame možnost’ zará-
tavat’ iba slová zložené z týcho symbolov, konkrétne
ak položíme L (S ) = {y ∈ T ∗| w⇒∗ y}.

Takéto odvodené systémy nazveme rozšírené (ex-
tended, z toho pochádza označenie E).

Samozrejme, tieto odvodenia sa dajú kombinovat’
a preto môžeme uvažovat’ napríklad EDT /0L-systém.

Triedu jazykov, ktoré sa dajú generovat’ typom
systému X budeme označovat’ L (X).

4.2 Vybrané tvrdenia o /0L a IL-systémoch

Uvádzame niekol’ko tvrdení, ktoré pre nás budú
neskôr dôležité. Dôkazy nepodáme kompletné, iba
naznačíme ich hlavné body.

Tvrdenie 4.8. L ( /0L) a R sú neporovnatel’né.

Tvrdenie 4.9. Nech S = {{a},h,an} je /0L-systém a
ε ∈ h(a). Potom L (S ) ∈R.

Dôkaz. Pre konečné jazyky to z 3.6 platí a o
nekonečných sa dá ukázat’, že dĺžky jeho slov sú
práve prvky nejakej m-množiny a preto vd’aka 3.6,
3.7 a 3.8 je regulárny.

Množina prirodzených čísel nazývame
m-množinou, ak sa dá vyjadrit’ v tvare
{n} ∪ {c1m1 + c2m2 + . . .ckmk| ci ∈ N0}, pre
nejaké pevne zvolené čísla mi.

Poznámka 4.10. V skutočnosti generatívna sila
záleží iba od dĺžky kontextu – ak na každej strane má
dĺžku aspoň 1. Ak kontext predĺžime o jedno dol’ava
a zprava skrátime, generovanie vždy prevezme l’avý
sused písmena. Ten totiž vidí presne ten istý úsek
slova. To funguje v strede. Písmeno na pravom okraji
potom nesmie generovat’ nič. To môže, pretože vidí
kontext dĺžky aspoň 1 a teda vie, že je krajné. L’avé
písmeno naopak musí generovat’ aj za seba a tiež vie,
že je úplne vl’avo, teda sa to dá. Ak však na nie-
ktorej strane nevidiet’ žiaden kontext, písmeno nevie
že je na kraji. Naozaj to potom ústi v menšiu silu
(opačným smerom smerom simulácia funguje).

5 Definícia /0L systému nad vol’nou
grupou a monoidom s formálnymi
pravými inverzmi

Pri definícií /0L systému nad inou štruktúrou, než
vol’ným monoidom, vyvstáva niekol’ko problémov.
Úplne základný je, na aké typy jazykov sa chceme
zamerat’. Môžu byt’ slová triedy ekvivalencie? Môžu
obsahovat’ inverzné prvky? My sa (zatial’, ale zrejme
to tak zostane) budeme bavit’ len o jazykoch v kla-
sickom zmysle - podmnožiny vol’ných monoidov.

Skúsme byt’ najprv neformálni a predstavme si
to tak, že po každom krou odvodenia sa „tak ne-
jako“ vykrátia susedné navzájom inverzné prvky.
Samotný /0L systém môžeme ponechat’ ako trojicu
G = (Σ,h,w0), kde Σ je konečná množina (abeceda)
a w je počiatočné slovo, axióma. Otázne je, ako
vhodne rozšírit’ definíciu konečnej substitúcie. Jedna
možnost’ je priradit’ každému „jednopísmenovému“
symbolu l’ubovol’nú substitúciu h. Takáto definícia
sa zdá vcelku prirodzená v prípade náhl’adu cez
pravidlá.

Prvá výhrada voči tomuto prístupu je taká, že
zobrazenie z abecedy rozširujeme na slová homo-
morfne a požiadavka aby h(ε) = ε je nutná, ak
chceme, aby sa takáto substitúcia správala rovnako,
ako "vol’nomonoidová", t.j. ak zabudneme na relácie
štruktúry. Ak by ε 6= w ∈ h(ε), tak
{wny = h(εna)| y ∈ h(a),n ∈ N} ⊂ h(a) je zjavne
nekonečná, čo nechceme.

Takže ak sa nechceme vzdat’ homomorfnosti,
nutne {ε} = h(ε) = h(aa−1) = h(a)h(a−1), preto
h(a) musí byt’ jednoprvková a h(a−1) = h(a)−1 (ro-
vnaký argument platí ak namiesto a−1 použijeme
a†). Prvá vlastnost’ je ale vel’mi nepríjemná, pre-
tože nás obmedzuje na determinizmus. Ak sa mu
chceme vyhnút’, potrebovali by sme mat’ jednoz-
načného a „l’ahko zistitel’ného“ reprezentanta každej
vetnej formy. Navyše je nutné, aby reprezentantmi
slov bez inverzných prvkov boli ony samé. Pozrime
sa na to preto trocha podrobnejšie.

5.1 Vol’né grupy

Označme Σ−1 = {a−1| a ∈ Σ} formálne inverzné
prvky a definujme vol’nú grupu s množinou gen-
erátorov Σ ako Σ◦ ozn.

= (Σ ∪ Σ−1)∗/ ∼, kde ∼
je reflexívno-symetricko-tranzitívny uzáver relácie
susednosti ∝ definovanej u ∝ v práve vtedy ak sa
dajú napísat’ pre vhodné w,y,a ako u = waϕa−ϕy,
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v = wy a ϕ ∈ {−1,1}. Dá sa ukázat’, že každá trieda
Σ◦ obsahuje práve jedno neskrátitel’né slovo w, t.j.
@a ∈ Σ : aa−1 je podslovo w, alebo a−1a je podslovo
w.

Σ~ ozn.
= {w ∈ (Σ ∪ Σ−1)∗| w je neskrátitel’né}.

Máme prirodzený izomorfizmus Σ◦ a Σ~. Zjavne, ak
w ∈ Σ∗ alebo w ∈ (Σ−1)∗, tak w ∈ Σ~. Špeciálne ak
Σ = {a}, tak Σ~ = {an,a−n| n ∈ N}.

Našou množinou reprezentantov preto môže byt’
práve Σ~. Reprezentanti sú algoritmicky zistitel’ní
zredukovaním sprava.

5.2 Formálne pravé inverzy

Majme l’ubovol’nú (Konečnú. Jedine tú prakticky
použijeme.) množinu Σ. K nej vytvoríme množinu
formálnych pravých inverzov Σ† = {a†| a ∈ Σ}, tak,
že Σ∩Σ† = /0 a M ozn.

= Σ∪Σ†.
Slovo w nad Σ∪Σ† nazveme skrátitel’né, ak exi-

stuje a ∈ Σ; u,v ∈ (Σ∪Σ†)∗ : w = uaa†v. Slovo je
neskrátitel’né, ak nie je skrátitel’né. Znova zaved’me
reláciu susednosti u ∝ v práve vtedy, ak sa dá napísat’
ako u = waa†y, v = wy a jej reflexívno-symetricko-
tranzitívny uzáver ∼. Nad tým môžeme uvažovat’
Σ� ozn.

= (Σ∪Σ†)∗/∼.
Ak za binárnu operáciu na triedach ekvivalen-

cie slov zvolíme operáciu indukovanú spájaním
(konkatenáciou) slov v Σ∪Σ†, teda prirodzenú operá-
ciu na faktorovom monoide ([w] · [y] = [wy]), dostá-
vame v skutočnosti monoid s prezentáciou
〈Σ ∪ Σ†| ∀a ∈ Σ aa† = 1〉, ktorý je izomorfný s
Σ� = {w ∈ (Σ∪Σ†)| w je neskrátitel’né} s operáciou
konkatenácie a následnej redukcie (tá je dobre defino-
vaná, kedže jediné miesto kde sa po spojení prípadne
bude dat’ redukovat’ je rozhranie dotyčných slov).
Toto dokážeme pomocou nasledujúcej série pomoc-
ných definícií a tvrdení.

Definícia 5.1. Definujme si funkciu redukovania
sprava r′ : (Σ ∪ Σ†)∗ −→ (Σ ∪ Σ†)∗ nasledovne: ak
w je neskrátitel’né, tak r′(w) = w, inak r′(w) =
y ak existujú u,v, také, že w = uaa†v,y = uv a
v je neskrátitel’né. Neformálne je to vyškrtnutie na-
jpravšieho výskytu redukovatel’ných susedov.

Na jej základe zavedieme funkciu zredukovania
sprava. Pre dané slovo w uvažujme nasledovnú pos-
tupnost’: w0 = w, wi+1 = r′(wi).

Zjavne platí |wi+1| ≤ |wi|, a ak pre nejaké n platí
|wn+1|= |wn| potom ∀k ∈N wn = wn+k. Navyše, také
nw existuje, pretože nemôžeme mat’ ostro klesajúcu
nekonečnú postupnost’ prirodzených čísel (dĺžok

slov). Preto môžeme definovat’ funkciu zredukovania
sprava r : (Σ∪Σ†)∗ −→ (Σ∪Σ†)∗ takto: r(w) = wnw

Tvrdenie 5.2. Nech w,y ∈ (Σ∪Σ†)∗ , a ∈ Σ. Potom
pre funkciu zredukovania sprava r platí nasledovné:

1. r(w)∼ w

2. r(w) = w⇔ w je neskrátitel’né

3. r(wy) = r(wr(y))

4. r(aa†w) = r(w)

5. r(waa†y) = r(wy)

6. r(wy) = r(r(w)r(y))

7. Každá trieda ekvivalencie [w] v Σ� obsahuje
jediné neskrátitel’né slovo a to r(w).

Dôkaz. Vlastnosi 1.-3. vyplývajú priamo z definície
funkcie r.

Vlastnost’ 4. vyplýva z vlastnosti 3. Podl’a nej
r(aa†w) = r(aa†r(w)), lenže najpravšia možnost’ re-
dukcie je aa†, pretože r(w) je redukované a a† sa s
r(w)1 neredukuje.
Takže r(aa†w) = r(aa†r(w)) 2.

= r(r(w)) = r(w).

r(waa†y) 3.
= r(wr(aa†y)) 4.

= r(wr(y)) 3.
= r(wy)

Tým je dokázaná vlastnost’ 5.
Šieste tvrdenie dokážeme pomocou vlastnosti 5 in-

dukciou na dĺžku wy.

1◦ Ak je wy = ε , tak tvrdenie triviálne platí.

2◦ Ak sú aj w aj y neskrátitel’né, tak opät’ máme
triviálnu platnost’. Nech BUNV w je skrátitel’né,
t.j. w = uaa†v. Potom r(wy) = r(uaa†vy) 5.

=

r(uvy) IP
= r(r(uv)r(y)) 5.

= r(r(w)r(y)).

Pre dôkaz 7. potrebujeme ukázat’, že ak w ∼ y tak
r(w) = r(y). V 5. sme vlastne ukázali, že ak w ∝ y tak
r(w) = r(y). Ked’že ∼ je relácia ekvivalencie gen-
erovaná ∝, tak tvrdenie platí.

Tvrdenie 5.3. (Σ�, ·) je monoid.

Dôkaz. · je dobre definovaná. Nech w∼ y,u∼ v.

[wu] 1.
= [r(wu)] 6.

= [r(r(w)r(u))] 7.
=

7.
= [r(r(y)r(v))] 6.

= [r(yv)] 1.
= [yv]
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Asociativita operácie · vyplýva z asociativity
vol’ného monoidu, rovnako nám z neho zostal neu-
trálny prvok [ε].

Napokon si stačí uvedomit’, že ak predpíšeme
[w] 7→ r(w) dostávame izomorfizmus Σ� a Σ�. Pre
nás bude d’alej podstatné práve pracovat’ s reduko-
vanými slovami (teda v Σ�) a faktom, že nezáleží na
poradí redukcií (my budeme redukovat’ priebežne).
Opät’ teda dostávame množinu reprezentantov s
požadovanými vlastnost’ami.

5.3 Možnosti definície generovaného jazyka

Tým sme však ešte nevyriešili všetky problémy
s definíciou takýchto systémov. Druhá výhrada je
špecifickejšia a záleží od spôsbu definície jazyka gen-
erovaného takýmto /0L systémom. Kedže nás zau-
jímajú jazyky nad Σ, priamočiara definícia jazyka
ako všetkého, čo vieme odvodit’ z axiómy (pričom
priebežne redukujeme, aby sme zostali v Σ~ prí-
padne Σ�) je nevhodná – aj v redukovanom tvare
sa môžu vyskytovat’ inverzy. Formálnejšie: pre daný
/0L systém G definujme reláciu =⇒

G
na slovách z

A∈ {Σ~,Σ�} nasledovne: u= u1u2 . . .un =⇒
G

v práve

vtedy, ak existujú vi ∈ A : vi ∈ h(ui)∧ v1v2 . . .vn ∼ v.
Nech =⇒

G
∗ je jej reflexívno-tranzitívny uzáver. Oz-

načme V F(G) = {w ∈ A| w0 =⇒
G
∗ w}. Ked’že nie

nutne V F(G) ⊂ Σ∗, V F(G) nie je jazyk, tak ako ho
ponímame. Ako to napravit’? Prirodzená inšpirácia sú
formálne gramatiky, kde do úvahy neberieme všetky
vetné formy, ale len tie pozostávajúce zo špeciál-
nej podmnožiny T všetkých znakov – terminálov.
Dá sa to chápat’ ako prienik množiny všetkých
odvoditel’ných vetných foriem s T ∗. Mohli by sme
teda definovat’ L(G) =V F(G)∩Σ∗.

6 Simulácia frázových gramatík /0L-
systémami nad vol’nou grupou

A tu práve nastáva problém s l’ubovol’nost’ou h pre
inverzné prvky. Ked’že slová s inverzmi sa nezará-
tavajú, vieme ich zneužit’ a používat’ ako neter-
minály. Budeme teda vediet’ simulovat’ frázové gra-
matiky nad vol’nou grupou nie nepodobne ako po-
mocou E /0L nad vol’nými grupami v [Blatný, 2005].
Vezmime l’ubovol’nú G = (N,T,P,σ). BUNV je v
Penttonenovom normálnom tvare.

Označme ξN = {ξA| A ∈ N} a okrem toho nech
ϕP = {ϕp,ϕ

′
p| p ∈ P}.

Položme Σ = T ∪ ξN ∪ϕP ∪ {R} (BUNV sú tieto
množiny po dvoch disjunktné) a w0 = ξ−1

σ . Ako pre-
robíme pravidlá?

1. p = (AB−→ AC) ∈ P, A,B,C ∈ N

Potom (ξ−1
A −→ ξ−1

A ϕpϕ ′−1
p ) ∈ h, ak

(ξ−1
B −→ ϕ ′pϕ−1

p ξ−1
C ) ∈ h

2. (A−→ BC) ∈ P, A,B,C ∈ N

Potom (ξ−1
A −→ ξ−1

B ξ−1
C ) ∈ h

3. (A−→ a) ∈ P, A ∈ N,a ∈ T

Potom (ξ−1
A −→ a) ∈ h

4. (A−→ ε) ∈ P, A ∈ N

Potom (ξ−1
A −→ ε) ∈ h

Ďalej pridáme ešte pravidlá „nezávislé“ od G

5. (ϕ−1 −→ R−1) ∈ h; ϕ−1 ∈ ϕ−1
P

6. (ϕ −→ R) ∈ h; ϕ ∈ ϕP

7. (Q−→ Q) ∈ h; Q ∈ T ∪ξ−1
N ∪{R−1}

8. (S−→ w) ∈ h; S ∈ {R}∪ξN ∪T−1

ak (S−1 −→ w−1) ∈ h

Každý neterminál simulujeme nejakým prvkom z
Σ−1 a teda ak pôvodná vetná forma obsahovala neter-
minál, teraz bude obsahovat’ −1 znak a teda nepatrí
do jazyka. Druhé, nevinnejšie použitie je na získanie
kontextu. Pozrime sa na prvé pravidlo. Neterminály
akoby hádali, čo sa nachádza vedl’a nich a ktoré
pravidlo na prepísanie sa použilo a na základe toto sa
prepíšu. To, či hádali dobre overia vyslaním kódu. V
prípade, že uhádli správne (t.j. prepisovali sa podl’a
rovnakého pravidla ako sused), tak sa tieto oproti
sebe vyslané kódy vyrušia.

V prípade, že sa neterminály netrafili a prepisovali
sa na základe rôznych pravidiel, zaručene nám tam
zostal aspoň jeden −1 znak, teda nepôjde o slovo a
kedže toto hádanie nesimulovalo legálne odvodenie v
G, v d’alšom takte sa, vd’aka pravidlám z 5), prepíše
na R−1, čo je špeciálny reject symbol, ktorý už nemá
ako zmiznút’. Takto sme uchránení pred následkami
zlých tipov.

Pravidlá 2) – 4) sú obyčajné bezkontextové
a využívame dualitu neterminálov a −1 znakov.
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Pravidlo 7) umožňuje desynchronizáciu prepisovania
a pravidlo 8) je len doplnenie pravidiel pre symboly,
ktoré v skutočnosti vôbec nepoužívame a v abecede
ich máme len z formálnych dôvodov. Tvar pravidiel
6) a 8) je volený tak, aby h(a−1) = h(a)−1, v súlade s
tým, čo by sme chceli mat’ splnené.

Táto konštrukcia nám teda dala nahliadnut’, že
povolením l’ubovol’ných pravidiel dostaneme silu
rekurzívne vyčíslitel’ných jazykov a teda, za pred-
pokladu platnosti Turingovej hypotézy, budeme
vediet’ (čiastočne) rozhodnút’ všetky algoritmicky
(čiastočne) rozhodnutel’né problémy za pomoci re-
latívne špinavého triku.

7 Simulácia frázových gramatík
/0L-systémami nad vol’ným
monoidom s pravými inverzami

Ak chceme simulovat’ gramatiky pomocou /0L-
systémov s pravými inverzami, nemôžeme znova
úplne priamočiaro použit’ ideu s vysielaním kódu
s informáciou o použitom pravidle. Doprava totiž
možno úspešne vysielat’ iba normálne symboly. My
však potrebujeme aj takýto nesprávny tip potrestat’.
Preto musí každé pravidlo dol’ava posielat’ niečo s †

znakmi, čo povie, že žiaden kontext sa nevyužíva. To
by nám ale na okrajoch spôsobovalo problém, preto
zavedieme špeciálne symboly ¢ a $ označujúce začia-
tok resp. koniec slova. Podobný koncept sa využíva
napríklad v niektorých definíciach Turingovho stroja,
takže nie je taký umelý ako sa môže zdat’. Pravidlá
pre tieto znaky budú obmedzené – musia byt’ tvaru
¢−→ ¢w a $−→ y$ kde w,y ∈ Σ�.

Po takýchto úvahách už nie je problém napísat’
simuláciu gramatiky G = (N,T,P,σ) v Penttonen-
ovom tvare. Položme ξN = {ξA| A ∈ N} a d’alej nech
ϕP = {ϕp| p ∈ P}.

Položíme Σ= T ∪ξN∪ϕP∪{χ,R} (BUNV sú tieto
množiny po dvoch disjunktné) a w0 = ξ †

σ . Pravidlá
budú obsahovat’ nasledovné:

1. p = (AB−→ AC) ∈ P, A,B,C ∈ N.

Potom (ξ †
A −→ χ†ξ †

Aϕp) ∈ h a
(ξ †

B −→ ϕ†
pξ †

C χ) ∈ h

2. (A−→ BC) ∈ P, A,B,C ∈ N.

Potom (ξ †
A −→ χ†ξ †

Bξ †
C χ) ∈ h

3. (A−→ a) ∈ P, A ∈ N,a ∈ T .

Potom (ξ †
A −→ χ†aχ) ∈ h

4. (A−→ ε) ∈ P, A ∈ N.

Potom (ξ †
A −→ χ†χ) ∈ h

Ďalej pridáme ešte od G nezávislé pravidlá.

5. (ϕ −→ R†) ∈ h; ϕ ∈ ϕP∪ϕ†
P∪{χ,χ†}

6. (Q−→ χ†Qχ) ∈ h; Q ∈ T ∪ξ †
N ∪{R†}}

7. (S−→ ε) ∈ h; S ∈ {R}∪ξN ∪T−1

8. (¢−→ ¢χ) a ($−→ χ†$)

Význam jednotlivých skupín pravidiel je analog-
ický s tými v 6, navyše sa vyskytujú aj symboly χ a
χ†, ktoré signalizujú, že dotyčný symbol pri svojom
prepisovaní nepredpokladal žiaden kontext a ani ho
neposkytuje.

Takže aj pre tento prípad sme v podstate dokázali
zneužit’ pravé inverzné symboly ako neterminály aj
ako prenášače kontextu.

8 /0L systém so Σ∗ vetnými formami

Opačným extrémom, ako riešit’ otázku definovania
pravidiel pre (pravé) inverzné znaky je proste ju ne-
musiet’ riešit’. Vynútit’ si ich nepotrebnost’ tak, že ak
sa v nejakej vetnej forme vyskytne takýto znak, tak
celé odvodzovanie zavrhneme. Formálne:

L(G) = {w| ∃n ∈ N0, ∃w1,w2, . . . ,wn ∈ Σ∗ :

w0 =⇒
G

w1 =⇒
G

. . .=⇒
G

wn = w}

V simulácií frázových gramatík nám pomohli
inverzné prvky aj na zabezpečenie kontextovosti.
A to práve pre nás prijatel’ným spôsobom -
bud’ sa −1 znaky z vetnej formy vykrátili, alebo
sme ju celú prakticky zavrhli. Na neterminály
však pravdepodobne môžeme zabudnút’. Prirodzenou
myšlienkou je teda preskúmat’ vzt’ah IL systémov
nad vol’ným monoidom a takto definovanými /0L sys-
témami nad vol’nou grupou.

Pozrime sa na (1,1)L systémy.
Na prvý pohl’ad sa zdá, že nápad s vysielaním

kódu obsahujúcim informáciu o tom, aké pravidlo
na svoje prepísanie písmeno použilo môžeme l’ahko
prispôsobit’ na túto situáciu. V skutočnosti to má ale
niekol’ko nedostatkov. Prvý, menej závažný fakt je,
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že na okrajoch nám to zlyháva. V (1,1)L systémoch
má písmeno informáciu o tom, že sa nachádza na
okraji. Táto informácia je dôležitá (vid’ nepríjemné
vlastnosti (0,n)L resp. (n,0)L systémov v 4.10). Pí-
smeno si síce môže tipnút’, že sa nachádza na okraji,
ale nemá si to ako potvrdit’. Nemôže smerom ku
kraju vyslat’ overenie, pretože to tam zostane. Teda
sa nedá vylúčit’, že podslovu ab niekde uprostred sa
stane: a si povie, že je na pravom konci a b na l’avom,
ale inak budú ostatné tipy v poriadku. Nesprávny tip
sa nepotrestá, použijú sa nepatričné pravidlá a teda
môžeme odvodit’ niečo, čo nemáme.

Znovu budeme potrebovat’ $ a ¢, ktoré zavedieme
analogicky ako v 7. Skúsme napísat’ simuláciu
(1,1)L systému podobnú predošlým.

Nech GI = (ΣI,PI,w0I ).
Položme Φ = {ϕa| a ∈ ΣI ∪ {¢,$}} a okrem toho
Φ̃ = {ϕ̃a| a ∈ ΣI}. Uvažujme G = (Σ,P,w0), kde
Σ = ΣI ∪{¢,$}∪Φ∪ Φ̃∪ Φ̄, w0 = ¢w0I $ a P je defi-
nované takto (pre a,b,c ∈ ΣI a g špeciálny znak oz-
načujúci prázdne miesto):

• (a〈b〉c−→ d) ∈ PI

Potom (b−→ ϕ−1
a ϕ̃bdϕ̃−1

c ϕb) ∈ P

• (g〈a〉b−→ c) ∈ PI

Potom (a−→ ϕ−1
¢ cϕ̃−1

b ϕa) ∈ P

• (a〈b〉g−→ c) ∈ PI

Potom (b−→ ϕ−1
a ϕ̃bcϕ−1

$ ) ∈ P

• (g〈a〉g−→ b) ∈ PI

Potom (a−→ ϕ−1
¢ bϕ−1

$ ) ∈ P

Okrem toho ešte máme

• (¢−→ ¢ϕ¢) ∈ P

• ($−→ ϕ$$) ∈ P

Lenže toto fungovat’ nebude. Oproti simulácií frá-
zových gramatík sa nám tu môže stat’, že potrebu-
jeme prepísat’ symbol na ε a pritom kontrolovat’
jeho kontext! V tom prípade kódy vyslané napravo
a nal’avo nebudú oddelené a teda sa môžu skrátit’
navzájom, čím prídeme o informáciu o kontexte.
Kódy v tomto príklade boli volené tak aby sme sa
tomu vyhli v prípade, že v pravidle a〈b〉c −→ ε ne-
platí a = b = c. Avšak principiálne sa nedá vybrat’
kód, ktorý by riešil tento problém pre a〈a〉a −→ ε .
Nech pravidlo je a −→ wy. Potom nutne w = y−1.

Ak si totiž zoberieme slovo s podslovom aaaa, tak
dve stredné a sa legitímne môžu prepisovat’ pomo-
cou tohoto pravidla a teda yw = ε . To však znamená,
že toto potrebné pravidlo má tvar a −→ ε . Ak ho ale
použijeme pri odvodzovaní zo slova bac tak b môže
tipovat’, že jeho pravý sused je c a vice versa, kódy
sa vyrušia a toto odvodenie bude viest’ k platnému
slovu. Avšak takéto odvodenie nemuselo byt’ korek-
tné v systéme GI , pretože ich reálnym susedom bolo
a.

Tu konečne nachádzame motiváciu na rozšíre-
nie abecedy o jednostranné inverzné prvky a zave-
denie Σ�, ktoré doteraz mohlo vyzerat’ pomerne
umelo.Takto definovaný systém a jazyk ním gen-
erovaný budeme označovat’ Ri /0L-systém (right in-
verse, zero context).

Simuláciu pomocou /0L-systému nad Σ� spravíme
hned’ pre (k, l)L systémy, kde ∀k, l ∈ N. Písmenko
tentokrát nebude hádat’ len svojich bezprostredných
susedov, ale celý kontext, podl’a ktorého sa prepisuje
a susedom vyšle tú informáciu o svojom okolí,
ktorú majú spoločnú a zároveň im potvrdí, že jeho
uhádli. Ako presne to spravíme uvidíme z konštruk-
cie simulácie. Majme (k, l)L systém S = (Σ,g,PI,w0)
a označme Ξ = {ξw| w ∈ giΣk+l−i− jg j}. Potom
abeceda nášho /0L systému nad Σ� nazvaného S′ bude
Σ∪Ξ, počiatočným slovom bude ¢w0$ a pravidlá P
odvodíme nasledovne:

• Ak (w1w2 . . .wk〈a〉v1v2 . . .vl −→ α) ∈ PI , kde
w1w2 . . .wk ∈ giΣk−i, v1v2 . . .vl ∈ Σl− jg j, tak
(a−→ ξ †

w1w2...wkav1v2...vl−1
αξw2w3...wkav1v2...vl ) ∈ P

Ešte potrebujeme ošetrit’ úplné okraje. Preto do P
pridáme nasledovné:

• ∀w ∈ Σl (¢−→ ¢ξgkw) ∈ P

• ∀w ∈ Σk ($−→ ξ †
wgl $) ∈ P

Dôkaz(náznak). Dokážeme, že (w =⇒
S

v) ⇔
(¢w$ =⇒

S′
¢v$). Vd’aka tomu potom platí aj

(w =⇒
S
∗ v)⇔ (¢w$ =⇒

S′
∗ ¢v$) a to spolu s vol’bou

počiatočného slova dokazuje L(S) = L(S′)

⇒ Zjavné. Vyberieme tie pravidlá S′, ktoré simu-
lujú pravidlá z S.

⇐ Ukážeme, že každé písmeno správne uhádlo
svoj kontext a teda ak sa a prepísalo v S′ podl’a
pravidla
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a −→ ξw1w2...wkav1v2...vl−1αξ−1
w2w3...wkav1v2...vl

,
tak v S môžeme použit’ pravidlo
w1w2 . . .wk〈a〉v1v2 . . .vl −→ α . Nahliadnime
pre l’avý kontext:

Indukciou na dĺžku uhádnutého kontextu:

1◦ Uhádnut’ správne kontext dĺžky 0 je
jednoduché. Všetky ξ a ξ † na príslušnom
mieste obsahujú pôvodné písmeno.

2◦ Nech to platí pre n−1. Ak n> k, tak tvrde-
nie dokazovat’ nechceme, preto nech n≤ k
Nech bolo použité nejaké pravidlo
a −→ ξ †

w1w2...wkav1v2...vl−1
αξw2w3...wkav1v2...vl .

Krok odvodenia skončil v terminálnej vet-
nej forme a preto musel l’avý sused vys-
lat’ ξw1w2...wkav1v2...vl−1 . n-tý sused vl’avo
wk−n+1 je n− 1. sused l’avého suseda a
ten je z IP uhádnutý správne. Dôkaz by sa
dokončil rozobraním prípadov s čiastočne
prázdnym hádaným kontextom a rovnako
ako pre pravý kontext by prebiehal analo-
gicky.

8.1 Simulácia T /0L, T IL a g-systémov

Podobným posúvaním informácie je l’ahko pred-
stavit’ si simuláciu niektorých iných systémov. V prí-
pade tabul’kových by sa jednalo o nutnú zhodu tipov
o používanej tabulke. Len spomenieme g-systémy
(vid’ napr. [Gazeau et al., 2007]). Informácia by kó-
dovala aktuálnu konfiguráciu 1− a prekladača pri
preklade daného písmena a po ňom. Tie by teda
museli nadväzovat’ a byt’ v súlade s prepísaním. Táto
zároveň ukazuje, že aj zavedenie „RiE /0L“ by malo
silu frázových gramatík, kedže g-systémy ju majú.
Obe tieto simulácie sú navyše časovo tesné a preto
sa rovnako ako g-systémy hodia na porovnávanie.

9 Σ = ΣL

Oproti klasickým /0L-systémom máme zdanlivo
výhodu. Na generovanie jazyka L nie sme obmedzení
len na Σ = ΣL. Ak je však |ΣL| ≥ 2, tak v skutočnosti
nepotrebujeme nové symboly. Pre prenášanie infor-
mácie o použitom kontexte stačí zvolit’ blokový
binárny kód (to je možné, kontexty majú ohraničenú
dĺžku) v dvoch symboloch abecedy. doprava sa
vyšle v takomto tvare, dol’ava ako inverz. Blokovost’

zabezpečí, že v prípade nestretnutia sa rovnakých
tipov zostane vo vetnej forme aspoň jeden † symbol.

Takže fungujú tie isté simulácie ako pre /0L bez
obmedzení1.

Čo však s jazykmi nad jednopísmenovou abece-
dou?

9.1 Jednopísmenová abeceda

Pozrime sa na to, či nám možnost’ pravých in-
verzných prvkov prináša v takomto prípade niečo
nové oproti L ( /0L). Dva nasledujúce príklady ukážu,
že áno.

Príklad 9.1. Uvažujme systém S1 s množinou pravi-
diel a−→ aa, a−→ a†a4 a axiómou a.

Pomerne jednoducho sa dá nahliadnút’, že
L(S1) = {an| n ∈ N\{3,6,7,15}}

Tento jazyk ale nie je z L ( /0L).

Príklad 9.2. Nech S2 je systém s pravidlami
a−→ ε, a−→ aa, a−→ a†3a4 a axiómou a.

Znovu pomerne jednoducho uvidiet’, že
L(S2) = {an| n ∈ N\{3,5}}

Ani tento jazyk ale nie je z L ( /0L).

Tieto príklady ukazujú, že aj takto oklieštené sys-
témy, či už s ε-pravidlom alebo bez neho, dodávajú
novú generatívnu silu. Akú však presne?

Pozrime sa, podobne ako v 4.9, na systémy ob-
sahujúce pravidlo a −→ ε . Hypotéza je, že trieda
jazykov generovaných takýmito systémami je podm-
nožinou regulárnych jazykov.

V nasledujúcej časti budeme používat’ tieto kon-
vencie. Kedže všetky pravidlá sú, ked’že vd’aka jed-
noznačnej redukcií stačí uvažovat’ redukované pravé
strany, tvaru a−→ a†man, m,n ∈N0, môžeme použí-
vat’ praktickejší zápis systému ako konečnej postup-
nosti dvojíc {(mi,ni)}k

i=0.
Príspevok pravidla: di

ozn.
= ni−mi.

Definícia 9.3. Ri /0L-systém je v redukovanom tvare,
ak di = d j⇒ i = j

Lema 9.4. Ku každému Ri /0L-systému existuje ekvi-
valentný Ri /0L-systém v redukovanom tvare

Dôkaz(náznak). Ak neexistuje taká dvojica indexov
i, j, že di = d j, tak sme hotoví. Majme teda takú

1To ešte nemusí znamenat’ rovnost’ tried!
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dvojicu. Ak mi = m j ⇒ ni = n j a preto máme zby-
točnú duplicitu, ktorú môžeme odstránit’. Nech teda
BUNV mi < m j. Pravidlo a −→ a†m j an j sa mohlo
použit’ v úspešnom odvodení iba v prípade, že čast’
novovzniknutej VF pochádzajúca od l’avých susedov
prepisovaného a bola al kde l ≥ m j. V takom prí-
pade však môžeme použit’ aj pravidlo a−→ a†miani a
ked’že majú rovnaký príspevok, tak dlhšie z pravidiel
je nadbytočné. Dostávame o jedno pravidlo menej.

Tento postup opakujeme. Ked’že pravidiel je
konečne vel’a, raz sa musíme zastavit’ a dostat’ re-
dukovaný tvar.

Odteraz budeme predpokladat’, že každý Ri /0L-
systém je v redukovanom tvare. Navyše môžeme
BUNV predpokladat’, že platí i < j ⇒ mi ≤ m j a
m0 = n0 = 0

Definícia 9.5. Ri /0L-systém nazveme neklesajúcim,
ak ∀i di ≥ 0. Neklesajúcou čast’ou (pravidiel) sys-
tému nazveme podpostupnost’ pravidiel h+0 takú,
že (mi,ni) ∈ h+0 ⇔ di ≥ 0. Striktne klesajúca čast’
systému je podpostupnost’ pravidiel ĥ− taká, že
(mi,ni) ∈ ĥ− ⇔ ni = 0. Analogicky definujeme po-
jmy ako klesajúca čast’.

d+
0

ozn.
= {di| (mi,ni) ∈ h+0 }

d̂− ozn.
= {di| (mi,ni) ∈ ĥ−}

ρ ozn.
= |h+0 |

ρ̂ ozn.
= |ĥ−|

Tvrdenie 9.6. Nech S = {Σ,{(mi,ni)}k
i=0,a

l} je nek-
lesajúci Ri /0L-systém. Potom L(S) je regulárny.

Dôkaz. Ak m1 6= 0, tak zjavne L(S) = {al,ε} ∈R.
Predpokladajme d’alej m1 = 0. Ak max

k
dk = 1, tak

n1 = 1. Deriváciou slovo nevieme predĺžit’, preto ne-
dostaneme slovo dlhšie než axióma a vd’aka dvojici
(0,1) dostávame {ai| i ∈ {0,1, . . . , l}} ∈R.

V rovnakej situácií sme, ak
min

{ j| j∈{1,2,...,k}∧d j≥2}
m j ≥ l. Axiómu ani kratšie

slová z jazyka nepredĺžime a rovnako musíme mat’
dvojicu (0,1) (nejaké ne-ε pravidlo má nulovú
prvú zložku a ak by malo dĺžku aspoň 2, tak

min
{k| dk≥2}

mk = 0 < l).

Nech teda m1 = 0 a min
{k| dk≥2}

mk = q < l a toto min-

imum sa dosahuje pri indexe j.
al = aqal−q ⇒ aqad j(q−l) ⇒ aqad2

j (q−l) . . . čo je
nekonečná ret’az rôznych slov (ich dĺžky ostro rastú)
z L(S) a teda L(S) je nekonečný.

Ak krok odvodenia vyústi v platné slovo, nezáleží
na tom, na ktoré písmeno sme použili ktoré pravidlo,
jedine ich počet. L’ahko sa dá nahliadnút’, že
výsledná dĺžka slov bude lineárna kombinácia di s
nezápornými koeficientami.

Uvažujme c1d1 + c2d2 + · · ·+ ckdk. Súčet c = c1 +
c2 + · · ·+ ck môže byt’ l’ubovol’ný. Zoberieme slovo
aγ ∈ L(S) : γ ≥ c. Prvých γ − c písmen vymažeme
a na ostatné môžeme použit’ c nevymazávacích pra-
vidiel (máme minimálne jedno, ktoré sa dá použit’
univerzálne)2. To však ešte stále nezaručuje, že je
možná l’ubovol’ná lineárna kombinácia. Preskúma-
jme preto, aké vzt’ahy musia platit’ medzi ci. Pred-
stavme si, že krok odvodenia robíme postupne zl’ava
doprava. Nič nepokazíme, ak najprv použijeme na-
jmenej náročné pravidlá, t.j. tie s čo najnižšimi mi.
Na to, aby sme prvýkrát mohli použit’ pravidlo s in-
dexom j (t.j. c j > 0) musí platit’ ∑ j−1

i=1 cidi ≥ m j. Po-
tom ho už ale môžeme použit’ l’ubovol’ne vel’akrát,
zarobí si na seba. Teda:

c1d1 ≥ m2

c1d1 + c2d2 ≥ m3

...
k−1

∑
i=1

cidi ≥ mk

Ak by c1 ≥ mk
d1

, tak sú všetky tieto nerovnosti
splnené a preto takéto slovo patrí do nášho
jazyka. Majme l’ubovol’nú lineárnu kombináciu di.
Pokúsime sa presunút’ tvorbu z j-teho pravidla do
prvého. Označme

t ozn.
= min {n ·nsn(d1,d2, . . . ,dk)|

n ·nsn(d1,d2, . . . ,dk)≥ mk∧n ∈ N}

t sme volili tak, aby ∀i : di|t. Preto môžeme defi-
novat’ celočíselné hodnoty ti

ozn.
= t

di
. Ak pre lineárnu

kombináciu platí ∃ j : c j ≥ t j, tak

c1d1 + . . .c jd j + · · ·+ ckdk =

= c1d1 + · · ·+ t jd j +(c j− t j)d j + · · ·+ ckdk =

= c1d1 + · · ·+ t +(c j− t j)d j + · · ·+ ckdk =

= (c1 + t1)d1 + · · ·+(c j− t j)d j + · · ·+ ckdk

2Toto je prvé miesto, kde naozaj využívame existenciu
pravidla a −→ ε . Doteraz by nám bez tohoto predpokladu ar-
gumentácia zbehla vel’mi podobne s principiálne rovnakými
výsledkami.
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Týmto sme splnili podmienku na koeficient pri pr-
vom člene, naozaj c1 + t1 ≥ mk vd’aka vol’be t.

Ak platí ∑k
i=1 ci ≥ k ·max

j
t j, tak podl’a Dirichle-

tovho princípu musí existovat’ koeficient vel’ký as-
poň max

j
t j a preto je l’ubovol’ná takáto lineárna kom-

binácia vyhovujúca.
Slovo dĺžky q vzniklo zo slova dĺžky najmenej
d q

max
k

dk
e a teda ak sa číslo, ktoré je vel’ké aspoň

µS
ozn.
= k ·max

j
t j ·max

j
d j dá napísat’ ako lineárna kom-

binácia di, tak takto dlhé slovo v systéme S vieme
zostrojit’.

Týmto sme otázku príslušnosti slova do L(S)
rozdelili na dva prípady. Ak je dostatočne dlhé,
treba zistit’, či sa dá napísat’ ako lineárna kombiná-
cia s nezápornými koeficientami konečnej známej
množiny prirodzených čísel. Slov kratších ako µS

(to je pre každý systém konštanta!) je konečne vel’a.
Preto vieme napísat’

L(S) = {w ∈ L(S)| |w|< µS}︸ ︷︷ ︸
konečný jazyk, ∈R

∪

∪ (L(d1,d2, . . . ,dk)︸ ︷︷ ︸
Z 3.7⇒∈R

∩{w ∈ Σ∗| |w| ≥ µS}︸ ︷︷ ︸
∈R

)

Z uzáverových vlastností triedy regulárnych
jazykov preto dostávame, že L(S) ∈R.

Tento výsledok je kvalitatívne vel’mi podobný zis-
teniam o unárnych jazykoch nad klasickými /0L-
systémami v [Herman et al., 1973].

Tvrdenie 9.7. Nech S je Ri /0L-systém s k ne-ε pravid-
lami a nech d = nsd(d1,d2, . . . ,dk). Ak ĥ− 6= /0 a
nsd(d+

0 ∪ d̂−) = d, tak L(S) je regulárny.

Dôkaz. Podobne ako v 9.6 nám stačí zaoberat’ sa
nekonečnými jazykmi, pretože konečné jazyky sú
regulárne.

Dĺžka ktoréhokol’vek slova z L(S) musí byt’
delitel’ná d. Ukážeme, že ak sa obmedzíme na
pravidlá z h+0 ∪ ĥ−, tak vieme dostat’ l’ubovol’ný ná-
sobok d. Budeme preto predpokladat’, že BUNV sú
pravidlá S usporiadané tak, že najprv idú tie z d+

0 , po-
tom z d̂− a potom zvyšok (d+

0 ∩ d̂− = /0).
Opät’ slová generované systémom musia mat’

dĺžky lineárnych kombinácií s kladnými koeficien-
tami čísel z d+

0 a d̂−, potrebujeme zistit’ reali-
zovatel’né koeficenty. Vd’aka nekonečnosti jazyka
(uvedomme si, že aj týmito pravidlami sme schopní

vygenerovat’ slovo dlhšie než l’ubovol’ná pevne zv-
olená dĺžka, vynechali sme iba niektoré skracu-
júce pravidlá!) a pravidlu a −→ ε môže byt’ ich
súčet l’ubovol’ný. Znova nič nepokazíme, ak budeme
pravidlá aplikovat’ zl’ava doprava, najprv tie z h+0
vzostupne podl’a mi a napokon pravidlá z ĥ−. Takto
znova dostaneme, tak ako v dôkaze 9.6 takúto sadu
podmienok:

c1d1 ≥ m2

c1d1 + c2d2 ≥ m3

...
ρ−1

∑
i=1

cidi ≥ mρ

ρ

∑
i=1

cidi ≥ (−1) ·
ρ+ρ̂

∑
j=ρ+1

c jd j

Ked’že d = nsd(d+
0 ,∪d−), vieme, že existujú celé

si také, že d = ∑ρ+ρ̂
i=1 sidi. Takáto lineárna kombiná-

cia nemusí spĺňat’ naše požiadavky. V prvom rade
nemusia byt’ koeficienty nezáporné. Tento problém
vyriešime nasledovným algoritmom.

Ak sú všetky koeficienty kladné, nemáme čo
naprávat’.

Inak nech je si < 0 a 0 < i < ρ . Vezmime naj-
menší násobok nsn(di,dρ+1) ktorý je väčší než −sidi

a označme ho t.

d = s1d1 + · · ·+ sidi + · · ·+ sρ+1dρ+1+

+ · · ·+ sρ+ρ̂dρ+ρ̂ =

= s1d1 + · · ·+(si +
t
di
)di + · · ·+(sρ+1+

+
t

−dρ+1
)dρ+1 + · · ·+ sρ+ρ̂dρ+ρ̂

Ak položím si := si +
t
di

a sρ+1 := sρ+1 +
t

−dρ+1
,

dostanem vyjadrenie d v ktorom je menej záporných
koeficientov ako v predošlom. Jeden sme totiž volili
tak, aby bol nezáporný a druhý sa len zväčšil, čiže ak
bol pôvodne nezáporný, je aj teraz, nuž a zvyšné sme
nemenili.

Analogický postup sa aplikuje v prípade, že zá-
porný koeficient je pri zápornom prírastku.

Takto raz musíme dostat’ nulový počet záporných
koeficientov. Tie však stále nemusia spĺňat’ sadu
nerovností, okrem poslednej. Tá len hovorí, že hod-
nota lineárnej kombinácie musí byt’ nezáporná a to je

Lindenmayerove systémy nad monoidmi s inverzami 325



v našom prípade d > 0. Pre naplnenie ostatných stačí
dosiahnut’ s1d1 ≥ mk. Znovu preto zvolíme naprík-
lad najmenší násobok nsn(d1,dρ+1) väčší než mk oz-
načený t a

d = s1d1 + · · ·+ sidi + · · ·+ sρ+1dρ+1+

+ · · ·+ sρ+ρ̂dρ+ρ̂ =

= (s1 +
t

d1
)d1 + · · ·+(sρ+1+

+
t

−dρ+1
)dρ+1 + · · ·+ sρ+ρ̂dρ+ρ̂

Po tejto procedúre sú všetky koeficienty nezáporné
a spĺňajú nutné a postačujúce nerovnosti a preto sa
pomocou danej sady pravidiel dá odvodit’ ad . Rov-
nako sa pozrime na

∀b ∈ N bd = (bs1)d1 + · · ·+(bsρ+ρ̂)dρ+ρ̂

Koeficienty sú nezáporné, mk ≤ s1d1 ≤ bs1d1 a
preto vieme vygenerovat’ l’ubovol’ný násobok d.

Tým sme ukázali, že takéto systémy generujú
vel’mi jednoduché jazyky násobkov daného celého
čísla, ktoré sú regulárne (dokonca sú všetky z
L ( /0L)).

d = s1d1 + · · ·+ sρ+1dρ+1 + . . .sρ+ρ̂dρ+ρ̂ =

= (s1 +
t

d1
)d1 + . . .(sρ+1 +

t
−dρ+1

)dρ+1 + sρ+ρ̂dρ+ρ̂

Vo všeobecnosti sa dá tiež povedat’, v akom po-
radí pravidlá uplatňovat’ (stále je zmysluplné hovorit’
o redukovanom tvare). Nič nepokazíme, ak budeme
používat’ najprv tie s kladnými dk, tam už poradie
vieme - podl’a vel’kosti mk. Čo však so zápornými?

Nech máme k dispozícií zatial’ q vygenerovaných
a. Chceme použit’ dve skracujúce pravidlá, najprv
(m1,n1), potom (m2,n2). Nutné a postačujúce pod-
mienky ich uplatnitel’nosti sú

q≥ m1∧q−m1 +n1 ≥ m2

Aby sa dali uplatnit’ v opačnom poradí, musia
spĺňat’

q≥ m2∧q−m2 +n2 ≥ m1

Ked’že q ≥ q−m1 + n2 ≥ m2, prvú podmienku
máme splnenú. Vieme, že q−m2 + n1 ≥ m1. Preto

ak by platilo n2 ≥ n1, tak máme splnenú aj druhú
podmienku a preto je jedno ktoré z nich uplatníme
skôr. Preto nič nepokazíme, ak budeme najprv použí-
vat’ pravidlo s väčším ni a to bez ohl’adu na q. Ak
pravidlá majú rovnaké ni, potom môžeme uprednos-
tnit’ napríklad to s vyšším mi. Čo je podstatné je
fakt, že znova máme lineárne usporiadanie pravidiel
do poradia, v akom ich môžeme používat’ a znova
sa môžeme bavit’ o prípustnosti lineárnej kombiná-
cie (ide iba o to, kol’kokrát sme to pravidlo chceli
použit’, nie v akom poradí). Podstatné je, či môžeme
i-te pravidlo použit’ poslednýkrát (ak áno, tak tie pre-
došlé použitia tiež boli úspešné, kedže použitel’ných
symbolov stále ubúda). Takže, ak ci > 0, tak

i−1

∑
j=1

c jd j +(ci−1)di−mi ≥ 0

Preto koeficienty v zápornej časti musia spĺňat’

ci = 0∨ ci ≤
∑i−1

j=1 c jd j−mi

−di
+1
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Algoritmus generovania grafov s predpísanou minimálnou 
dominujúcou množinou

Martin Čajági1*
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Problém minimálnej  dominantnej  množiny 
patrí do triedy NP-ťažkých [R.Raz, S.Safra 1997]. 
Na  jeho  riešenie  existujú  exaktné  exponenciálne 
algoritmy  garantujúce  optimálne  riešenie.  Boli 
vyvinuté  polynomiálne  algoritmy  garantujúce,  že 
riešenie  nebude  horšie  ako  1+garantovaná 
maximálna chyba. Rôzne algoritmy poskytujú rôzne 
výsledky (čas /  chyba).  V prípade, že ich chceme 
rozumne  rýchlo  porovnať  potrebujeme  konkrétny 
graf   a  funkčné  inštancie  daných algoritmov.  Pre 
veľké  grafy  ich  nevieme  porovnávať  voči 
optimálnemu  riešeniu,  pretože  ho  nespočítame. 
Cieľom tejto práce je prezentovať algoritmus, ktorý 
pre daný graf nedeterministicky vytvorí podobný, v 
ktorom veľkosť dominujúcej množiny  bude známa. 
Pod  podobnosťou  rozumieme  rovnaká  distribúcia 
stupňov vrcholov a priemer najviac taký istý ako v 
originálnom grafe.

Definícia : Dominujúca množina DM na grafe G je  
taká, pre ktorú platí, že každý vrchol z G patrí DM  
alebo je hranou incidentný s vrcholov z DM.

Algoritmus pozostáva z nasledujúcich krokov :
1. Pomocou algoritmu hľadajúceho minimálnu 
dominujúcu  množinu  na  pôvodnom  grafe. 
Podmienkou je vysoká rýchlosť a stabilná stredná 
hodnota chyby.
2.  Od  výsledku  algoritmu  z  prvého  kroku 
odpočítame strednú hodnotu jeho chyby a výsledok 
použijeme ako vstup pre alg. prezentovaný v tejto 
práci.
3. Algoritmus  dostane  na  vstup  distribúciu 
stupňov  pôvodného  grafu  a  veľkosť  cieľovej 
dominujúcej množiny.
4. Ak  je  riešenie  konštruovateľné,  t.j.  suma 
stupňov  vrcholov  patriacich  DM   s  najvyšším 
stupňom je  aspoň  počet  vrcholov  –  |DM|,  tak  sa 
spustí výpočet.
5. V  prvom  kroku  sa  vhodne  vyberie  |DM| 
vrcholov  tak  aby  každý  mal  stupeň  aspoň  2  a 
zároveň tak aby suma ich stupňov spĺňala predošlú 
podmienku.
6. Každému vrcholu vybranej DM sa pridelia 
dva vrcholy, z ktorých prvý je z množiny najväčších 
vrcholov a druhý náhodný.

7. Následne sa náhodne pridelia všetky ostatné 
vrcholy  tak  aby  žiaden  vrchol  z  DM nemal  viac 
pridelených vrcholov ako je jeho stupeň a spustí sa 
kontrolná funkcia ktorá zaistí, aby v každej skupine 
vrcholov  pozostávajúcej  z  DMi +  jemu  pridelené 
vrcholy bol  aspoň jeden,  ktorého stupeň je  rovný 
počtu vrcholov v danej skupine -1.
8. Následne sa  tým vrcholov pridelia susedia 
zo skupiny aby ich stupeň bol úplný. t.j. všetci ich 
susedia sú zo skupiny a jeden z tých to susedov je 
DMi.
9. Každý vrchol  z  DM pokryje  všetky jemu 
pridelené vrcholy.
10. Z  množín  ktoré  pozostávajú  z   DMi  +  im 
pridelené  vrcholy  sa  skonštruuje  strom  ktorého 
hĺbka  garantuje  priemer  a  následne  sa  náhodne 
pospájajú všetky ostatné hrany.

Krok 8. a 9. spolu garantujú že DM je dominujúcou 
množinou a krok 10. garantuje priemer. Výsledok je 
nový graf so splnenými podmienkami podobnosti a 
známou najmenšou dominujúcou množinou.
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Práca skúma možnosti komprimácie 
genómov za pomoci skrytých Markovovských 
modelov (HMM). Z nášho hľadiska je genóm 
jednoducho dlhý reťazec nad štvorprvkovou 
abecedou  {A,C,G,T}. Predstavuje štruktúrovanú 
informáciu, pri ktorej záleží na výskyte a poradí 
jednotlivých písmen, podobne ako bežný text. 
Pomocou bežných komprimačných nástrojov sa však 
nedá komprimovať, lebo frekvencie jednotlivých 
písmen sú veľmi podobné a po dvojiciach rovnaké.

Za predpokladu, že pre sekvencie znakov 
existuje reťazec bitov, ktoý ich kóduje, sa na ne 
môžeme pozrieť ako na listy binárneho stromu, kede 
jednotlivé bity určujú cestu z koreňa do listov. 
Kompresia sa snaží o to, aby dĺžka cesty bola 
nepriamo úmerná pravdepodobnosti sekvencie., teda 
o zakódovanie pravdepodobnejších sekvencií 
menším počtom bitov, ako menej pravdepodobných.

Myšlienka aritmetického kódovania sa 
zakladá na kódovaní intervalu. Ak si zoradíme 
sekvencie podľa abecedy a každej postupne 
priradíme časť intervalu <0,1> priamo úmernú jej 
pravdepodobnosti, ostáva nám už len jednoznačne 
zakódovať tento interval. Kódujeme umiestnenie 
toho intervalu, kde 0 je ľavá a 1 pravá polovica 
intervalu v ktorom sa práve nachádza. Takto 
kódujeme najväčší interval, ktorý celý leží v tomto 
intervale a jeho krajné body sú celočíselné násobky 
rovnakej zápornej mocniny dvojky. Tento prístup 
nám umožňuje kódovať sekvenciu priebežne, lebo 
pravdepodobnosť sekvencie sa rovná sume 
pravdepodobností sekvencií, ktorých je prefixom. 
Tak vieme vypočítať interval v ktorom budú ležať 
všetky sekvencie s daným prefixom.

  Samotný výpočet pravdepodobnosti sa 
používajú pravdepodobnostné modely. Bežne 
používané modely, založené len na  frekvencii 
výskytu jednotlivých písmen, nedokážu dostatočne 
určiť pravdepodobnosť danej sekvencie genómu. 

HMM je pravdepodobnostný stavový 
automat emitujúci písmená s pravdepodobnosťou 
danou stavom v ktorom sa nachádza, pričom pre 
každý stav vieme pravdepodobnosť, že v ňom je. 
Rozhodli sme sa preto využiť HMM.

HMM dokážu pri počítaní pravdepodobnosti 
s ktorou nasleduje to-ktoré písmeno zohľadniť aj 
predošlú časť sekvencie. TO je veľmi užitočné 
vzhľadom na to, že jednotlivé aminokyseliny sú v 
genóme kódované trojicou písmen.

Pri aritmetickom kódovaní potrebujeme na 
výpočet pravdepodobnosti sekvencie dĺžky D 
asymptotický čas O(P*D*(S+V)), kde V je výpočet 
nových pravdepodobností stavov, P počet písmen a S 
počet stavov, teda lineárny od dĺžky.

Náš program sme zatiaľ testovali na 
sekvencii genómu drosophila melanogaster (vínna 
muška) pri použití modelu, ktorý na nej nebol 
trénovaný a bol vytvorený na hľadanie génov v 
tomto genóme. Bežne používaný nástroj na 
komprimáciu gzip zredukoval miesto na 27,9%. Pri 
použití dvoch bitov na písmeno spotreboval 
skomprimovaný súbor 25% miesta. Náš program 
dokázal zmenšiť pôvodný súbor na veľkosť 24,2%.

Otvorenou otázkou ostáva hľadanie 
vhodnejších modelov, pomocou ktoých by bolo 
možné dosiahnuť ešte lepší kompresný pomer.
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Graf G sa nazýva equimatchable, ak každé
nerozšíritel’né párenie grafu G je aj najväčšie
[Summer, 1979, Lesk et al., 1984]. V tejto práci za-
vádzame všeobecnejší koncept rozšíritel’nosti: graf
G patrí do triedy ∆n, ak rozdiel mohutností l’ubovol-
ných nerozšíritel’ných párení grafu G nie je väčší ako
n, pričom párenie nazveme nerozšíritel’né ak je ma-
ximálne vzhl’adom na inklúziu. Z toho vyplýva, že
ak graf G patrí do triedy ∆n, tak l’ubovolné nerozšíri-
tel’né párenie nájdené greedy algoritmom obsahuje o
najviac n hrán menej ako najväčšie párenie. Definu-
jeme tiež funkciu ∆′ : G→ N, ktorá grafu G priradí
číslo n práve vtedy, ked’ G ∈ ∆n a G /∈ ∆n−1.

V práci sa zaoberáme štrukturálnymi a algo-
ritmickými vlastnost’ami tried ∆n so špeciálnym
dôrazom na triedu ∆1. Je známe, že nasledujúci
problém je NP-úplný: pre daný graf zistit’, aká
je vel’kost’ najmenšieho nerozšíritel’ného párenia
[Yannakakis and Gavril, 1980]. Pretože nájst’ najväč-
šie párenie grafu vieme deterministicky v polyno-
miálnom čase [Gabow, 1976], tak problém: pre daný
graf nájst’ rozdiel vel’kosti najväčšieho a najmen-
šieho nerozšíritel’ného párenia, je zjavne NP-úplný.
V práci uvádzame charakterizáciu grafov patriacich
do danej ∆n triedy. Kým nedeterministicky ukázat’,
že G /∈ ∆n, je pomerne l’ahké z definície, vd’aka
tejto charakterizácii vieme nedeterministicky polyno-
miálne rozhodovat’ príslušnost’ do triedy ∆n.

Veta 1. Pre pevné n a k existuje deterministický po-
lynomiálny algoritmus, ktorý pre l’ubovolný graf G s
d(G)≤ k, overí, či G ∈ ∆n.

Grafy, ktoré majú po odobratí l’ubovol’ného vr-
cholu perfektné párenie, sa nazývajú faktorovo kri-
tické. Vd’aka predchádzajúcej vete vieme pre fakto-
rovo kritické a pre grafy s perfektným párením roz-
hodnút’ v deterministickom polynomiálnom čase roz-
hodnút’, či patria do ∆n pre pevne zvolené n. Uvá-
dzame charakterizáciu štruktúry grafov z triedy ∆1
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pomocou Gallai-Edmondsovej dekompozície a po-
mocou nej ukazujeme nasledovnú vetu.

Veta 2. Problém príslušnosti k triede ∆1 je rozhod-
nutel’ný v deterministickom polynomiálnom čase.

V práci sa venujeme aj karteziánskym súčinom
faktorovo kritických grafov so súvislými grafmi. Naj-
väčšie párenie grafu získaného karteziánskym súči-
nom faktorovo kritického grafu so súvislým grafom
opisuje nasledujúca veta.

Veta 3. Nech G je l’ubovolný súvislý graf a H1 a H2
sú faktorovo kritické grafy. Ak |V (H1)|= |V (H2)|, tak
d(G2H1) = d(G2H2). Naviac ak |V (H1)|> |V (H2)|
a d(G2H2)> 1, tak d(G2H1)< d(G2H2).

Nasledujúce tvrdenie hovorí o hodnote ∆′(G2H)
pre faktorovo kritický graf H, ktorý je dostatočne
vel’ký vzhl’adom na súvislý graf G.

Veta 4. Pre l’ubovolný graf G existuje n0 také, že
ak H je l’ubovolný faktorovo kritický graf s aspoň
n0 vrcholmi, tak graf G2H nepatrí do triedy ∆n, kde
n = d|V (G)|/2e−1.
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Pairwise sequence alignment is among the most in-
tensively studied problems in computational biology.
We present a method for alignment of two sequences
containing repetitive motifs. This is motivated by
a biological studies of proteins with zinc-finger do-
main, an important group of mammal regulatory pro-
teins. Due to their evolutionary history, sequences of
these proteins contain a variable number of different
zinc-fingers (short subsequences with specific sym-
bols at each position).

Our algorithm utilizes two types of hidden Markov
models (HMM) for accomplishment of the task: pair
HMMs and profile HMMs (fig. 1). Pair HMMs as-
sign a probability to alignment of two sequeces. Tra-
ditional sequence alignment methods can be viewed
as a search for highest probability alignment in a
pair HMM. Profile HMMs describe properties of se-
quence motif (such as zinc-finger domains), charac-
terizing symbol distributions at individual positions
of the motif.

(a) Simple profile HMM

M

Y

X

pxiyj

qxi

qyj

δ

δ

1-ε

ε

1-2δ

1-ε

ε

(b) Pair HMM

Figure 1: Examples of used HMMs

For given sequences with known motif occurences
we compute all pairwise alignments of individual
motifs. This is done via dynamic programming sim-
ilar to the widely used Viterbi algorithm in a pair
HMM. The recurent procedure computes the most
probable state paths through all three HMMs (one
profile HMM for each input sequence and one pair
HMM) simultaneously under following constraints:

1. If both profile models are in the same match
state (M on fig. 1a), then the pair model has to
be in the match state (M on fig. 1b);
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2. If both profile models are in the same insert state
(I on fig. 1a), then the state of the pair model de-
pends on current symbol pair (e.g if both sym-
bols are the same they are likely to be aligned).

The recurence relations share common structure with
Viterbi algorithm,

V [s, p] =emission(s, p)×
max

s′

{
trainsiton(s,s′)×V [s′, p′]

}
,

(1)

where s, s′ are 3-tuples of models’ states and p, p′ are
2-tuples of indices to input sequences. The maximum
goes over all possible predecessor tuples of s which
satisfy the outlined constraints above and respect the
topology of both types of models. Emissions and
transitions are simply products of relevant emission
and transition probabilities of all three models. This
apporach gives us a state path for each of the models,
which defines the alignment. We define the score of
the alignment as

S(x,y) = log
Ppair(x,y,πp)

Ppro f ile(x,πx)Ppro f ile(y,πy)
. (2)

In other words, we compare the hypothesis that the
two sequences are related (given by score from the
pair HMM) with hypothesis that these are simply two
independent sequences following the same profile (as
determined by scores from the two profile HMMs).

Then we use the same method as MotifAligner
[Nowick et al., 2011], the only existing alternative,
and compute the alignment of whole motif array us-
ing Needleman-Wunsch algorithm on whole motifs
using S as a scoring matrix.

References
[Nowick et al., 2011] Nowick, K., Fields, C., Gernat, T.,

Caetano-Anolles, D., Kholina, N., and Stubbs, L.
(2011). Gain, loss and divergence in primate zinc-
finger genes: a rich resource for evolution of gene
regulatory differences between species. PLoS ONE,
6(6):e21553.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, p. 330
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 P. Kováč
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Strongly regular graphs represent an important
class of graphs which stands somewhere between
higly symmetric and randomly generated graphs.
Thanks to their remarkable properties, they found an
application in many areas of science, for example in
cryptography, group theory or theoretical chemistry.

A graph G with parameters (n,k,µ,λ ) is strongly
regular, SRG(n,k,µ,λ ), iff it is k-regular on n ver-
tices and it holds that:

1. Any two adjacent vertices have exactly µ com-
mon neighbors.

2. Any two nonadjacent vertices have exactly λ
common neighbors.

The most popular example of SRG is Petersen graph,
whose parameters are (10,3,0,1). The conditions
above may be considered too strict and give the im-
pression that we have enough information for con-
struction of SRG, but in general this could be really
hard problem. This is the reason, why it is useful to
look for properties of SRG, omitting the construction
itself. We will show that it is possible to determine
the number of small induced subgraphs of SRG with
using only the parameters n, k, λ , µ . The methods
that we want to present are usable for all sets of pa-
rameters. Despite of this we will focus only on cases
where λ = 0.
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Proteins are basic building blocks of all living or-
ganisms and their function is determined by their se-
quence as well as their 3D structure. Extant species
evolved from common ancestors, so related organ-
isms have proteins with similar aminoacid sequences.
This similarity can be used to find copies of already
known proteins in other species. However, for some
proteins, structure is more evolutionary conserved
than the sequence and tools based on sequence sim-
ilarity are unable to find these distantly related pro-
teins. We have developed a method that uses se-
quence and structural information together in order
to increase sensitivity of similarity search.

Protein groups of related proteins are called fam-
ilies. Proteins in one family may have one or more
common structural domains (segments that fold to
a specific structure). The first step in our method
is to create a descriptor representing characteristic
features (both sequence and structural) of a particu-
lar domain. We have developed methods that score
alignment of such descriptor to a given protein, high
scores identify new proteins belonging to our protein
family.

Score of the alignment of a descriptor to a protein
sequence is based on two factors. First we consider a
posteriori probability of a position being part of a seg-
ment of particular structural type. Second, we eval-
uate interactions between individual segments using
SVM classifier [Joachims, 1999]. To score a protein,
we search for the best alignment according to this
scoring scheme. Finding the best alignment is similar
problem to the search of RNA descriptors with pseu-
doknots [Rampasek, 2011], and it is NP-hard. There-
fore, we formulate our problem as integer linear pro-
gram and use an existing solver CPLEX. With this so-
lution, proteins, which contain domain characterized
by the descriptor, were processed within minutes, but
negative examples took a long time. By restricting
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Figure 1: Boxplot summarizes score for tested pro-
tein groups. First column shows results for proteins
that contains domain for our descriptor, followed by
columns for samples from the same OB-fold clan and
negative samples in the last column.

possible configuration of interactions between seg-
ments this problem can be solved by dynamic pro-
gramming with linear time complexity with respect
to the sequence length. This makes it applicable even
to long proteins.

We tested our algorithm with the descriptor for
telomere-binding OB-fold domain. Testing set con-
tained 50 proteins with this exact domain, 80 proteins
from the same OB-fold clan but with different do-
mains, and 50 completely unrelated proteins. Our al-
gorithm could reliably separate negative samples not
just from positive ones, but also from proteins with
different domain from the same clan.
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Jedným z hlavných ciel’ov výskumu v oblasti
kryptografie je poskytnutie dobrého a efektívneho
riešenia pre problém bezpečnej komunikácie. Jed-
nou z možností sú protokoly na autentifikovanú vý-
menu kl’úča založené na heslách (PAKE). Tieto pro-
tokoly sú l’ahšie použitel’né, pretože ich tajný kl’úč
je vybraný z relatívne malej množiny možných hod-
nôt. PAKE protokoly môžeme rozdelit’ podl’a počtu
účastníkov na 2PAKE a 3PAKE protokoly.

S rozširovaním rôznych skupinovo oriento-
vaných aplikácií (napr. konferencií) vzrastá potreba
protokolov na autentifikovanú výmenu kl’úča
založených na heslách pre skupinu účastníkov
(PGAKE). V PGAKE bud’ skupina účastníkov
zdiel’a jedno spoločné heslo, alebo každý účastník
zdiel’a svoje tajné heslo so serverom. Po skončení
behu protokolu zdiel’ajú všetci účastníci komuniká-
cie súkromný tajný kl’úč spojenia.

V [Bellovin and Merritt, 1992] sa autori ako prví
zaoberali 2PAKE protokolmi a navrhli EKE protokol.
Neskôr v práci [Bellare et al., 2000] formálne defi-
novali štandardný bezpečnostný model pre PAKE.
V článku [Abdalla et al., 2006] sa autori zaoberali
Burmester a Desmedt protokolom a Lee-Hwang-Lee
protokolom (LHL). Ukázali, že tieto protokoly nie
sú bezpečné a navrhli nový PGAKE protokol za-
ložený na BD protokole. LHL protokol je protokol na
výmenu kl’úča pre viacerých používatel’ov, pričom
zdiel’ajú jedno spoločné tajné heslo.

My sme navrhli bezpečný PGAKE protokol za-
ložený na LHL protokole, pričom každý používatel’
má svoje tajné heslo. Protokol využíva l’ubovol’ný
bezpečný 2PAKE protokol, l’ubovol’nú bezpečnú sy-
metrickú šifrovaciu schému a dve pseudonáhodné
hašovacie funkcie. Ukázali sme, že náš protokol
je odolný voči útokom aplikovaným na LHL pro-
tokol, je bezpečný v pozmenenom modeli autorov
[Bellare et al., 2000] a má vlastnost’ „forward se-
crecy“. Pri dokazovaní bezpečnosti protokolu sme
využili model s náhodným orákulom, ideálnou šifrou
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a dôkazy bezpečnosti založené na hrách a ich
neodlíšitel’nosti.

Navrhnutý protokol, kde sk je dohodnutý kl’úč spo-
jenia ako výsledok protokolu:
• Každý používatel’ Ui si so serverom S dohodne

kl’úč ski pomocou protokolu 2PAKE

• Každý používatel’ Ui vyberie náhodné xi, vy-
počíta zi = gxi a pošle serveru správu (Ui,z∗i =
Eski(zi)).

• Po prijatí správy (Ui,z∗i = Eski(zi)) server
vypočíta zi = Dski(z

∗
i ) a prepošle použí-

vatel’om Ui−1,Ui+1 nasledujúce správy: Ui−1 :
(S,Ui,Eski−1(zi)), Ui+1 : (S,Ui,Eski+1(zi)).

• Každý používatel’ Ui po prijatí správ
(S,Ui−1,z∗i−1), (S,Ui+1,z∗i+1) vypočíta zi−1,zi+1,
Ki = H (zxi

i+1), Ki−1 = H (zxi
i−1), wi = Ki−1⊕Ki

a pošle všetkým (Ui,wi).

• Každý používatel’ Ui najprv vypočíta K j =
H (gx j−1x j) pre všetky j ∈ 〈1, ...,n〉 jedným
smerom (napr. v smere vl’avo začne počítat’
K′i−2,K

′
i−3, . . .K

′
i ) s využitím hodnôt w j. Overí,

či Ki = K′i , ak áno vypočíta
sk =H ′(H (gx1x2)‖...‖H (gxn−1xn)‖H (gxnx1)).
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In this extended abstract we briefly present our
results on finding close-to-optimal order of motif
elements in the backtracking search of RNArobo
[Rampášek, 2010]. Our approach combines heuristic
functions, candidate sampling, and candidate elimi-
nation according to Welch’s t-test [Welch, 1947].

The goal of RNArobo is to find all occurrences of
an RNA secondary structure motif in a genomic se-
quence. An RNA motif is composed of several struc-
tural elements representing paired or single stranded
regions of RNA sequence. The RNA structural mo-
tif search problem is NP-hard. RNArobo therefore
uses a backtracking search to incrementally assemble
a motif occurrence from individual elements occur-
rences. The ordering of elements in this search has
significant impact on execution time.

We propose a data-driven approach for finding an
element ordering with good performance in practice.
Our approach consists of two main parts: (i) heuristic
proposal of possible orderings; (ii) data-driven evalu-
ation of the proposed orderings.

First, we generate all possible starting k-tuples of
elements (where k is a parameter). These k-tuples are
scored by a weighted sum of heuristic scores for in-
dividual elements. The weight of an element in this
sum decreases exponentially with its distance from
the beginning. The element’s score is a combina-
tion of two heuristic functions. The first one is an
approximation of the element’s information content
(entropy of the background genomic sequence distri-
bution minus the entropy of distribution of sequences
that match the given element). The second heuristic is
order-sensitive and accounts for flexibility of the el-
ement’s search domain with respect to elements pre-
ceding in the ordering.

All the k-tuples with scores above some thresh-
old are augmented to complete search orderings by
the information content heuristic. Denote this set O.
From O we choose i.i.d. samples and run the mo-
tif search with the sampled ordering in a sequence
window of a fixed size. In this way we progress in
the search task window by window, but at the same

∗rampasek@gmail.com
†brejova@dcs.fmph.uniba.sk
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Figure 1: Execution time of RNArobo with DDEO
(3 measurements) compared to its previous version,
RNAbob 2.2, and RNAmotif 3.0.7

time we observe which orderings lead to the short-
est execution times and adapt our strategy. For each
sample x ∈ O, we measure Tx = the number of mem-
ory operations of the underlying dynamic program-
ming (an approximation of the execution time). Let
us assume, that the random variable Tx has normal
distribution with unknown mean and variance. Then,
we want to find x∗ ∈ O, such that ∀y, E[Tx∗ ]≤ E[Ty].
Here, Welch’s t-test comes in handy to test the null
E[Tx] ≥ E[Ty] against the alternative E[Tx] < E[Ty].
This way we sample and test until all but one ulti-
mate order are eliminated.

In practice we use k = 3, |O| ≤ 30, window size
1000, and testing with significance level α = 0.05.
Additionally, after fixing the first triplet of the search
order, we use the same technique to find the best suc-
cessive triplet, and so further, until whole search or-
der is fixed.

Our experimental results presented in Figure 1
demonstrate that this method can bring significant ex-
ecution time speed-up in practice.
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In this paper we define a distance measure between
languages and derive some useful properties of this
measure. Our intention is to define the distance mea-
sure generalizing one of the distance measures on
words ([Kulich, 2006]) in a way, which will help us to
say something about the similarities and differences
of these languages based on the distance between two
languages.

The definition of this distance measure is general
and it is based on minimal weight maximal match-
ing on bipartite graphs ([Evans and Minieka, 1992])
and on approximations of the given language by finite
languages. In this paper we shall consider regular and
context-free languages. This decision is motivated by
[Jánošı́k, 1999], because grammars with energy give
us a possibility of approximation of given languages
by finite languages.

At first we define a way to represent an approx-
imation of a language by finite languages. For this
purpose we define the sequence of approximations.

Definition 1. Φ is a sequence of approximations, iff
Φ = {Li}∞

i=1, where Li are sets, ∀i≥ 1 : Li ⊆ Li+1.

Notation 2. LΦ := lim
n→∞

Φ = lim
n→∞

Ln is called a limit

of approximations. 1

Definition 3. Φ is a sequence of approximations for
the language L iff LΦ = L. In other words Φ is ap-
proximating the language L.

The last of these abstract definitions gives us a se-
mantics of these sequences of approximations. First
we should point out, that grammars with energy from
[Jánošı́k, 1999] are generating also words, which are
not included in the original language. In this paper we
define a modification of the grammar with energy and
also introduce a normal form for them. So we use a
modified version of grammar with energy in normal-
form. We prove a theorem, which says, how to con-

∗I want to thank to my supervisor Branislav Rovan. I want
also to thank to József Bukor and Ján Plesnı́k for their help and
constructive advices as well as to my family standing by my side.
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1The limit of the sequence of approximations is a simple
modification of the definition from [Jánošı́k, 1999].

struct sequences of approximations using these new
grammars with energy.

Now we have tools to define the distance measure
between two sequences of approximations.

Definition 4. Let Φ and Φ′ be sequences of approx-
imations. Let us define a sequence of numbers Di as
an average value of the weights of edges in a mini-
mum weight maximal matching in the complete bi-
partite graph between Li and L′i, where each edge
holds a value corresponding to the relative distance
between the two words incident to the edge.
If D := lim

i→∞
Di exists, then D is a strong distance be-

tween Φ and Φ′. If such a D does not exists, then Φ
and Φ′ are strongly incomparable.

The strong distance measure is hard to calculate,
therefore the weak distance measure is defined as
well, which is less accurate, but can be calculated
faster.

In the rest of our work we show a correlation be-
tween the strong and the weak distance measures, as
well as prove some basic properties, such as reflexiv-
ity, symmetry, etc. The most important result is the
following theorem (some conditions are omitted):

Theorem 5. Let Φ, Φ′, Φ′′ and Φ′′′ be sequences of
approximations with the alphabets of Φ, Φ′ disjoint
from the alphabets of Φ′′ and Φ′′′. Let the strong dis-
tances D(Φ,Φ′) and D(Φ′′,Φ′′′) exist. Then for suit-
able k1 and k2 D(Φ∪Φ′′,Φ′∪Φ′′′) exists and equals
to

k1k2D(Φ,Φ′)+ k2D(Φ′′,Φ′′′)+ k1

k1k2 + k1 + k2
.
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Abstrakt 
Téma “animácie” je zahrnutá do Štátneho 
vzdelávacieho programu, avšak nie je bližšie 
špecifikované, do akej hĺbky sa má so žiakmi 
preberať v rámci hodín informatiky, resp. 
informatickej výchovy. Učitelia teda majú 
dostatočne voľné ruky. V tomto článku sa 
zamýšľam nad tým, prečo sa venovať 
animáciám v rámci vyučovania, akú literatúru a 
zdroje majú učitelia k dispozícii a aké 
programy a aplikácie sa používajú 
na vytváranie animácií. Nakoniec, uvediem 2 
námety na prípravu papierovej animácie, ktoré 
sa dajú využiť ako úvod  k tejto téme. 
 
Kľúčové slová: animácia, papierová animácia  

Úvod 
Okrem toho, že animácie sú zahrnuté 
do Štátneho vzdelávacieho programu ako téma, 
ktorej sa treba venovať na hodinách 
informatiky, tieto pohybujúce sa obrázky sú 
zaujímavými prostriedkami na vyučovanie 
rôznych informatických pojmov  a zručností. 
Pomocou nich môžeme spestriť vyučovacie 
hodiny, navyše, ak použijeme vhodné metódy 
a postupy, môžeme v žiakoch rozvinúť aj 
sociálne, komunikačné ale aj estetické 
zručnosti. 

V tomto príspevku sa venujem animáciám 
z pohľadu budúceho učiteľa informatiky. 
Najprv spomeniem definície animácií uvedené 
v literatúre zo školského prostredia. V druhej 
kapitole sa venujem dôvodom, prečo je vhodné 
zaradiť animácie do vyučovania. V kapitole č. 3 
uvádzam prehľad literatúry a zdrojov, ktoré sú 

dostupné pre učiteľov informatiky 
a informatickej výchovy zaoberajúce sa 
animáciami a môžu z nich čerpať námety, 
postupy a inšpirácie. Kapitola č. 4 obsahuje 
krátky prehľad programov, ktoré sa využívajú 
v základných školách na Slovensku pre prácu s 
animáciami a alternatívy pre tieto aplikácie. 
V poslednej kapitole predstavujem 2 spôsoby 
na prípravu jednoduchej papierovej animácie, 
ktoré môžu slúžiť ako motivačný úvod do 
problematiky animácií. 

1 Animácia ako pojem 
Kľúčovým slovom článku je pojem animácia. 
Dovolím si vysvetliť, čo toto cudzie slovo 
znamená. 

Podľa Všeobecného encyklopedického 
slovníka A-F [Paulička, 2005] slovo animácia 
má nasledujúce vysvetlenie: „Oživenie 
nehybného objektu (kresby, maľby, predmetu, 
bábky) prostredníctvom filmovej kamery“. 

Podobné vysvetlenia sa vyskytujú aj 
v niektorých učebniciach alebo knižkách, ktoré 
sa zaoberajú s animáciami: 

„Animácia v programe LogoMotion je séria 
obrázkov – fáz. Ak ich postupne a rýchlo 
za sebou zobrazujeme, vznikne dojem pohybu. 
Samozrejme, fázy by sme mali kresliť tak, aby 
vznikol dojem plynulého pohybu.“ – takto sa 
zavádzajú animácie v ministerstvom schválenej 
učebnici pre informatiku s názvom Tvorivá 
informatika 1. zošit o obrázkoch [Salanci, 
2006]. 

 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 336–341
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 A. Bernerová



 

 

V učebnici, ktorá je určená pre stredné školy sa 
slovo animácia vysvetľuje takto: „Animáciou 
rozumieme postupnosť obrázkov, ktoré sú 
zobrazované takou rýchlosťou, aby sme získali 
dojem spojitého pohybu. Jednotlivé obrázky 
môžu byť kresby, zosnímané fotografie, zábery 
z videa, obrázky vytvorené pomocou 
programovacích jazykov.“ [ Práca 
s multimédiami,  Šnajder, Kireš, 2005]. 

Príručka pre učiteľov z roku 2002 s názvom 
Multimédiá pre učiteľa [Šnajder a kol., 2002] 
uvádza nasledujúce vysvetlenie:  
„Pod animáciou môžeme rozumieť sekvenciu 
počítačom generovaných obrázkov. Pohyb je 
v animácii len ilúziou využívajúcou 
nedokonalosť ľudského oka (zotrvačnosť 
zrakového vnemu na sietnici), ktoré je 
neschopné rozlíšiť sériu rýchlo premietaných 
obrazov a vníma ich ako spojitý pohyb. 
Počítačová animácia je prvkom, ktorý dokáže 
oživiť nehybný svet textu a grafiky.“ 

Z týchto definícií je zrejmé, že sa budeme 
zaoberať s niečím, čo sa kvôli náročnosti ťažko 
a pomaly vyvíjalo, málo sa používalo, ale 
v tomto našom digitálnom svete je čoraz 
rozšírenejšie. Môžeme deťom ukázať a naučiť 
ich  niečo zázračné: ako dostať obrázok do 
pohybu. 

2 Prečo vyu čovať tému animácie 
V Štátnom vzdelávacom programe (schválený 
v roku 2008) pre nižšie sekundárne vzdelávanie 
(ISCED 2) v tematickej oblasti „Informácie 
okolo nás“ sú zahrnuté animácie. V tomto 
dokumente je pojem animácia uvedená ako 
pojem, ktorému majú žiaci porozumieť. Keďže 
nie je presne určené, či sa má s animáciami 
aktívne pracovať, alebo stačí, ak sa uvedie istá 
definícia, prípadne pár príkladov, učitelia 
k tomuto pojmu môžu pristupovať rôzne.  

Jedným z argumentov, prečo učiť túto tému, by 
teda pre učiteľov mohlo byť-- pretože je to 
predpísané vzdelávacím programom. Avšak 
dobrý učiteľ pristupuje k takýmto otázkam 
profesionálne a snaží sa najprv presvedčiť seba 
samého, neskôr svojich žiakov o tom, že 
všetko, čo sa učí (resp. vyučovať má) je 
užitočné, má svoje dôvody a prispeje k rozvoju 
nejakých kompetencií. Práve preto si myslím, 

že na túto otázku objektívna odpoveď 
neexistuje, ale som si istá, že každý dobrý 
a poctivý učiteľ informatiky by si vlastnú 
subjektívnu odpoveď vedel sformulovať sám. 

Ako budúca učiteľka informatiky by som tému 
animácie, uvedenú v Štátnom vzdelávacom 
programe, zaradila do vyučovania 
z nasledujúcich dôvodov: 

• Animácie sú nosiče informácií.  
• Animácie modelujú diania reálneho sveta.  
• Animácie sa vyskytujú na rôznych miestach 

okolo nás.  
• Animácia je nástroj pre komunikáciu.  
• Animácia je prostriedok na rozvíjanie 

tvorivosti u detí. 
• Animácia zahŕňa mnohé informatické 

pojmy. 
• Vyhľadávanie a vytváranie animácií sú 

zaujímavými činnosťami rozvíjajúcimi 
zručnosti potrebné pre prácu s počítačmi 
a inými digitálnymi technológiami. 

• Animácie sú uvedené v ŠVP v rámci 
obsahového štandardu. 

 

3 Dostupná literatúra 
zo školského prostredia 

Podľa edičného plánu učebníc Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky pre predmet 
informatika (najaktuálnejšie z roku 2011) sú 
schválené a odporúčané učebnice zo série 
Tvorivá informatika. Medzi nimi figuruje aj 
učebnica s názvom Tvorivá informatika 1. zošit 
o obrázkoch [Salanci, 2006], v ktorom sa autor 
okrem množstva zaujímavých tém venuje aj 
animáciám. Ku každej učebnici je priložené CD 
so softvérom na kreslenie (Logomotion), 
pričom tento program v sebe zahŕňa aj možnosť 
vytvárania vlastných animácií.  

V roku 2011 sa na trhu objavili ďalšie 
učebnice, resp. pracovné učebnice 
pre informatickú výchovu od autoriek M. 
Mosnej a Z. Ščasnej (Informatická výchova 
pre 3. ročník ZŠ, Informatická výchova pre 4. 
ročník ZŠ), v ktorých sa tiež venuje animáciám 
niekoľko vyučovacích hodín. Tieto pracovné 
učebnice obsahujú aj teóriu (na primeranom 
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Obrázok 1: Učebnice venujúce sa animáciám 

stupni), aj návod na prípravu vlastnej digitálnej 
(kreslenej) aj nedigitálnej animácie.  

Ďalšou učebnicou, ktorú majú učitelia 
v školách k dispozícii, je Revelation Natural 
Art – predstavy z farieb a vzorov [Taylor, 
2006], ktorá je sprievodcom pri zoznamovaní 
sa s grafickým editorom RNA. V tomto 
programe – podobne ako v Logomotion – sa 
dajú tiež ľahko vytvoriť animované obrázky. 

Hoci je učebnica Informatika pre stredné školy 
– Práca s multimédiami [Šnajder, Kireš 2005] 
určená pre vyšší stupeň štúdia, základoškolskí 
učitelia z nej môžu čerpať nápady, postupy pri 
svojej práci, podobne ako aj z metodickej 
príručky Multimédiá pre učiteľa [Šnajder 
a kol. 2002]. 

Okrem tejto oficiálnej literatúry majú učitelia 
možnosť siahať aj po inej literatúre 
a samozrejme nekonečne veľa materiálov 
a nápadov sa dá nájsť na internete, vrátane 
učiteľských portálov, kde majú učitelia  
možnosť vzájomne si medzi sebou zdieľať 
materiály a nápady (napr. www.zborovna.sk, 
www.naucteviac.sk). 

 

4 Programy pre prácu 
s animáciami 

Pre prácu s animáciami existuje množstvo 
rôznych programov, pomocou ktorých sa dajú 
animácie pozerať, editovať a vytvárať. V tejto 
časti práce som pripravila krátky prehľad 
niekoľkých takýchto programov. 

Animované obrázky sa dajú pozerať už aj 
v preddefinovanom prehliadači obrázkov 
operačného systému (vrátane menej 
rozšírených operačných systémov, ako sú 
Linux alebo MacOS). Ale môžeme nájsť 
mnoho ďalších podobných, voľne dostupných 
programov, pomocou ktorých sa dajú zobraziť 
animácie, ako napr. prehliadač a editor 
obrázkov IrfanView. 

Na vytváranie jednoduchých animácií nám zo 
začiatku môže stačiť papier a ceruzka, neskôr 
môžeme využiť programy na kreslenie 
obrázkov, ktoré sú v základnej výbave 
operačného systému (napr. známy program 
na kreslenie Skicár). Samozrejme, aj tu 
môžeme siahať po iných možnostiach, ako sú  
rôzne voľne dostupné softvéry alebo 
internetové aplikácie na kreslenie obrázkov, 
dokonca na vytváranie animácií. Napríklad 
voľne dostupné jednoduché kresliace editory sú 
Tux Paint a Drawing for Children, ktoré sa 
používajú aj na základných školách. 

Spomínané editory nám poskytujú možnosť 
kresliť obrázky, mierne ich zmeniť a postupne 
ich ukladať a takto vytvoriť sled obrázkov, 
ktoré sa nám počas prezerania zjavia, ako 
animácie. 

Do vyššej kategórie kresliacich editorov by 
som zaradila tie, ktoré umožňujú vytvárať 
animácie priamo, fázy animácie sa dajú 
zobraziť súčasne a výsledné obrázky sa dajú 
uložiť aj vo formáte podporujúcom animácie 
(napr. .gif). Takéto programy v školskom 
prostredí sú Logomotion alebo RNA 
(Revelation Natural Art). Tieto programy boli 
súčasťou softvérového balíka projektu Infovek, 
navyše, Logomotion je priložený aj 
k učebniciam Tvorivá informatika 1. zošit 
o obrázkoch v podobe CD, teda je naozaj 
dostupný pre každého. Samozrejme,  podobné 
programy sú aj ďalšie, no na Slovensku sa 
používajú najmä tieto.  

Online programy na výrobu kreslených 
animácií môžu byť užitočné v prípade, ak škola 
nemá možnosť dostať sa k spomínaným 
programom, ale má prístup k internetu, alebo ak 
žiakov zaujala téma a chcú tvoriť ďalšie 
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animácie doma. V takýchto prípadoch sa dajú 
využiť napríklad tieto internetové stránky: 

www.abcya.com/animate.htm 
www.makeitshareit.com/animations/make 
www.doink.com/create 
 
Tieto stránky poskytujú veľmi jednoduché 
prostredia na prípravu kreslených animácií, ale 
umožňujú okamžitú publikáciu alebo uloženie 
animácie na vlastný počítač.  
Tieto drobnosti vedia potešiť deti, keďže sa ich 
práce uchovajú. Dokonca obsahujú mnoho 
ďalších animácií, ktoré môžu slúžiť aj 
učiteľom, aj žiakom ako inšpirácia. 

Nakoniec, v učebniciach a ďalších zdrojoch je 
uvedená ešte jedna technika pre prácu 
s animáciami, a to sú videá. Je to podobná 
metóda, ako pri fotografiách, avšak tu sa 
využije softvér z kategórie videoeditorov. Pre 
učiteľov informatiky najznámejšie takéto 
programy sú Windows Movie Maker a RSS 
(Revelation Sight & Sound), pričom prvý 
spomínaný je voľne dostupný pre každého a 
druhý bol tiež súčasťou softvérového balíka 
projektu Infovek. 

Samozrejme, existuje ešte množstvo 
programov pre prácu s animáciami, niektoré 
jednoduché, iné náročné, voľne dostupné 
i komerčné. V tejto časti článku som chcela 
predstaviť hlavne tie,  ktoré sa najčastejšie 
používajú v základných školách na Slovensku, 
a alternatívy, ktoré by sa mohli využiť pri 
nedostatku softvérovej výbavy. 

5 Papierová animácia 
Ak chceme žiakov zaviesť do zaujímavého 
sveta animácií, je vhodné poznať historický 
vývin pohybujúceho sa obrázka. Použitie 
starých techník na tvorbu animácií je najlepším 
spôsobom na to, aby žiaci pochopili podstatu 
animácie a aby sa zbytočne nestrácali 
v informatických pojmoch a technológiách. 
Preto by som ako úvod do vyučovania témy 
„animácia“ najprv začala so žiakmi tvoriť 
animácie na papieri. 

Pre takéto animácie existuje niekoľko spôsobov 
tvorby, niektoré úplne jednoduché, iné 

profesionálnejšie rozpracované. V tomto článku 
sa venujem dvom známym spôsobom 
vytvárania papierovej animácie. 

5.1 Dvojfázová papierová animácia 

Tento typ animácie je naozaj jednoduchý 
a vôbec nie je náročný ani časovo, ani pre deti, 
ktoré sa považujú za menej šikovného.  

Aktivita je určená pre jednotlivcov alebo 
dvojice, závisí od tvorivých schopností žiakov. 

K dvojfázovej papierovej animácii potrebujeme 
iba kus papiera rozmerov cca. 5 cm x 20 cm 
(ľahko sa vyrobí z klasického papiera formátu 
A4, ktorý rozsstriháme na prúžiky) a obyčajnú 
ceruzku. Papier preklopíme, takto nám vzniknú 
dve vrstvy, na ktoré nakreslíme jednotlivé fázy 
animácie. Po nakreslení obrázkov vrchnú 
vrstvu natočíme na ceruzku tak, aby bolo vidno 
spodný obrázok a aby sa papier zroloval. Prvky 
animácie máme v podstate hotové. Samotná 
animácia – oživenie obrázka – nám vznikne 
rýchlym  poťahovaním ceruzky cez vrchnú 
vrstvu, ktorú raz vidno a raz sa skrútením 
odhaľuje spodnú vrstvu. 

 

Na vyučovaciu hodinu odporúčam vopred 
pripraviť 1-2 kusy vlastnej tvorby, aby si ich 
žiaci mohli pozrieť a vyskúšať a presvedčiť sa 
o tom, že je to naozaj niečo veľmi jednoduché. 
Okrem vlastných pripravených materiálov im 
môžeme ukázať aj inšpiračné a motivačné 
videá na internete. Je to užitočné najmä pre 
menej tvorivých žiakov, aby mali odkiaľ čerpať 
nápady. Takéto videá sa dajú nájsť aj pod 
týmito odkazmi: 

Sliepka:   
www.youtube.com/watch?v=Ci6zAWO8euU 
Športovec:  
www.youtube.com/watch?v=guzzJPP2WDg 

Obrázok 2: Dvojfázová animácia 
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Po (ale aj počas) prezeraní ukážok je vhodné 
prediskutovať, čo sme videli, vysvetliť, ako 
funguje táto metóda, čo si treba všímať a na čo 
si máme dať pozor. Deti si majú všimnúť, že 
v animácii sa vyskytuje jediný kľúčový objekt 
a pochopiť, že medzi fázami – jednotlivými 
vrstvami – sa objaví výrazná zmena daného 
objektu. Nezabudnime ani na to, že časti 
objektu, v ktorých nastala zmena sa dokonale 
zhodujú na obidvoch vrstvách a prekrývajú sa.  

Po tejto diskusii môžeme žiakom rozdať 
nachystané prázdne papiere a nechať  ich 
vytvoriť si vlastnú dvojvrstvovú animáciu. 
Môžu používať aj farebné ceruzky alebo perá, 
ak chcú, aby obrázky boli zaujímavejšie. Ak 
majú obrázky hotové, nech si skúsia svoju 
animáciu „prehrať“ pomocou odkrývania 
spodnej vrstvy. Ak postupujú správne, podľa 
ukážkových krokov a prediskutovaných faktov, 
pravdepodobne žiaci vytvoria dokonalé 
animácie, pričom žiaci s bohatšou fantáziou 
môžu vyprodukovať originálne výtvory. 
Nechajme priestor deťom navzájom si 
popozerať animácie, ohodnotiť prácu druhého. 
Môžeme v nich takto posilniť schopnosť 
komunikovať a hodnotiť, ale aj obhájiť vlastnú 
prácu. 

5.2 Animácia rýchlym prelistovaním 

Táto technika je dosť rozšírená a deti si ju 
vytvárajú aj sami v nižších ročníkoch. Síce si 
vtedy ešte neuvedomujú, že je to animácia, 
tešia sa iba javu, že z niekoľkých obrázkov 
vznikne akoby malý film.  

Aktivita je určená pre jednotlivcov alebo 
dvojice, závisí od tvorivých schopností žiakov. 

K papierovej animácii takéhoto typu 
potrebujeme viac vrstiev / papierov a treba si 
dávať pozor na to, aby tieto vrstvy boli rovnako 
veľké a dokonale sa prekrývali. Táto 
dokonalosť nám umožní, aby sa súbor obrázkov 
dal ľahko a rýchlo prelistovať a aby sa všetky 
fázy zobrazovali v rovnakých intervaloch. Totiž 
menšie alebo naopak, vyčnievajúce listy môžu 
narušiť jednotnosť animácie a dôsledkom toho 
sa môže stať, že efekt pohybu nebude plynulý. 
Preto odporúčam použiť už vopred pripravené 
zväzky rovnakých papierikov, ako napr. 

poznámkové bloky, bloky v kocke do kancelárií 
alebo samolepiace farebné bločky (sticky 
notes).  

Pri príprave takejto animácie postupujeme 
podobne, ako pri predchádzajúcej technike: na 
jednotlivé vrstvy kreslíme jednotlivé obrázky 
s miernou zmenou. Výhodou tejto techniky je, 
že na viacerých vrstvách sa dá oživiť 
komplexnejší obrázok s viacerými prvkami 
alebo sa dajú vyjadriť zložitejšie pohyby.  

Tiež si pripravme na hodinu dve až tri takéto 
kreslené animácie na bločkoch, ako ukážky 
ktoré si môžu žiaci vyskúšať prelistovať a 
pozrieť si, aké druhy pohybov sa v nich dajú 
oživiť. Svoje ukážky si môžeme doplniť 
s ďalšími inšpiračnými video-ukážkami 
z internetu, napr. týmito: 

Pacman: 
www.youtube.com/watch?v=HuZaA9xKTsg 
Balón: 
www.youtube.com/watch?v=zyke9aZjwQY 
Sonic:  
www.youtube.com/watch?v=SE70zzs75tE 

Podobne, ako pri predchádzajúcej technike, tiež 
je užitočné si so žiakmi prediskutovať, čo si 
môžeme všimnúť na ukážkach, aké dôležité 
prvky majú, v čom spočíva jav pohybu, ako 
súvisí počet vrstiev s animáciou a pod. 
Najlepšie je, ak si žiaci sami sformulujú 
závislosť dĺžky a kvality animácie  od počtu fáz 
(vrstiev), teda že animácia je tým dlhšia 
a pohyb je tým dokonalejší, čím máme viac 
vrstiev papiera (vyšší počet fáz). Samozrejme, 
žiaci budú ohúrení z ukážok na internete, tie sa 
väčšinou skladajú z mnoho fáz (od 50 až 
do cca. 500). Preto je dobré mať aj vlastné, 
hmatateľné ukážky menšieho rozsahu, aby sa 
žiaci presvedčili o tom, že aj z menej fáz sa dá 
vyrobiť pekná, originálna a zaujímavá 
animácia. 

Po diskusii rozdajme žiakom zväzok 
papierikov. O tom, koľko papierikov dostane 
žiak (alebo dvojica), sa rozhodneme optimálne 

Obrázok 3: Fázy animácie rýchlym prelistovaním 
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podľa toho, koľko papierikov máme v zásobe 
a ako odhadujeme tvorivosť žiakov. Okrem 
toho je dobré si nechať niekoľko menších 
náhradných zväzkov, keby sa niekomu nedarilo 
hneď na prvý raz. Nechajme žiakov tvoriť 
podľa vlastnej fantázie a vlastného tempa. Na 
konci práce skontrolujme. Slovné hodnotenie je 
v tomto prípade najideálnejšie, môžeme 
poukázať na bohatú fantáziu a tvorivosť žiaka 
a takto v ňom posilniť sebahodnotenie. 

6 Ako ďalej? 
Tento článok je časťou mojej diplomovej práce, 
v ktorej sa širšie venujem vyučovaniu 
informatických pojmov a zručností pomocou 
vytvárania animácií aj s digitálnymi 
technológiami. Navrhujem metodiku, v ktorej 
okrem papierových animácií popisujem 
prípravu animácií technikou stopmotion. Táto 
technika vyžaduje mnoho zručností na prácu 
s digitálnymi technológiami (ako napr. práca 
s fotoaparátom, presúvanie fotografií do 
počítača, práca s priečinkom a pod.). Navrhnutú 
metodiku som aplikovala aj v rámci vyučovania 
v 6. Ročníku ZŠ a v práci popisujem aj získané 
výsledky. 

Mojím cieľom je inovovať vyučovanie 
informatiky takouto zábavnou formou. 
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Abstrakt 

Cieľom práce bolo vytvoriť metodiku výučby 
tematickej oblasti Práca s grafikou pre žiakov 
základnej školy v prostredí grafického editora 
Revelation Natural Art, ktorá by bola vhodná aj pre 
deti s poruchami zraku. Práca je tematicky 
rozdelená na tri časti. V prvej časti popisujem 
zrakové postihnutie všeobecne a uvádzame niektoré 
poruchy zraku. V druhej časti predstavujem 
prostredie grafického editora, jeho nástroje 
a možnosti prispôsobenia pracovného prostredia. 
V tejto časti tiež uvádzam návrhy aktivít vhodné pre 
deti v nižších ročníkoch základnej školy, ktoré sa 
ešte s grafikou na hodinách informatiky alebo 
informatickej výchovy nestretli. V poslednej časti 
overujem navrhnuté aktivity so slabozrakými 
žiakmi piateho ročníka, ktorých mám v školskom 
roku 2011/2012 možnosť učiť informatiku.  
Kľúčové slová: grafika, grafický editor, Revelation 
Natural Art, zrakové postihnutie, slabozrakosť 

Úvod 

Takmer všetky deti radi maľujú. „Painting is just 
another way of keeping a diary.“ Tak znie jeden 
z mnohých výrokov svetoznámeho maliara Pabla 
Picassa. Vystihuje názor, že maľovaním môžeme 
veľmi presne vyjadriť naše pocity, nálady 
a myšlienky. Najmä v detskom veku je táto činnosť 
nesmierne dôležitá. Nielenže pomáha rozvíjať 
osobnosť dieťaťa a jeho jemnú motoriku, no taktiež 
buduje jeho kreativitu a predstavivosť.  
V dnešnej modernej dobe, v dobe informačných 
a komunikačných technológií je potrebné dovoliť 
deťom snívať aj prostredníctvom počítačov, 
s ktorými sa stretávajú už takmer každý deň čoraz v 
mladšom veku. Grafické editory deťom umožňujú 
dostávať svoje sny a predstavy na akési virtuálne 
plátno.  
Tak ako my dospelí, aj deti potrebujú dobré 
grafické prostredie, v ktorom môžu maľovať to, čo 
chcú. Slabozraké deti nevynímajúc. Myslím si, že 
hlavne kvôli obmedzeniam, ktoré majú, je pre nich 
práca s grafickým editorom veľmi vhodná. Pri 
bežnom kreslení na papier nie je možné zväčšiť si 
kúsok plochy a maľovať tak, ako im to vyhovuje. 
V tomto prípade ich papier obmedzuje. Na rozdiel 
od toho, v dobrom grafickom editore si môžu 
kedykoľvek svoj „papier“ zväčšiť, precízne 

nakresliť požadované detaily a zachovať tak 
celistvosť a akúsi estetiku. Práve prostredie 
grafického editora Revelation Natural Art (RNA) 
spája rôznorodosť nástrojov pripomínajúcich 
skutočné maliarske techniky s veľkou variabilitou 
prispôsobenia prostredia takpovediac na mieru. To 
z neho robí program vhodný pre široké spektrum 
používateľov, hlavne však pre deti.  

1 Východiská 

V tejto časti sa zmienime o zrakových postihnutiach 
a uvedieme niekoľko vybraných zrakových porúch 
spolu s ukážkami videnia ľudí postihnutými týmito 
poruchami. Tiež predstavujeme grafický editor 
Revelation Natural Art.  

 

1.1 Zrakové postihnutie  

 
Ľudia so zrakovým postihnutím predstavujú 
približne 1,5%  celkovej populácie[1]. Nie je to 
vysoký počet, ale keďže priemerný človek vníma 
80% informácíí z okolia zrakom, toto postihnutie 
môže znamenať vážnu hrozbu z hľadiska prístupu 
k informáciám. 
Je teda potrebné venovať sa od útleho veku ľudom, 
ktorí trpia niektorou zrakovou poruchou a snažiť sa 
kompenzovať ich obmedzenia.   
Zrakové postihnutia môžeme rozdeliť do troch 
skupín: 
nevidomosť:  u nevidomého človeka úplne 
absentuje videnie, používa iba ostatné zmysly 
slabozrakosť: u slabozrakých ľudí sú zachované 
zvyšky videnia v rôznom rozsahu 
farbosleposť:  takéto osoby nedokážu správne 
určovať farby alebo farby vôbec nerozoznávajú, 
vidia teda čiernobielo[2].    
Ďalej sa budem bližšie venovať iba slabozrakosti, 
pretože táto je z hľadiska témy práce kľúčová. 
Slabozrakosť je porucha zrakového vnímania so 
znížením zrakovej ostrosti. Ide o orgánovú poruchu 
zraku, ktorá sa prejavuje čiastočným nevyvinutím, 
znížením, alebo skresľujúcou činnosťou zrakového 
analyzátora obidvoch očí a tým poruchou zrakového 
vnímania[3].  
Príčiny slabozrakosti môžu byť vrodené (katarakta) 
alebo získané (zápaly, poúrazové stavy). 
Poškodenia zraku, ktoré zaraďujeme do skupiny 
slabozrakosti, delíme na progresívne (napr. 
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glaukóm) a ustálené (napr. astigmatizmus) [3].  
Slabozrakosť môže mať rôzne stupne - od ľahkého 
až po ťažký. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť, 
ako vidia ľudia so zrakovým postihnutím, 
uvádzame niektoré zrakové poruchy s ilustráciami 
reprezentujúcimi rozdiel videnia zdravého oka a oka 
postihnutého vybranou zrakovou poruchou.   

 
 

 
Obrázok 1: Normálne videnie 

 
Glaukóm (zelený zákal): zvýšený vnútroočný tlak, 
považuje sa za jednu z hlavných príčin slepoty. 

 

 
Obrázok 2: Glaukóm 

 

Katarakta (sivý zákal): zákal šošovky, 
nepriehľadnosť a strata pružnosti šošovky, čo 
spôsobuje zlý prechod svetla do očných prostredí, 
väčšinou sa vyskytuje u starších ľudí, 
u novorodencov je spôsobený vírusovým ochorením 
matky v priebehu tehotenstva[3][4]. 

 

 
Obrázok 3: Katarakta 

Popíšem ešte niektoré typy očných vád, ktoré sa 
v odbornej literatúre nepovažujú za slabozrakosť, 
ale tieto poruchy často mávajú deti v školskom 
veku. Väčšina z nich sa učí v podmienkach bežných 
škôl. 

 
Amblyopia (tupozrakosť): zníženie zrakovej ostrosti 
spôsobené útlmom z nečinnosti oka, dá sa 
ovplyvniť len v detstve špeciálnymi cvikmi. 

 

 
 

Obrázok 4: Porovnanie amblyopie s normálnym 

videním 

Astigmatizmus: refrakčná porucha, pri ktorej 
nepravidelné zakrivenie rohovky oka spôsobuje 
anomálny lom svetelných lúčov. 

 

Obrázok 5: Normálne videnie v porovnaní 

s astigmatizmom 

 
Myopia (krátkozrakosť): prejavuje sa tým, že 
blízke objekty dokáže oko vidieť bez problémov, no 
nedokáže jasne vidieť vzdialenejšie objekty.  

 
Hypermetropia (ďalekozrakosť): opak 
krátkozrakosti, s videním vzdialenejších predmetov 
nemá oko problém, no nedokáže jasne vidieť blízke 
objekty. 

 

 
Obrázok 6: Normálne videnie, myopia, 

hypermetropia 
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1.2 Grafický editor Revelation Natural 
Art 

 
Grafický editor Revelation Natural Art ponúka 
všetky štandardné kresliace nástroje, na ktoré sme 
zvyknutí z iných, starších grafických editorov. 
Veľkou zmenou je však široká paleta štetcov. 
Okrem spreja a ceruzky, ktoré sú bežné, môžeme 
použiť vodovú, temperovú, gélovú alebo akrylovú 
farbu, maľovať voskovou alebo olejovou farbičkou, 
kresliť kriedou či uhlíkom. Z ponuky 
funkčných nástrojov stojí za spomenutie hlavne 
využitie osovej a stredovej súmernosti, v čom vidím 
aj veľmi vhodné prepojenie s matematikou, keďže 
používanie týchto nástrojov môže poslúžiť aj ako 
propedeutika k téme súmernosti. V editore je tiež 
možnosť vytvorenia animácie, či už pomocou 
kreslených obrázkov, alebo prostredníctvom 
množstva preddefinovaných pečiatok. Aj tie sú 
veľkým plusom. RNA považujeme za editor, ktorý 
korešponduje so skutočným výtvarným umením na 
aké sú žiaci zvyknutí napríklad z výtvarnej 
výchovy.  

Obrázok 7: Prostredie grafického editora RNA, 

úroveň Mierne pokročilá 

 
Pre potreby tejto práce je zaujímavé, že program 
ponúka možnosť prispôsobenia prostredia podľa 
potrieb žiakov. Keďže sme metodiku overovali so 
skupinou slabozrakých detí, bolo to pre nás dobrou 
pomôckou. Jednotlivé ikony nástrojov môžeme 
ľubovoľne zväčšiť, niektoré nástroje, ktoré zatiaľ 
nechceme používať skryť a tak si prostredie 
prispôsobiť pre tieto deti tak, aby nestratilo na 
svojej atraktívnosti a zároveň deťom uľahčilo prácu. 
Pri nastavení dostatočného zväčšenia so 
zachovaním plnej funkčnosti prostredia sa dá 
obmedziť potreba používania zväčšovacích 
programov.  
Zväčšovacie programy spolupracujú s ostatnými 
programami. Majú rôzne funkcie, ale všetky 
zväčšujú obraz obvykle od 2 do 30 krát. Zväčšenie 
obrazu má za následok, že používateľovi sa ťažšie 
udržiava prehľad o obsahu obrazovky, pretože ju 

nikdy nevidí celú naraz. Už aj pri dvojnásobnom 
zväčšení vidí len časť obrazovky. Pre mnohých 
slabozrakých je to ale jediná možnosť, keďže inak 
by sa im na počítači pracovalo len veľmi ťažko[5]. 
 Návrh prispôsobenia prostredia pre slabozrakých 
žiakov ilustruje Obrázok 8. Prostredie nie je 
dramaticky zmenené, v paneli nástrojov zostali len 
tie nástroje, ktoré pri jednotlivých aktivitách 
používame, ikony týchto nástrojov sú zväčšené.  

 

 
Obrázok 8: Návrh prispôsobenia prostredia RNA  

 

2 Návrh metodiky 

V tejto časti navrhujeme aktivity vhodné pre žiakov 
začiatočníkov, ktorý sa na základnej škole 
zoznamujú s grafikou. Uvádzame dva konkrétne 
návrhy aktivít a popisujeme, ako by mohli vyzerať 
ďalšie aktivity.  

2.1 Aktivita č. 1 

 
Téma: Obrázková abeceda 
Cieľ:  Spoznať pracovné prostredie nového 
grafického editora  
Doba trvania: na nakreslenie jedného písmenka 
približne 20 minút; za predpokladu, že budú žiaci 
kresliť viac písmen je aktivita určená na celú 
vyučovaciu hodinu 
Vstupné zručnosti: práca s myšou, klikanie 
Pojmy: grafika, nástroje: bodky, čiara, úsečka, 
výplň; miešanie farby 
Výkonový štandard:   
Žiak vie pomocou základných nástrojov grafického 
editora kresliť jednoduché obrázky. 
Medzipredmetové vzťahy:  slovenský jazyk- abeceda   
Motivácia:  
Prváčikovia sa už naučili všetky písmenká abecedy. 
Pomôžme im a vytvorme pre nich maľovanú 
abecedu. Vyberte si písmenko, nakreslite ho, 
k nemu nakreslite predmet, ktorého pomenovanie sa 
začína na toto písmenko. Zamyslite sa, či je zvolený 
predmet mladším žiakom dostatočne známy. 
Pracovný postup: 
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Najprv je vhodné predstaviť deťom prostredie, 
v ktorom budú pracovať. Ak sa pracuje s väčšou 
skupinou, je ideálne použiť dataprojektor. Ak ale 
máme v skupine málo detí, stačí, ak im prostredie 
a jeho nástroje ukážeme na učiteľskom počítači.  
Môžeme tiež pracovať zároveň s deťmi, osvedčil sa 
však postup, kedy deťom najskôr ukážeme, ako 
môžu požadovaný obrázok nakresliť, čo znamenajú 
jednotlivé nástroje, ako sa mieša farba, ako sa mení 
veľkosť hrotu kresliaceho nástroja a podobne 
a potom ich necháme pracovať samostatne 
a usmerňujeme ich, prípadne odpovedáme na ich 
otázky.  
Upozorníme deti, že obrázky vytvárajú pre prvákov, 
ktorí možno ešte niektoré predmety nepoznajú tak 
dobre ako oni, musia sa teda zamyslieť, ktorý 
predmet budú poznať aj malé deti.  
Keďže je našim cieľom deti zo začiaku naučiť 
kresliť voľnou rukou najmä s použitím nástrojov 
Čiara a Bodky, mali by sme dbať na to, aby si žiaci 
neuľahčovali prácu použitím pečiatok. 
Očakávané problémy:  
Pri tejto aktivite neočakávame výskyt väčších 
problémov s prácou v grafickom editore, keďže 
aktivita má slúžiť na spoznanie prostredia 
samotného a na precvičenie kreslenia voľnou rukou. 
Obávať sa skôr môžeme, že predmety budú ťažko 
identifikovateľné, keďže sú žiaci začiatočníci a ešte 
nevedia odhadnúť svoje schopnosti. Ak žiaci 
objavia možnosť použitia pečiatok, môžu sa 
rozhodnúť uľahčiť si prácu týmto spôsobom, čo ale 
nie je vhodné z hľadiska vzdelávacieho cieľa.  

2.2 Aktivita č. 2 

 
Téma: Veľkonočná kraslica 
Cieľ:  Naučiť sa pracovať s oblasťami  
Doba trvania: jedna vyučovacia hodina 
Vstupné zručnosti: práca s myšou, klikanie, 
kreslenie voľnou rukou 
Pojmy: označenie oblasti, kopírovanie oblasti, 
presúvanie oblasti 
Výkonový štandard:   
Žiak vie označiť oblasť, skopírovať ju, prilepiť ju 
a presunúť na konkrétne miesto. 
Motivácia:  
Blíži sa veľká noc. Navrhni, ako by mohol tvoj 
kamarát namaľovať kraslicu v niekoľkých krokoch.  
Pracovný postup: 
Žiakom ukážeme, ako si môžu pomocou čiar 
rozdeliť papier na niekoľko častí. Do prvej časti 
nakreslíme obrys veľkonočného vajíčka. V druhej 
časti chceme mať to isté vajíčko, chceme mu však 
začať kresliť prvý vzor. Pomocou nástroja Oblasť si 
označíme celé vajíčko, ktoré chceme mať aj 
v druhej časti obrázku. Použijeme nástroj Kopírovať 
oblasť  ktorý danú oblasť uloží a následne po 
použití nástroja Prilepiť kresbu sa nám duplicitná 

kresba umiestni na pôvodnú oblasť. Teraz treba 
označenú skopírovanú oblasť presunúť pomocou 
myši na požadované miesto.    
Následne nakreslíme do skopírovaného vajíčka prvý 
vzor. Potom opäť oblasť vajíčka s prvým vzorom 
označíme, skopírujeme, prilepíme a presunieme do 
tretej časti obrázka. Takto postupujeme až po 
poslednú časť, kde bude už hotová kraslica so 
všetkými vzormi.  
Žiakom ukážeme kreslenie vajíčka- buď pomocou 
kreslenia voľnou rukou, no v prípade, ak žiaci budú 
chcieť presnejšie tvary, môžu použiť nástroj 
Uzavretá krivka, kde pomocou troch bodov  
uzavretej krivky a ich posúvaním vedia nakresliť 
veľmi reálne tvary. Ukážeme im kopírovanie 
prvého- prázdneho vajíčka a nakreslenie prvého 
vzoru. Ďalšie kroky sa už opakujú, preto necháme 
deti, aby ich samé skúšali. Potom už len deťom 
v prípade otázok radíme.  
Treba žiakom pripomenúť, že v prípade, že sa 
pomýlia, môžu použiť nástroj Krok späť, aby 
nemuseli kresliť celý obrázok znovu.  
Očakávané problémy:  

Pri tejto aktivite sa môže stať, že si žiaci budú zo 
začiatku zamieňať nástroje Kopírovať oblasť a 
Prilepiť kresbu, tiež sa môže stať, že si žiaci budú 
chcieť uľahčiť prácu kreslením vždy nového vajíčka 
v každej časti obrázka.  
 

2.3 Ďalšie aktivity 

Po úspešne zvládnutej práci s oblasťami by sme 
s deťmi mohli pracovať s pečiatkami.  RNA ponúka 
množstvo tematických kategórií pečiatok, 
plánovaná téma je karikatúra hľadaného banditu. Tu 
sa deti naučia oblasti zväčšovať, zmenšovať, 
prípadné sklápať, pričom môžu vzniknúť zaujímavé 
obrázky. Pri tejto aktivite je možné s deťmi 
precvičiť aj vkladanie textu. 
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Obrázok 9: Ukážka aktivity s využitím pečiatok 

 
Keď sa deti naučia pracovať s pečiatkami, pomocou 
záberov pečiatky sa naučia vytvoriť jednoduchú 
animáciu.  
Výstupnou aktivitou v oblasti Práca s grafikou 
v 5.ročníku bude aktivita, kde budú deti vytvárať 
pohľadnicu. Do triedy prinesieme digitálny 
fotoaparát, necháme deti, aby sa odfotili. Potom im 
pomôžeme ich fotografie uložiť do počítača tak, aby 
s nimi mohli ďalej pracovať. Fotografie si vložia do 
grafického editora, pomocou rôznych nástrojov 
potom vyrobia pohľadnicu zo školy v prírode pre 
svojich rodičov. 
Žiaci si svoje práce ukladajú nielen do priečinkov 
v počítači, ale svoje  vytlačené práce si ukladajú do 
zošitov, na ktoré si chcú vytvoriť vlastný obal. Toto 
môžeme zaradiť do ďalšej aktivity. 

3 Overenie metodiky 

Metodiku sme overovali s piatimi žiakmi piateho 
ročníka Základnej školy pre nevidiace a slabozraké 
deti v Bratislave. Išlo o skupinu slabozrakých 
žiakov, z tejto skupiny však iba jeden žiak používa 
zväčšovací softvér a to iba v prípade, že ho  pri 
konkrétnej práci potrebuje. Pri týchto aktivitách ho 
nepoužíval.  
Títo žiaci predtým neabsolvovali informatiku ani 
informatickú výchovu, napriek tomu sme 
predpokladali, že isté počítačové zručnosti už majú, 
protože sa s počítačom stretávajú každý deň. Deti 
pravidelne prispievajú do školského časopisu 
príspevkami vytvorenými na počítači, preto s nimi 
nebolo treba precvičovať prácu s klávesnicou 
a myšou tak ako u menších. Na začiatku školského 
roka sme pomocou niekoľkých cielených úloh 
zistili, ako vedia pracovať v grafickom editore 
Skicár. Zistili sme, že aj napriek tomu, že ešte 
neboli cielene informaticky vzdelávaní, používajú 
Skicár pomerne často a vedia používať základné 
nástroje tohto editora bez problémov. Preto sme 
prvú aktivitu zamerali na spoznanie prostredia 
nového grafického editora, ktorý má aj iné nástroje, 
používa niekoľko druhov štetcov a ponúka možnosť 
miešania farieb. Viac o prostredí grafického editora 
RNA je v 2. kapitole.  
Aktivity sme použili v poradí, v akom sú uvedené aj 
v práci, pričom toto poradie je podmienené 
rozvojom jednotlivých zručností a používanie už 
naučeného v ďalších úlohách. 
Žiaci mali k dispozícií každý svoj počítač, pracovali 
teda samostatne. Na konci každej aktivity si žiaci 
svoje práce aj vytlačili. Zatiaľ sme overovali iba 
prvé dve aktivity, s overovaním ďalších 
pokračujeme.  

3.1 Aktivita č.1 

Keďže ide o úvodnú aktivitu, deťom sme najskôr 
predstavili prostredie grafického editora RNA a dali 
im možnosť vyskúšať si jeho nástroje, aby sa v ňom 
vedeli zorientovať. Keďže  sa jednalo o prácu, ktorú 
bude ďalej niekto používať, táto úloha žiakov 
bavila. Na túto aktivitu mali žiaci približne 30 
minút. 
Na ukážku uvádzame niekoľko prác žiakov: 

 

 
Obrázok 10: L ako lienka 

 

 
Obrázok 11: M ako mačka 

 

 
Obrázok 12: A ako auto 
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3.2 Aktivita č.2 

Veľkonočná tematika žiakov hneď zaujala a ľahko 
pochopili, čo majú v tejto aktivite robiť. Zo začiatku 
sa snažili zjednodušiť si prácu kreslením vždy  
novej kraslice v každej časti obrázka, no rýchlo si 
uvedomili, že sa im nikdy nepodarí nakresliť 
rovnakú ako predtým, preto začali prirodzene 
používať označovanie, kopírovanie a prilepovanie 
oblastí. Taktiež bolo najprv pre žiakov náročné 
zvyknúť si na to, že sa skopírovaná oblasť prilepí na 
už existujúci obrázok. Vtedy deti zabudli obrázok 
presunúť. Odtlačil sa teda na ten pôvodný. Tiež sa 
ale rýchlo naučili pracovať aj s presúvaním, takže 
nakoniec bola pre ne táto aktivita pútavá a na 
žiakoch bolo vidieť, že sa im páčilo, keď sa mohli 
sami naučiť využívať nové nástroje postupným 
objavovaním ich funkcií. Ako aj pri prvej aktivite, 
aj tu sa deti tešili na to, ako budú obrázky vyzerať, 
keď budú vytlačené a budú sa  s nimi môcť 
pochváliť. 
Nižšie môžete vidieť ukážky prác žiakov: 

 

 
Obrázok 13: Veľkonočná kraslica v šiestich krokoch 

 

 

 
Obrázok 14: Veľkonočná kraslica v deviatich 

krokoch 

 

Záver 

Podarilo sa nám vytvoriť sadu gradovaných úloh, 
pomocou ktorých sa žiaci, ktorí s informatikou 
alebo informatickou výchovou iba začínajú, naučia 
pracovať v grafickom editore Revelation Natural 
Art. Aktivity a metodika sa ukázali byť motivačne 
príťažlivé a metodicky vhodné. Materiál môže byť 
užitočný pre učiteľov informatiky a informatickej 
výchovy na základnej škole. Navrhli sme vhodné 
nastavenie prostedia grafického editora RNA, preto 
sú aktivity vhodné pre deti s poruchami zraku, ako 
aj pre bežných žiakov.  
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Abstrakt 

V tomto článku analyzujeme proces tvorby 
poznatku na konštruktivistickom vyučovaní u 
ţiakov na prvom stupni základnej školy. Postupne 
opisujeme charakteristické systémy štruktúr, ktoré 
sme objavili v správaní ţiakov pri analýze dát 
zaznamenaných na vyučovaní. Počas prvého 
oboznámenia sa ţiakov so stavebnicou, sme s nimi 
viedli najprv pološtruktúrovaný rozhovor 
o robotoch. Následne sme im ponúkli priestor na 
vlastné zoznámenie sa s touto stavebnicou. Stručne 
opisujeme aj návrh a priebeh nasledujúcej hodiny 
odučenej v druhom, treťom a štvrtom ročníku 
základnej školy. Na spomínaných hodinách ţiaci 
pracovali s robotickými stavebnicami LEGO 
WeDo.  
Keywords: proces tvorby poznatku, LEGO WeDo, 
konštrukcionizmus  

1 Úvod 

Tento výskum je súčasťou dizertačnej práce, ktorá 
sa zaoberá návrhom aktivít na prácu so stavebnicou 
LEGO WeDo vo vyučovaní na prvom stupni 
základných škôl. Od roku 2008, kedy prebehla 
posledná reforma školstva na Slovensku, sa vyučuje 
informatická výchova aj na prvom stupni ZŠ a to v 
druhom, treťom a štvrtom ročníku. V súčasnosti sú 
robotické stavebnice vo vyučovaní novinkou aj 
v zahraničí a v slovenskom štátnom vzdelávacom 
programe nemajú zatiaľ svoje stále miesto i keď 
v ňom môţeme jasne vidieť nepriame odporúčanie 
stavebnice pouţívať. Pri výbere stavebnice sme 
zohľadňovali nie len cenovú dostupnosť - ktorá je 
veľmi dôleţitá pre neskoršie zavedenie do praxe, 
ale aj poskytnutie moţnosti rozvoja viacerých 
zručností ţiaka. Zo stavebníc ponúkaných na trhu 
sme vyradili viaceré pre ich cenovú nedostupnosť, 
vysokú náročnosť pre danú vekovú kategóriu 
a stavebnice, ktoré neposkytujú moţnosť 
prestavania či programovania. Preto sme usúdili, ţe 
najvhodnejšou moţnosťou bude stavebnica WeDo 
od spoločnosti LEGO. V tomto výskume sme sa 

zamerali predovšetkým na analýzu vytvárania 
poznatku pri jeho prenose medzi ţiakmi na 
vyučovacej hodine, vedenej konštruktivistickým 
spôsobom.  

2 Priebeh výskumu 

Výskum prebiehal na Spojenej základnej škole 
kapitána Nálepku v Stupave, ktorá je priemernou 
základnou školou v blízkosti hlavného mesta. 
Vyberali sme triedy z prvého stupňa základnej 
školy, v ktorých sa vyučuje informatická výchova. 
Teda z prvých štyroch ročníkov sme vybrali druhý, 
tretí a štvrtý. Všetky triedy učí jedna a tá istá 
učiteľka. Kaţdá trieda je rozdelená na dve skupiny, 
preto sme vţdy pracovali len s polovicou triedy 
(osem aţ jedenásť detí). 

Výskumná hodina, na ktorej sme zbierali 
prevaţnú väčšinu dát, bola štruktúrovaná podľa 
štyroch stratégií. Stratégie odporúča skupina 
odborníkov z prestíţneho pracoviska MIT (Lifelong 
Kindergarten) pod vedením Mitchela Resnicka 
[Collective of authors: MIT Media Lab], pre 
úspešné navrhnutie aktivít na hodinu: 
 Zameranie sa na tému, nie na jednoduché úlohy. 
 Kombinovanie umenia a konštrukcie. 
 Podnecovanie rozprávanie príbehov. 
 Organizovanie výstav (radšej ako súťaţí).  

Podarilo sa nám takmer v plnom rozsahu 
dodrţať všetky štyri body. Najmenej sme však 
naplnili tretí bod (podnecovanie rozprávania 
príbehov), nakoľko to zameranie hodiny 
nevyţadovalo. 

2.1 Úvodná hodina 

Pred začatím výskumu sme v skúmaných triedach 
odučili „úvodnú hodinu“, kde sme so ţiakmi 
najskôr spravili pološtruktúrovaný rozhovor. Kládli 
sme otázky typu: 
 Načo slúţia roboty? Čo je ich úlohou? 
 Akých robotov poznáte? Vymenujte konkrétne 

príklady. 
 Stretli ste s a s nimi? Kde? 
 Z čoho sú postavení?  
 Môţu sami myslieť? Sú dobrí aj zlí roboti? 
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Rozhovor nám pomohol vytvoriť si lepší obraz 
o rozsahu a pôvode poznatkov ţiakov o robotike. 
Výsledky analýzy rozhovorov, ich následné 
zapracovanie do praxe spolu s návrhmi na ďalší 
výskum sú predmetom iného článku. Následne sme 
navrhli ţiakom, aby sa rozdelili do štyroch tímov, 
pretoţe sme mali k dispozícií štyri stavebnice. Kvôli 
tomu sa ţiaci rozdelili do dvojčlenných alebo 
trojčlenných tímov, v ktorých pracovali aj na 
nasledujúcich hodinách. Neskôr sme na základe 
výsledkov práce a spôsobu komunikácie tímov 
usúdili, ţe dvojčlenný tím je najproduktívnejším 
riešením pre takýto typ práce. Rozdeľovaniu ţiakov 
do jednotlivých tímov sme nechali voľný priebeh 
a celý proces sme sledovali vo všetkých troch 
triedach. Po analýze dát sme dospeli k záveru, ţe je 
lepšie ponechať rozdeľovanie do tímov na 
samotných ţiakov a to podľa svojich priateľstiev 
či iných vlastných kritérií. Majú potom väčšiu 
ochotu spolupracovať nielen v tíme, ale aj celkovo 
sa zapájať do tvorby modelu. Prípadný nedostatok 
vedomostí v skupine je tak kompenzovaný 
záujmom, snahou a komunikáciou. 

Ďalej hodina pokračovala oboznamovaním 
ţiakov so stavebnicou LEGO WeDo. Kaţdá 
skupina dostala jednu stavebnicu a jeden počítač, na 
ktorom mala nainštalovaný softvér WeDo. Jediné 
ďalšie spoločné inštrukcie, ktoré dostali, zneli: 
„Postavte si svojho robotíka a rozhýbte ho.“ Uţ 
v tomto štádiu výskumu sme si všimli istú výmenu 
informácií medzi ţiakmi v tímoch, ale aj medzi 
určitými tímami navzájom. T.j. vysvetlenie 
jednotlivých javov sme nemuseli podávať kaţdému 
tímu osobitne, ale napríklad len raz – jednému tímu. 
Tento poznatok si ţiaci uţ ďalej predávali 
samostatne - automaticky, v závislosti od vnútornej 
motivácie, záujmu a charakteru triedy. 
Komunikáciu sme zaznamenali do grafov (viď 
Obr.1), kde šípky znázorňujú najfrekventovanejší 
prenos informácií medzi tímami.  

 
Obrázok 1: Grafy najfrekventovanejšieho prenosu 

informácií medzi tímami na úvodnej hodine 

2.2 Skúmaná hodina 

Na tejto hodine boli ţiaci rozdelení do tímov 
rovnako ako na úvodnej hodine. Kaţdá skupina 
mala k dispozícií jednu stavebnicu WeDo a jeden 
PC so softvérom.  Zadanie, ktoré im bolo povedané 
na začiatku znelo: „Postavte kolotoč, ktorý sa hýbe. 
Na konci hodiny ho budete prezentovať pred 
spolužiakmi, ako sa volá a ako funguje.“ Ak mali 
nejaké otázky, mohli sa pýtať učiteľa, alebo 
komunikovať medzi sebou. 

2.3 Zber dát 

Realizovali sme kvalitatívny výskum s pouţitím 
viacerých metód: zúčastnené pološtrukúrované 
pozorovanie, terénne zápisy, analytické poznámky, 
analýza produktov (videá a fotografie), rozhovor. 
Zároveň sme danú hodinu viedli. Po jej skončení 
sme spravili aj prvotnú analýzu hodiny. Ďalej sme 
postupovali analýzou dát podľa zakotvenej teórie 
[Švaříček, Šeďová and kol., 2007]. 

2.4 Analýza dát 

Je všeobecne známe, ţe človek pracuje s väčším 
nadšením a nasadením na veciach, ktoré ho 
zaujímajú alebo sú pre neho atraktívne, ako na 
veciach, ktoré musí robiť. Vyučovanie 
s robotickými stavebnicami poskytuje priestor pre 
také učenie sa, ktoré ţiaci vnímajú skôr ako hru. 
Preto tieţ prejavujú nadšenie pri zistení, ţe 
nasledujúca hodina bude prebiehať s pouţitím 
stavebníc (viď Príklad 1, 2 a 3).  

Príklad 1 (zápisky): Ţiaci - druháci pred 
začatím hodiny sedeli na lavičkách na chodbe 
vedúcej k učebni informatiky, tak výskumníci nesúc 
stavebnice prechádzali okolo nich. Ţiaci sa 
spoločne spýtali: „Bude dnes LEGO?“ Výskumník: 
„Áno.“ Ţiaci: „Jupíí!“ A tešiac sa, to išli povedať aj 
spoluţiakom. 

Príklad 2 (zápisky): Ţiaci – druháci sa na konci 
úvodnej aj výskumnej hodiny pýtali, kde sa tieto 
stavebnice kupujú, alebo na akej webovej stránke 
ich môţu nájsť. Ako keby zbadali novú hračku 
a chceli si ju kúpiť. 

Príklad 3 (prepis z videa):  
Ch1: „Toto je zábavnejšie než to minule.“  
Ch2: „Áno.“  
Ch1: „Minule bolo vlastne lepšie. Obidve sú dobré.“  
Ch1: „Hej.“ 

Samozrejme, pre prácu na hodine nestačí len 
vnútorná motivácia. Istú časť tu zohráva aj 
vonkajšia motivácia. To môţe byť napríklad 
pôsobenie učiteľa, ktorý zaujme donesením LEGO 
stavebnice a prednesením dostatočne atraktívneho 
zadania úlohy. To všetko spolu slúţi na 
zaktivizovanie a podnietenie motivácie ţiakov. 
Okrem toho motivácia ţiakov môţe byť počas 
hodiny zvyšovaná aj záujmom a porovnávaním 
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svojej práce s prácou ostatných ţiakov. Na hodinách 
sme spozorovali, ţe častým impulzom, ktorý 
premieňal motiváciu ţiakov na konkrétnu aktivitu 
bolo napríklad vysvetlenie nejakej závislosti, 
potreba zrealizovať svoj nápad, či pochválenie za 
vytvorenie parciálnej časti modelu. Presnejšie 
rozdelenie motivácie, impulzu a aktivity je moţné 
vidieť na obrázku 2. 

Všetky druhy vnútornej i vonkajšej motivácie, 
ktoré budú viesť k činnosti, aktivite, tvorbe ... , 
budeme ďalej nazývať podnetom.  

 

 
Obrázok 2: Podnet a jeho parciálne časti 

Pokiaľ sú ţiaci v priebehu vyučovacej hodiny 
prevaţne vnútorne motivovaní k vytvoreniu 
určitého robotického modelu, samozrejmou 
súčasťou hodiny bude ich aktívna tvorba so 
stavebnicou alebo práca v programe WeDo. Pri 
aktivitách s LEGO WeDo predpokladáme, ţe ţiaci 
sú vysoko motivovaní na hodine pracovať – tvoriť, 
vytvárať, skúšať, objavovať, ... V tejto situácií je 
teda moţné hodinu ďalej viesť konštrukcionisticky, 
bez nutnosti zahlcovať ţiakov uzavretými úlohami. 

Dôleţitou fázou v procese, ktorý popisujeme, je 
tvorenie. Takéto tvorenie môţe byť vykonávané 
s porozumením (viď Príklad 4), čo je systematické 
a vedomé dopracovávanie sa k objavu. Teda k 
objaveniu istej závislosti alebo princípu fungovania 
daného modelu. Tvorenie však môţe byť 
vykonávaná aj bez porozumenia ktoré však môţe 
byť často krát len skúšaním typu pokus – omyl. Na 
obrázku 3 môţeme vidieť ako ţiaci vytvárali na 
hodine model kolotoča, ktorý sa mal rozhýbať. Na 
prvých štyroch obrázkoch je model stále statický. 
Následne sa ţiaci snaţia motor pripojiť k modelu, 
úplne bez porozumenia. Tyč (s moţnosťou otáčania 
sa) sa snaţili prichytiť k pevne pripevneným 
kockám s dierkou. Po vysvetlení princípu 
fungovania motora a pomocných otázkach sa im 
však podarilo prestavať statický model na 
pohyblivý. Jeho výslednú verziu je moţné vidieť 
ako posledný obrázok Obrázka 3. 

Myslíme si však, ţe výsledkom aj takéhoto 
tvorenia môţe byť objav, ktorý je však odlišný od 

objavu vynájdeného ţiakmi, ktorí pracujú 
systematicky. Domnievame sa, ţe takéto „neúplne“ 
objavy, ku ktorým prídu ţiaci pri tvorení bez 
porozumenia, môţu viesť ţiaka k objavu 
s porozumením. Presnejšie rozdelenie viď na obr. 4. 

Príklad 4 (zápisky, video): Rozhovor dvoch 
tretiakov v skupine:  

Ch1: „Je to príliš veľké, musíme tomu zmeniť 
dizajn.“ A naozaj začnú zmenšovať počet 
pripevnených LEGO kociek na modeli. 

 

 
Obrázok 3: Tvorenie bez porozumenia  

 

 
Obrázok 4: Typy tvorenie 

Po objave väčšinou nasledovalo ukazovanie, 
prezentovanie či doţadovanie sa pozornosti na 
objav, ktorý spravili. Napríklad: 
Ch1: „Aha Lucia!“  
D1: „Aha Peťo!“  
Ch2: „Aha, aháááá!“  
D2: „Kuknite pani učiteľka!“ 

 
Obrázok 5: Skupiny, na ktoré sa zameriavali žiaci pri 

ukazovaní svojich objavov 

Ţiaci mali potrebu uznania, pochvaly či obdivu, 
ktorý pre nich reprezentoval istý druh validácie. 
Čiţe, ak ich model niekto pochválil, naplnila sa ich 
potreba uznania a spokojne pracovali ďalej. Inak 
často krát čakali na odozvu spoluţiakov alebo 
vyučujúceho.  

Nie vţdy sa však stretli s nadšeným záujmom 
spoluţiakov. Niekedy sa však ţiaci nadchli a svoje 
zaujatie dali adekvátne najavo búrlivým potleskom 
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alebo inou ţivou gestikuláciou, ktorou odmenili 
prezentujúceho. Keď však ţiak chcel na seba upútať 
pozornosť a svoj objav prezentoval len mierne 
modifikovaný, záujem spoluţiakov priamo úmerne 
klesal. Buď sa len obzreli z miesta, alebo vôbec 
nereagovali. Niektorí ţiaci však boli vyslovene 
nekomunikatívni a ani nový zaujímavý  objav inej 
skupiny ich nenadchol tak, aby opustili svoje miesto 
alebo inakšie prejavili záujem. 

 
Obrázok 6: Druhy reakcií žiakov na ukazovanie 

objavu 

Ak ţiaci dostali takéto uznanie, pochvalu, 
schválenie, bolo to pre nich často podnetom pre 
ďalšiu tvorbu či objavovanie. Nastal aj prípad, kedy 
sa ich potreba tvoriť a objavovať naplnila a počas 
zvyšku hodiny menili svoj model a program uţ len 
minimálne, ba aţ vôbec. Takýto stav budeme ďalej 
nazývať stagnácia (viď príklad 5). Na obrázku 7 je 
odfotený model jedného veľmi šikovného 
tretiackeho tímu dvoch chlapcov. Tí veľmi rýchlo 
(asi do 10 min) postavili zaujímavý stabilný model, 
ktorý ďalej menili uţ len minimálne. Chlapci však 
neprestali pracovať, začali chodiť medzi ostatných 
ţiakov a pýtali sa na ich prácu, prípadne im 
ponúkali pomoc. To dokazuje, ţe stagnácia práce 
nevylučuje záujem ţiakov o prácu druhých. Ak ich 
motivácia je vysoká, ich potreba tvoriť naplnená, 
začnú sa venovať iným činnostiam. Ako sme 
uviedli, napríklad ponúkanie pomoci ešte 
pracujúcim skupinám, komunikácia s inými 
spoluţiakmi, porovnávanie modelov, programov, ... 
čím napomáhajú k prirodzenému šíreniu poznatku 
medzi skupinami a tým aj v sebe vyvolávajú mnoho 
vnútorných podnetov, ktoré môţu byť impulzom 
pre ďalšiu prácu a vytrhnutie zo stagnácie. 

 
Obrázok 7: Ukážka modelu s dlhodobou stagnáciou 

 

Príklad 5 (zápisky, video): U tretiakov bol na 
úvodnej hodine chlapec veľmi aktívny v rozhovore, 
s plno kreatívnymi a dobrými nápadmi. P. učiteľka 
povedala, ţe je to veľmi šikovný ţiak, ktorý sa 
zúčastňuje matematických olympiád. No hneď na 
začiatku sa ukázalo, ţe jeho motorické zručnosti sú 
veľmi slabé. Napríklad nevedel zapojiť USB do PC, 
po viacnásobnom zopakovaní presného postupu 
učiteľkou. Jeho partner v tíme bol od začiatku 
hodiny v stagnácií a nereagoval na jeho opakované 
výzvy o pomoc pri stavaní. A tak celková 
komunikácia v skupine bola takmer nulová.  

Veľmi zaujímavým faktorom v procese prenosu 
poznatku bol aj záujem ţiakov o prácu druhých, 
ktorý sa prejavoval rôznymi spôsobmi (viď obr. 9). 
Taktieţ štádia, v ktorých sa ţiaci predtým 
nachádzali, boli rozličné (viď obr. 8). Spozorovali 
sme i situácie, kedy ţiaci, ktorí nevedeli ďalej 
postupovať na svojom vlastnom modeli, chodievali 
pozerať na modely k iným tímom. Čím prejavili 
záujem o prácu druhých a zároveň sa inšpirovali pre 
svoju vlastnú prácu. 

 
Obrázok 8: Fázy inicializujúce záujem o prácu 

druhých 

 
Obrázok 9: Prejavy záujmu o prácu druhých 

Na základe vzťahov, ktoré sme vyššie 
popisovali, záznamov z hodín a celkovej analýzy 
dát, sme vytvorili diagram reprezentujúci stavy, 
ktoré nastávali pri procese tvorby poznatku na 
konštruktivistickej hodine u ţiakov pri práci 
s LEGO WeDo. 

Na diagrame môţeme vidieť veľkú ţltú šípku 
znázorňujúcu neodmysliteľné predpoklady, 
z ktorých vychádzame. V týchto predpokladoch je 
zahrnutá hlavne vnútorná motivácia, ktorá zohráva 
dôleţitú úlohu v našom výskume. Teda ţiak nielen 
pociťuje vnútornú potrebu vykonávať danú prácu, 
ale rovno i pracuje. Rôzne cesty pri postup 
osvojovania nových objavov – poznatkov 
znázorňujú šípky medzi jednotlivými štádiami, 
ktoré vidíme na diagrame. 

Proces tvorby poznatku na konštrukcionistických hodinách pri práci s LEGO WeDo na 1. stupni ZŠ 351



 

 

 
Obrázok 10: Proces tvorby poznatku 

 

Pokiaľ z diagramu vyberieme najdôleţitejšie 

časti, charakterizujúce tento proces, dostaneme 

zjednodušený diagram, znázorňujúci základný 
proces osvojovania a získavania poznatku. 

 
Obrázok 11: Základný diagram procesu tvorby 

poznatku 

Pri viacnásobnom prepise a formulácií 
diagramu, sme spozorovali významnú podobnosť 
s inými dvoma modelmi popisujúcimi proces tvorby 
poznatku:  
 Hejného mechanizmus osvojenia si poznatku, 

ktorý pouţíval hlavne v matematike. [Hejný and 
kol., 1990] 

 Etapy poznávacieho procesu od Guya Brussea 
[Brousseau, 1997] 
Chceli by sme zdôrazniť, ţe porovnanie zhody 

s týmito dvoma modelmi nastalo aţ potom, ako sme 
vytvorili náš diagram procesu tvorby, ktorý vznikol 
len na základe analýzy dát pomocou metód, ktoré 
poskytuje zakotvená teória.  

Hejného mechanizmus bol celkovo 
zameraný a podrobne popísaný hlavne pre 
poznávací proces v matematike. Náš výskum sa 
zameriava na poznávací proces v rámci informatiky 
na prvom stupni ZŠ. Zatiaľ konkrétne na prvom 
stupni ZŠ. Pokladáme za pozitívne, keď 
nachádzame v našej schéme/diagrame isté 

prekrytia/zhody s Hejného etapami procesu. Ich 
názorne zobrazenie môţeme vidieť na obrázku 12. 
Hejného prvá etapa motivácie zahrňuje v sebe naše 
podmienky potrebné pre konštruktivistickú hodinu, 
čím je u nás hlavne vnútorná motivácia. Ďalej 
v sebe zahrňuje aj všetky ostatné motivácie 
a impulzy, ktoré sa v priebehu našej skúmanej 
hodiny opakovali viackrát. Ďalej u Hejného 
nasleduje hladina separovaných modelov, ktorá 
v našom prípade znamená tvorenie s porozumením, 
prípadne čiastočne bez porozumenia, zahrňujúc 
v sebe samozrejme aj istú časť motivácie. Následne 
by malo podľa Hejného nasledovať zovšeobecnenie 
jednotlivých separovaných modelov, čo je v našom 
prípade uskutočnenie objavu, ktorý bol získaný pri 
tvorbe s porozumením. Štvrtá fáza – hladina 
generických modelov je podľa nás veľmi podobná 
systematickému tvoreniu modelu s porozumením, 
keď ţiak pochopil fungovanie niektorých závislostí 
a presne vie, kam sa chce dopracovať. Abstrakčný 
zdvih Hejného je čiastočne porovnateľný s našim 
štádiom objavu, keď by ţiak mal byť schopný 
popísať a vysvetliť závislosti a fungovanie 
niektorých častí jeho modelu. Posledná Hejného 
fáza – automatizácia poznatku – nastáva, keď ţiaci 
majú nápad, ktorý chcú zrealizovať. Napríklad 
postaviť si loďku a uţ presne vedia, ako majú 
zapojiť motor do PC a ako ho pripojiť k LEGO 
kockám. Nepotrebujú sa kvôli tomu pýtať učiteľa 
ani spoluţiaka. Nepotrebujú sa pozerať ako to robia 
ostatné tímy. Vedia to a robia to automaticky.  

Tak isto môţeme vidieť aj prekrytie 
s etapami od Guya Broussea na obrázku 13. 

352 K. Mayerová, M. Veselovská



 

 

 
Obrázok 12: Náš proces tvorby poznatku porovnaný s Hejného Mechanizmom nadobudnutia poznatku 

 
Obrázok 43: Náš proces tvorby poznatku porovnaný s Etapami poznávacieho procesu Guya Broussea 

 

3 Záver 

Ako sme spomenuli na začiatku, tento výskum je 
častou výskumu, ktorý robíme v dizertačnej práci. 
Pri pozorovaní, aj pri analýze dát nám vzniklo 
mnoho otázok, ktoré budú námetom na ďalšie 
skúmanie. Pokúsime sa načrtnúť aspoň  niektoré 
z nich. 

Ako sme uţ spomínali, veľmi zaujímavým sa 
nám javí napríklad proces prenosu poznatku medzi 
ţiakmi, ktorý napomáha procesu tvorby poznatku. 
Tento proces bude tieţ námetom ďalšieho 
skúmania, ktorý nám umoţní lepšie navrhovať 

aktivity s LEGO WeDo. Ďalším bohatým zdrojom 
inšpirácií na námety pre návrh aktivít na hodiny je 
aj rozhovor so ţiakmi na začiatku úvodnej hodiny. 
Z neho sa uţ rysujú aktivity a odporúčania pre 
aktivity s deťmi v druţine, či na voľnočasové 
krúţky.  

Spozorovali sme, ţe veľmi zaujímavý, ale 
nesúvisiaci priamo s našou témou je aj vplyv 
charakteru triedy na prenos poznatkov medzi 
ţiakmi, či ich komunikáciu. Ďalej nás zaujala miera 
vplyvu učiteľa a spôsobu jeho vyučovania na 
ţiakov. Napríklad nakoľko sa ţiaci s rastúcim 
vekom a dĺţkou návštevy školy stávajú menej 
iniciatívnymi a schopnými tvoriť kreatívne diela. 
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Nakoľko je do nich vštepovaný spôsob 
individualistickej práce a „neobkukovania“ od 
spoluţiakov. Samozrejme toto  sú otvorené otázky 
a javy, ktoré mohli byť spôsobené viacerými 
faktormi a preto ich tu uvádzame ako námety na 
ďalšie skúmanie. 

V nasledujúcich fázach by sme sa chceli 
dôkladnejšie venovať analýze kompetencií, ktoré 
edukačná robotika rozvíja a ich prepojeniu s  
kľúčovými kompetenciami. 

Za dôleţité povaţujeme aj porovnanie 
zahraničných kurikúl s našimi slovenskými 
a nájdenie výskytu edukačnej robotiky v nich.  

Doterajšie zisťovanie však naznačuje, ţe 
pouţívanie edukačnej robotiky na prvom stupni 
základných škôl je veľmi zriedkavé, napriek tomu, 
ţe napomáha rozvoju nespočetných kompetencií 
ţiakov.  
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Abstrakt 
V tejto práci sa sústreďujem na vyučovanie 
informatiky na základných školách a vytvorenie 
edukačného softvéru pre tento účel. 
Túto tému som si vybrala preto,  lebo ma zaujala 
známa hra Sety a spojenie tejto hry s rozvíjaním 
schopnosti riešenia problémov. 
Cieľom mojej práce bolo navrhnúť a vytvoriť 
softvérové aktivity na rozvoj schopnosti riešenia 
problémov pre žiakov 3.-5. ročníka základných 
škôl.  

1 Teoretické východiská 
Štátny vzdelávací program obsahuje tematický 
okruh Postupy, riešenie problémov, algoritmické 
myslenie. V tomto tematickom okruhu sa žiaci 
zaoberajú špecifickými postupmi riešenia 
problémov. Naučia sa základy algoritmického 
myslenia a nadobudnú schopnosť uvažovať nad 
riešením problémov. 
K pojmom, s ktorými sa žiaci v tomto tematickom 
okruhu stretnú, patria aj, podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ 
[ŠVP,2008], pojmy ako postup a návod. Tiež 
definuje aj vlastnosti a vzťahy ako napríklad 
skladanie podľa návodov a skladanie obrázkov 
z menších obrazcov. Na rozvoj schopnosti riešenia 
problémov môžeme dobre využiť niektoré logické 
hry. V mojej práci sa budem snažiť vytvoriť 
edukačný softvér pre žiakov 3.– 5. ročníka, ktorý 
aplikuje postupy a rozvíja zručnosti popísané 
v tomto tematickom okruhu v Štátnom vzdelávacom 
programe. 

1.1 Logické hry 

Niekedy nemáme návod na riešenie problémov, 
vtedy si musíme sami vymyslieť najvhodnejší 
a zároveň najjednoduchší a najrýchlejší postup. 
V takýchto prípadoch môžeme využiť naše 
poznatky.  
Postupy riešenia treba najprv premyslieť, 
analyzovať situáciu, nasledovne otestovať 
a prípadne upraviť. 

Pomocou logických hier si osvojíme rôzne metódy 
riešenia problémov. Logické hry môžeme zaradiť 
do rôznych skupín[Tomcsányiová, 2010]: 
• hry na precvičenie riešenia problémov 

v priamom režime, 
• hry na precvičenie riešenia problémov pomocou 

symbolického zápisu, 
• hry na precvičenie riešenia problémov použitím 

vlastnosti objektov. 
Medzi hry na precvičenie riešenia problémov 
v priamom režime zaraďujeme hry, v ktorých sa 
väčšinou vyskytujú postavičky reagujúce na príkazy 
hneď po zadaní. Postavičky sa väčšinou pohybujú 
v štvorcovej sieti a ovládajú sa šípkami klávesnice 
či myšou. Cieľom týchto hier je, aby hráč prišiel 
na to, že spôsob „pokus – omyl“ nie je efektívny 
a riešenie problému trvá dlhšie, než s vopred 
pripraveným postupom. Ako príklad hry v priamom 
režime by som rada uviedla hru Sokoban. 

 
Obrázok 1: Sokoban 

Základom hier na precvičenie riešenia problémov 
pomocou symbolického zápisu je, že pri riešení sa 
najprv naplánuje riešenie úlohy pomocou 
symbolického zápisu postupnosti príkazov 
a pri spustení „programu“ sa zrealizuje a vizualizuje 
navrhnuté riešenie. Pri riešení týchto hier je hráč 
nútený si vopred prezrieť trasu a naplánovať cestu. 
Takýto postup riešenia problémov učí hráča 
plánovať riešenie a zapísať plánované riešenie 
problémov. Do tejto kategórie zaraďujeme aj hru 
Žiarovkový robot. 
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Obrázok 2: Žiarovkový robot 

Do kategórie hier na precvičenie riešenia problémov 
použitím vlastnosti objektov zaraďujeme hry, 
v ktorých sa kladie dôraz na vlastnosti objektov. 
Hráč musí pozorovať a pracovať s rôznymi 
vlastnosťami. Hry väčšinou obsahujú vopred určený 
vzor, podľa ktorého musí hráč poskladať nový 
objekt. Treba pritom rozlišovať rôzne tvary, farby 
a veľkosť. Do tejto kategórie však zaraďujeme aj 
hry, kde hráč dostane iba niekoľko vlastností a musí 
vybrať objekt s rovnakými vlastnosťami. Hráč sa 
naučí a nacvičí triedenie objektov podľa ich 
vlastností. Príkladom hry na precvičenie riešenia 
problémov použitím vlastnosti objektov je aj hra 
Sety. 

1.2 Hra Sety 

Hra Sety je logická hra s kartami. Je priemerne 
zložitá a rozvíja vizuálne vnímanie a logické 
myslenie. 
V hre je 81 kariet a všetky sú rôzne. Na kartách sú 
symboly, ktoré majú štyri vlastnosti. Hráč dostane 
deväť náhodne vybraných kariet a jeho úlohou je 
nájsť set. Set tvoria tri karty, ktoré sa buď úplne 
zhodujú v danej vlastnosti (napr. všetky tri majú 
červenú farbu) alebo má každá z trojice v danej 
vlastnosti inú hodnotu (červená, modrá a zelená). 
To musí platiť pre každú vlastnosť. 
Hra získala mnoho ocenení ako napríklad MENSA 
Select Award v roku 1991. Autorom hry je Marcha 
Jean Falco. [SET, 2011] 

 
Obrázok 3: Set Game – The Set Daily Puzzle 

2 Aktivita Dopl ň kartu 
Na základe vyššie spomínaných skutočností som sa 
rozhodla navrhnúť a vytvoriť aktivitu, ktorá je 
zjednodušenou formou a zároveň predprípravou 
na hru Sety. Aktivita je zameraná na precvičenie 
riešenia problémov použitím vlastností objektov. 
V hre sa nachádzajú objekty s rôznymi 
vlastnosťami. Podľa pravidla hry Sety si hráč musí 
poskladať nový objekt s vhodnými vlastnosťami.  
Keďže aktivita je určená pre deti od 3. po 5. ročník 
ZŠ, hráč dostane dve karty a jeho úlohou je, 
aby vytvoril tretiu kartu.  
Po spustení hry sa na obrazovke objavia dve karty 
a vedľa nich tretia, zatiaľ „prázdna“ karta. Na pravo 
od tretej karty sú zoradené vlastnosti symbolov 
oddelené podľa počtu, tvaru, farby a výplne 
(Obrázok 4). Hráč si zvolí jednotlivé vlastnosti 
kliknutím ľavým tlačidlom myši na ikony vlastností 
(a to v ľubovoľnom poradí). Po kliknutí na ikonu 
vlastnosti sa objaví rám okolo nej, aby vybraná 
vlastnosť bola viditeľná. Ak hráč nezvolí všetky 
potrebné vlastnosti a klikne na šípku (ktorá 
symbolizuje príkaz na kreslenie tretej karty), objaví 
sa veta „Ešte si nevybral všetky vlastnosti!“. 
Ak hráč vyberie všetky vlastnosti, ale nesprávne, 
nakreslí sa tretia karta, ale objaví sa veta „Niekde si 
sa pomýlil! Oprav vybrané vlastnosti!“. Ak hráč 
vyberie správne vlastnosti, objaví sa pochvalná veta 
„Gratulujem! Zvládol si to šikovne. Hraj ďalej!“  
Kliknutím na túto vetu hráč dostane ďalšiu úlohu 
(tiež vytvorenie tretej karty). Vedľa pochvalnej vety 
sa objaví animovaný obrázok žmurkajúceho 
a usmievajúceho sa slniečka, ktorý slúži ako 
motivácia. V ľavej dolnej časti obrazovky sa 
nachádza otáznik - Pomocník, ktorý poskytne 
hráčovi radu, ako správne vytvoriť tretiu kartu.  

 
Obrázok 4: Aktivita Dopl ň kartu – vyriešená úloha 

Aby hra bola atraktívna pre deti, obsahuje 
nastavenia (Obrázok 5). Hráč môže vybrať, aká 
trojica farieb, tvarov a výplní symbolov sa bude 
v hre používať. Pri výbere rovnakých farieb 
a tvarov sa ukladá iba prvá vlastnosť z rovnakých 
a ostatné vlastnosti sa vytvoria náhodne. Týmto som 

356 E. Mészárosová



 

 

chcela predísť situácii, kde by používateľ nemal 
možnosť správne vyriešiť problém - vytvoriť tretiu 
kartu.  Pre lepšie precvičenie riešenia problémov 
použitím vlastností objektov som vytvorila tri 
úrovne náročnosti:  
• Prvá (ľahká) úroveň používa iba dve vlastnosti 

symbolov, farbu a tvar. Na každej karte bude 
jeden nevyplnený symbol, rozlišujú sa iba 
vo farbe a v tvare symbolov. 

• Druhá (stredná) úroveň používa tri vlastnosti 
symbolov, farbu, tvar a počet. Symboly 
na kartách sú bez výplne.  

• Tretia (ťažká) úroveň používa všetky štyri 
vlastnosti symbolov. 

 
Obrázok 5: Aktivita Dopl ň kartu – nastavenia 

V časti nastavenia si hráč môže zvoliť farbu, tvar 
a výplň symbolov z ponúkaných možností na ľavej 
časti obrazovky. Na pravej časti sa nachádzajú už 
vybraté vlastnosti a časť, kde si hráč môže zvoliť 
úroveň zložitosti hry. Na pravej spodnej časti 
obrazovky sa nachádza tlačidlo na uloženie 
nastavení a vstup do hry. Na ľavej hornej časti hry 
je šípka, ktorá umožní hráčovi vrátiť sa na úvodnú 
obrazovku. Hra obsahuje časť „O hre“, kde sú 
základné informácie a pravidlá o hre. 
 
Aktivita je určená pre individuálne použitie, ale dá 
sa skombinovať aj so spoluprácou detí, napríklad 
jeden vyberie tvary, farbu a výplň kartičiek a druhý 
bude hrať hru. Poskytuje spätnú väzbu, keďže je 
určená pre deti, spätná väzba je animovaný obrázok 
a pochvalná veta alebo veta vyzývajúca na opravu. 
Takáto forma spätnej väzby by mala slúžiť aj ako 
motivačný prvok.  
Aktivita je jednoducho ovládateľná, ovláda sa len 
klikaním ľavým tlačidlom myši. Všetky texty sú 
v slovenčine.  K normálnemu fungovaniu programu 
je potrebný iba počítač s myšou, program 
nevyžaduje vyšší výkon počítača a ani odbornú 
znalosť učiteľa. 
Podľa fázy poznávacieho procesu by som 
klasifikovala program ako motivujúci (má formu 
hry). Podľa funkcie je to inštruktívny program 
na precvičenie, získanie a rozvoj schopnosti riešenia 
problémov. Podľa vzdelávacej paradigmy je to 

program paradigmy hypotéz spojený s inštruktívnou 
paradigmou. Aktivita poskytuje prostredie hráčovi, 
aby si otestoval svoje hypotézy a súčasne 
aj precvičuje a napomáha hráčovi sa zdokona-
ľovať. [Tomcsányiová, 2011]  
 
Edukačný softvér je obrovským prínosom 
vo vyučovaní, pretože hranie hier je pre deti 
zaujímavé a motivujúce a zároveň im aktivita 
poskytuje možnosť rozvíjať svoje schopnosti. 
V mojej práci som navrhla a zrealizovala logickú 
hru, ktorá podporuje rozvoj schopnosti riešenia 
problémov a kde hráč využíva svoje vizuálne 
vnímanie a zdokonaľuje si ho. 
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Abstrakt 
V 21. storočí mnohí autori skloňujú slovné spojenie 
„digitálny svet“, keďže sa počítače stali bežnou 
súčasťou väčšiny domácností, alebo sa často 
využívajú aj v zamestnaní.  

Digitálne technológie (ďalej niekedy len DT) sa 
nevyhnutne objavili aj vo vzdelávacích inštitúciách 
vrátane materských škôl. V máji 2009 vznikol 
na Slovensku aj v súčasnosti bežiaci národný 
projekt Európskeho sociálneho fondu (ESF) 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 
V rámci tohto projektu sa materské školy vybavili 
digitálnymi technológiami a učiteľky materských 
škôl si môžu rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť. 

V predkladanom článku predstavím príbeh (prí-
padovú štúdiu) o tom, ako sa digitálne technológie 
objavili v jednej konkrétnej materskej škole (ďalej 
niekedy len MŠ), ako si účastníčka vzdelávania 
rozvíjala svoju digitálnu gramotnosť a ako využíva 
získané vedomosti zo vzdelávania Digitálne 
technológie v MŠ. 

Kľúčové slová: digitálne technológie, materská 
škola, vzdelávanie 

1 Digitálne technológie 
v materských školách 

Ľudia používajú počítač pri práci, na komuni-
káciu, pri vzdelávaní, ale taktiež na zábavu. 
V súčasnosti aj rodičia malých detí využívajú doma 
počítač, či už rekreačne alebo pracovne. Mnoho ro-
dičov sa zamýšľa nad vhodnosťou používania počí-
tača už aj v predškolskom veku. Zaujímavá je preto 
otázka, ako a čo našim deťom ukázať na počítači. 

„Dieťa od 5 rokov by malo mať možnosť spoz-
nať prácu s digitálnymi technológiami, upozorňu-
júc na vnímanie počítačov ako modernej súčasti 
života, pri ktorej by bolo skôr kontraproduktívne 
nevyužiť ju ako učebný nástroj už v takomto 
skorom veku (mediainfoservis.sk).“ 

Dôležité je reagovať na skúsenosti detí 
z domáceho prostredia aj vo vzdelávaní. Preto je 

využívanie digitálnych technológií v materských 
školách plne opodstatnené. 

„Aj materské školy sa musia zaujímať o postupy 
a stratégie integrácie DT, a to o také postupy, ktoré 
nám umožnia dosahovať učebné ciele efektívnejším, 
presvedčivejším a modernejším spôsobom – vždy, 
keď je to vhodné (Kalaš, 2010a)“. 

2 Digitálna gramotnosť učiteliek 
MŠ 

Digitálna gramotnosť je súbor znalostí, zručností 
a porozumenia potrebného pre primerané, bezpečné 
a produktívne používanie digitálnych technológií 
na učenie sa a poznávanie – v zamestnaní 
a v každodennom živote (Kalaš, 2010b). 

Základným predpokladom pre zodpovedajúci 
rozvoj kompetencií detí je adekvátna úroveň uči-
teľských kompetencií. Rozvíjanie digitálnych 
kompetencií vyžaduje okrem vybavenia MŠ digitál-
nymi technológiami aj niečo dôležitejšie, a to zá-
kladnú úroveň digitálnej gramotnosti pedagógov 
MŠ. 

Existuje viac možností, ako rozvíjať svoju digitál-
nu gramotnosť: 

• Učiteľky materských škôl sa profesijne rozvíja-
jú vzájomným vzdelávaním sa. „Je to 
stratégia profesijného rastu učiteľov, pri ktorej 
sa medzi sebou radia, diskutujú a vymieňajú si 
odborné skúsenosti, navštevujú sa na hodinách 
v triede, podporujú sa navzájom a pomáhajú si 
pri zvyšovaní kvalitného vzdelávania detí 
a žiakov,“ pozri (Kalaš, 2010a). 

• Vzájomným vzdelávaním sa v rámci svojho 
mesta či okresu. Podľa našej skúsenosti sa pani 
riaditeľky často medzi sebou radia. Dve riadi-
teľky v Bratislave dokonca pravidelne pripra-
vujú pre svoje kolegyne metodické dni, kde im 
predstavujú možnosti integrácie digitálnych 
technológií do výchovno-vzdelávacích činností. 

• V neposlednom rade pani učiteľky aj vedúci 
zamestnanci môžu rozvíjať svoju digitálnu gra-
motnosť aj na odborných konferenciách 
a vzdelávaniach. 
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Ako som naznačila v úvode, na Slovenku už 
štvrtý rok beží Metodicko-pedagogickým centrom 
realizovaný národný projekt ESF, prostredníctvom 
ktorého si môžu pedagógovia materských škôl roz-
víjať svoju digitálnu gramotnosť. 

Rozsah tohto vzdelávacieho programu je určený 
na 48 hodín vzdelávania (okrem práce na závereč-
nom projekte), z toho 40 hodín prezenčného vzdelá-
vania a 8 hodín dištančného. Mala som možnosť 
stať sa lektorkou prvej pilotnej skupiny spomína-
ného vzdelávania. Postupom času som sa zapojila aj 
do vytvárania vlastného vzdelávacieho programu.  
 

3 Skúmame fenomén digitálnej 
gramotnosti učiteliek MŠ 

Vzdelávanie sa pedagogičiek materských škôl pri-
nieslo niekoľko otázok. 

• Aké procesy a zmeny sa odohrajú v MŠ?  
• Ako sa mení postoj učiteliek k digitálnym 

technológiám?  
• Ako sa využívajú DT po vzdelávaní?  
• Ako sa mení postoj riaditeliek k zakúpeniu 

ďalších DT? 

Už na začiatku vzdelávania som si – ako lektorka –
uvedomila, že každá účastníčka má svoj príbeh o 
tom, ako sa zoznamuje s prácou na počítači, ako sa 
učí pracovať s digitálnou hračkou Bee-Bot atď. 
Spolu s vedúcim mojej dizertačnej práce sme sa 
rozhodli tento proces rozvíjania ich digitálnej 
gramotnosti intenzívne pozorovať, zaznamenať 
a pokúsiť sa odpovedať na výskumné otázky. 

V bratislavskom vzdelávacom stredisku sa 
pre účely projektu vytvárajú 11-členné vzdelávacie 
skupiny. Moju výskumnú skupinu som si vybrala 
z dostupných materských škôl a pedagogických 
zamestnancov. 

Pozorovanie príbehov učiteliek, ale aj samot-
ných inštitúcií začalo už pred vzdelávaním. Osobne 
som navštívila účastníčky výskumnej skupiny 
na ich pracoviskách. Moja prvá návšteva 
materských škôl súvisela s úvodným rozhovorom 
s učiteľkami. Na úvod som oslovila riaditeľky 
vybraných inštitúcií a poprosila ich o písomný 
súhlas s osobnou návštevou ich materskej školy 
a súhlas s fotografovaním priestorov MŠ. 

 Učiteľky zúčastnené na vzdelávaní sú všetkých 
vekových kategórií. Rozhovory priniesli niekoľko 
zaujímavých skutočností. 

Závery o učiteľkách: 

• učiteľky, ktoré som navštívila, sa chcú vzde-
lávať, 

• s veľkou nádejou očakávajú ďalší rozvoj svojej 
digitálnej gramotnosti, 

• po absolvovaní vzdelávania majú všetky záujem 
využívať nové poznatky, 

• každá z opýtaných má v pláne pomôcť a radiť 
kolegyniam, čo a ako majú robiť. 

Závery o digitálnej gramotnosti učiteliek MŠ: 

• niektoré učiteľky využívali DT vo svojej vý-
chovno-vzdelávacej práci už pred vzdelávaním, 
ale našli sa aj počítačovo negramotné učiteľky, 

• stretla som učiteľky, ktoré ma na úvod rozho-
voru upozornili, že nič nevedia robiť s digitál-
nymi technológiami, neskôr sa však priznali, že 
aktívne mailujú, vyhľadávajú na internete rôzne 
informácie, alebo dokonca aj nakupujú produk-
ty, 

• pre učiteľky je jednoduchšie, ak namiesto nich 
vykoná za nich úlohu niekto skúsenejší, 

• málo si veria a obávajú sa, že počítač sa ľahko 
pokazí. 

Závery o riaditeľkách: 

• riaditeľky ma pri prvej návšteve MŠ privítali 
s veľkou ochotou, 

• vidia vo vzdelávaní vylepšenie digitálnych 
kompetencií ich učiteliek, 

• očakávajú od učiteľky, ktorá sa zúčastní vzde-
lávania, že bude využívať digitálne technológie 
vo výchovno-vzdelávacom procese, 

• očakávajú, že učiteľky budú medzi kolegyňami 
šíriť vedomosti a skúsenosti s využívaním DT, 

• niektoré riaditeľky sú veľmi iniciatívne a samy 
vyhľadávajú alebo kupujú DT, 

• spoznala som riaditeľky, ktoré aj samy vzdelá-
vajú svoje pedagogičky a 

• niektoré pani riaditeľky usporadúvajú otvorené 
dni pre okolité materské školy, aby mohli uká-
zať spôsob využívania technológií v ich MŠ, 
a zároveň si vymeniť medzi sebou skúsenosti. 

4 Využitie digitálnych technológií 
v materskej škole 

V tejto kapitole podrobne predstavím, ako sa 
digitálne technológie stali súčasťou triedy v jednej 
vybranej materskej škole (z jedenástich skúmaných 
inštitúcií). 

4.1 DT v triede pred vzdelávaním peda-
gogičky 

Táto učiteľka sa už pred vzdelávaním Digitálne 
technológie v materskej škole zúčastnila vzdeláva-
nia v rámci národného projektu Infovek2, vďaka 
ktorému sa naučila pracovať na počítači. Aktívne 
využíva vo vyučovaní všetky možnosti technológií, 
s ktorými sa stretla v nedávnej minulosti. Počas 

                                                           
2 Podrobnejšie pozri na www.infovek.sk 
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rozhovoru spomenula fotenie detských aktivít, ako 
aj kreslenie v RNA („mne sa ten program veľmi 
páči, lebo je jednoduchý a deti ho bez problémov 
pochopia“). Deti majú k dispozícii rôzne edukačné 
hry na rozvíjanie priestorovej predstavivosti 
a tvorivosti. Zaujímavé aktivity učiteľka vytvára aj 
s digitálnou hračkou (včelou) Bee-Bot. Podľa jej 
slov „výhody technológií sú veľmi silné: pedagóg 
na internete nájde množstvo inšpirácií, obrázkov 
alebo materiálov.“ 

 
Obr. 1 Počítač zabudovaný v triede 

Počítače v skúmanej materskej škole sú súčasťou 
triedy, ktorá je na prízemí (budova MŠ má zatiaľ 
staré okná). Kvôli bezpečnosti museli učiteľky 
vymyslieť, ako zabezpečiť počítač, keď už nikto 
nie je v škole. Preto namaľovali paraván a vždy 
večer, keď odchádza posledná z nich z triedy, 
roztiahne paraván a počítačový kútik zrazu vyzerá 
ako divadelné zákutie. 

 

Obr. 2 Pred zlodejmi zamaskovaný digitálny kútik 

4.2 DT v triede po vzdelávaní 
pedagogičky 

Pani učiteľka z MŠ navštevovala vzdelávanie už 
s určitými vedomosťami ohľadne využiteľnosti 
počítačov, ale aj s odstupom času si veľmi chváli 

nové informácie a zručnosti, ktoré získala v 
rámci vzdelávania. Predtým mnohé veci robila len 
intuitívne a počas vzdelávania sa dozvedela o 
efektívnejšom využití programov, softvérov, či 
programovateľnej hračky Bee-Bot. 

 
Obr. 3 Digitálne pomôcky v MŠ 

Účasť na vzdelávaní jednoznačne obohatila pani 
učiteľku o mnoho užitočných vedomostí. Ako 
lektorka som mala obavy, či túto pomerne digitálne 
gramotnú učiteľku zaujme obsah vzdelávania. 
Našťastie, už viackrát sa mi potvrdilo, že moje 
obavy boli neopodstatnené. (Vzdelávala som už aj 
slečnu, ktorá práve absolvovala štátne záverečné 
skúšky na pedagogickej fakulte a aj keď má skúse-
nosti s písaním elektronických dokumentov, či 
internetom, sama sa priznala, že spôsoby využívania 
digitálnych technológií v materských školách spoz-
nala až vďaka projektu Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania). 
Skúsenejšie účastníčky mali výhodu, že vedeli 
spojiť staré poznatky s novými. 

4.3 Jeden bežný deň v materskej škole 

Aby som hlbšie pochopila, ako sa zmenili každo-
denné aktivity už digitálne gramotnej učiteľky 
počas výchovno-vzdelávacieho procesu, rozhodla 
som sa stráviť spolu s ňou niekoľko dní v jej 
materskej škole.  

Počas dňa sa v každej triede vystriedajú dve 
pedagogičky. Pred samotnou návštevou som si 
musela premyslieť, či by bolo vhodné zúčastniť sa 
ranných a doobedných aktivít, alebo pozorovať 
poobedné činnosti. Na základe viacerých názorov 
som sa rozhodla pre rannú smenu, a to z týchto 
dôvodov: 

• hlavne pri doobedňajších aktivitách si deti 
rozvíjajú prostredníctvom hier svoje kompe-
tencie – učiteľka pripravuje aj edukačné aktivi-
ty pre deti, 
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• deti v MŠ po obede majú povinný spánok, 
resp. odpočinok, 

• niektorí rodičia tesne po obede vyzdvihnú 
svoje deti zo zariadenia, 

• odchod detí je individuálny, niektoré odídu 
veľmi skoro, kým ostatné zostanú v MŠ dlhšie. 

Pani učiteľka, ktorú som navštívila, učí tento rok 
predškolákov, čiže 5-6 ročné deti. Do materskej 
školy som prichádzala ešte pred ranným príchodom 
detí. Pani učiteľka práve priamo v triede tlačila 
vymaľovánky pre deti podľa týždennej témy. 
Keďže v tom týždni bol aj prvý jarný deň, celý 
týždeň niesol názov Ročné obdobia. Tento týždeň 
venovali pani učiteľky pozornosť názvom mesiacov 
a charakteristickým črtám jednotlivých ročných 
období. 

Ako deti prichádzali do triedy, mohli si vybrať 
vymaľovánku. Počas maľovania diskutovali o zážit-
koch z víkendu, ale aj o farbách, ktoré si zvolili 
pre jednotlivé objekty na obrázku. Napr. „moje 
jablko bude červené, lebo už je dozreté“. 

Nie každé dieťa však malo záujem maľovať. 
Niektoré radšej stavali hrady zo stavebníc, alebo 
poprosili pani učiteľku, či by nemohli kresliť niečo 
na počítači. 

Počas príchodu detí sú ranné aktivity 
individuálne. Zaujímavé bolo pre mňa, keď sa 
chlapec práve prostredníctvom digitálnej hračky 
Bee-Bot zaradil do aktivít triedy. Keď prišiel do 
triedy, bol smutný. Nechcel sa zapojiť do žiadnych 
činností, chvíľu stál vo dverách urazený. Postupne 
sa otočil a keď uvidel prichystanú včelu na koberci 
aj s podložkou, zabudol na svoj hnev a sadol si 
k podložke. Sám si vymyslel cieľ, kam nasmeruje 
včelu. Keď sa mu to podarilo, zavolal pani učiteľku, 
aby sa pochválil. 

 

Obr. 4 Chlapec sa hrá so včelou Bee-Bot 

 

Potom už pani učiteľka zadala cestu, po ktorej 
mala včela ísť. Po niekoľkých úspešných nasmero-
vaniach sa chlapec postavil a pridal sa k ostatným 
deťom. Išiel si vymaľovať vlastnú kresbu. 

Deti po úspešnom vymaľovaní všetkých pripra-
vených obrázkov poprosili pani učiteľku, či by sa 
mohli niečo spoločne zahrať so včelou. 

Aktivita bola relatívne rýchlo pripravená. 
Deti si zobrali pexeso o dopravných značkách. 
Rozdelili kartičky tvoriace jeden  pár vždy na dve 
rôzne kôpky. Kartičky z jednej kôpky potom 
umiestnili pod priesvitnú podložku. Z druhej kôpky 
si potom ťahali kartičku so značkou, ktorú bolo 
treba nájsť pomocou včely. Pri každej značke si deti 
krátko povedali, na čo slúži táto dopravná značka. 
Vymysleli si, akou cestou dostanú včelu na požado-
vané miesto a nakoniec naprogramovali cestu. Keď 
sa dostal na rad chlapec, ktorý sa ráno už hral so 
včelou Bee-Bot, na moje prekvapenie sa mu 
podarilo dostať včelu na správne miesto až na viac 
pokusov. Neskôr som sa pýtala pani učiteľky, čím 
to je spôsobené. Keď bol chlapec len sám pri 
podložke, bez problémov dostal včelu na potrebné 
miesto. Ale keď sa aktivite venovala celá skupina, 
tak robil chybné kroky. Dozvedela som sa, že 
 problém bol práve v tom, že chlapec má problém 
s vystupovaním pred ostatnými. I keď nemusí nič 
povedať, je stredobodom pozornosti a jeho výkon je 
tým negatívne ovplyvnený. 

Ako som už spomínala, hlavnou témou dňa aj 
týždňa boli ročné obdobia. Pani učiteľka tému 
uviedla pomocou rozprávky o dvanástich 
mesiačikoch. Potom sa deťom postupne pridelili 
úlohy: stvárňovali konkrétny mesiac a k tomu 
dostali príslušný farebný papier – zelený papier 
znamenal jar, žltý papier leto atď. Deti, ktoré 
nepredstavovali žiadny mesiac, mali za úlohu 
umiestňovať obrázky, ktoré ráno vymaľovali, do 
správnych mesiacov: december – vianočný 
stromček, alebo august – kúpanie sa a pod. 

 

Obr. 5 Aktivita o ročných obdobiach pomocou obrázkov 
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Posledná doobedná aktivita bola pri počítači. Keďže 
v triede majú jeden počítač, pani učiteľka otočila 
monitor smerom k deťom a posadila ich okolo stola 
do dvoch polkruhovitých radov. 

 

Obr. 6 Aktivita o ročných obdobiach pomocou PC 

Deň pred aktivitou pani učiteľka pohľadala 
na internete vhodný materiál o ročných obdobiach. 
Podarilo sa jej nájsť prezentáciu, ktorú vedela 
využiť aj pre deti v jej triede. 

Úlohou detí bolo najprv vybrať prislúchajúce 
mesiace k danému ročnému obdobiu. Väčšinou deti 
predškolského veku už poznajú veľké tlačené 
písmená, čiže to zvládli výborne (ak však nevedelo 
dieťa prečítať názov mesiaca, pani učiteľka pomá-
hala slovne, že to je kartička farby „xy“). Po úspeš-
nom pozbieraní všetkých mesiacov k danému roč-
nému obdobiu nasledovala ďalšia úloha. Deti mali 
vybrať z množstva obrázkov tie, ktoré nepatria 
k jarnému, letnému, jesennému alebo zimnému 
obdobiu. Deti po jednom pristupovali k počítaču 
a riešili zadanie. Najprv sa hlásili tí, čo vedeli 
riešenie, a potom pedagogička vyvolávala, kto má 
vyriešiť zadanie. Záujem o aktivitu bol veľký. Deti 
celý čas vydržali sledovať aj riešenia svojich 
spolužiakov. 
 

  
Obr. 7 Individuálne riešenie úloh pri počítači 

 

4.4 Fotoaparát v triede 

Súčasťou môjho pozorovania bolo nielen dokumen-
tovanie výrokov detí, alebo priebehu aktivít, ale aj 
zachytenie fotografií. Prvý deň som fotila len ja. 
Druhý deň ráno, keď ešte bolo málo detí v triede, 

spýtala som sa, či chcú aj ony vyskúšať fotiť. Jedno 
dievčatko nemalo záujem, ale všetky ostatné deti 
pribehli, vypočuli si moje inštrukcie a pustili sa do 
fotenia. Keď pani učiteľka videla, aký je o fotenie 
veľký záujem, hneď priniesla aj fotoaparát patriaci 
materskej škole a dala deťom do rúk aj druhú 
digitálnu technológiu. 

Pri fotení ma zaujalo hlavne jedno dievča, ktoré 
som predošlý deň počas individuálnych zamestnaní 
videla len pri stavebniciach a len s jedným 
kamarátom sa rozprávala, spoločne plánovali svoju 
stavbu. Keď som dala deťom do rúk fotoaparát, 
dievča pribehlo k skupinke detí a jej záujem o fo-
tenie bol mimoriadne veľký. Zrazu sa zapojila aj 
do spolupráce s ostatnými deťmi, dokonca postupne 
prichádzajúcim deťom po jednom vysvetľovala 
správne držanie fotoaparátu. Jednoznačne sa uká-
zala jej vodcovská povaha a bolo obdivuhodné, ako 
sa prostredníctvom fotoaparátu zapojila do spolu-
práce s ostatnými deťmi, ako si vytvárali vlastné 
pravidlá. 

 

Obr. 8 Spolupráca detí pri fotení 

 
Počas vzdelávania učiteliek MŠ vysvetľujeme 

účastníčkam aké je odporúčané umiestnenie 
digitálnych technológií. Počítač by mal byť 
jednoznačne súčasťou triedy, aby sa nestal pre deti 
výnimočnou a izolovanou pomôckou. To isté platí 
aj o digitálnej hračke Bee-Bot, alebo aj o tablete, 
interaktívnej tabuli a pod. 

Tento názor sa mi potvrdil aj počas mojej 
návštevy materskej školy. Digitálny fotoaparát nieje 
každodennou súčasťou triedy a keď mali deti 
možnosť fotiť, na začiatku sa len ťažko dohadovali 
na poradí, v akom budú fotiť. Zrazu mali 
k dispozícii niečo výnimočné. Niekedy aj nájsť 
objekt fotenia bolo problémom. Zo začiatku sa fotili 
len navzájom a aj si ochotne pózovali. Ďalší deň 
pani učiteľka ukázala deťom prezentáciu fotografií, 
ktoré vytvorili, a deti so záujmom pozerali, 
komentovali a hľadali, čo práve ony nafotili. Aj 
samé zistili, že sa príliš veľa fotili len navzájom. 
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Aby to nebolo také jednotvárne, počas ďalších dní 
deti fotili aj detaily v triede. Dokonca pani učiteľka 
dala deťom fotoaparát k dispozícii aj na dvore, a tak 
si mohli nafotiť púčiky na stromoch 
a charakteristické črty jari – čo vlastne súviselo aj 
s týždennou témou. 

Záver 
Na základe mojich pozorovaní sa mi potvrdzuje, že 
projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania 
priniesol do života materských škôl veľa inovácií. 
Pani učiteľky, ktoré už využívali počítač vo vý-
chovno-vzdelávacom procese, sa naučili využívať 
technológie efektívnejšie a spoznali ďalšie možnosti 
ich použitia. Väčšina digitálne negramotných 
pedagogičiek sa začala venovať dostupným 
digitálnym technológiám vďaka vzdelávaniu, 
hlavne na základe povzbudenia. 

Okrem prezenčných hodín majú pedagogičky 
k niektorým vzdelávacím blokom aj dištančné 
úlohy. To znamená, že dostanú zadanie, ktoré 
vypracujú v domácom prostredí pomocou 
študijných materiálov. Takto bola nejedna 
pedagogička motivovaná vymyslieť aspoň jednu 
aktivitu s programovateľnou hračkou. Tieto aktivity 
zvyknú byť veľmi prínosné pre deti a hlavne 
zaujímavé a pútavé. 

Moje pozorovania potvrdzujú, že pedagogičky, 
ktoré absolvovali vzdelávanie o digitálnych techno-
lógiách v rámci svojich možností získané vedomosti 
určite využívajú. 
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Abstrakt 
V príspevku predstavím sériu gradovaných úloh, 

ktorú som navrhla a vytvorila a ktorá by mala 
pomôcť minulým aj budúcim riešiteľom 
programátorskej súťaže Imagine Logo Cup pri 
príprave na túto súťaž. 
Kľúčové slová: súťaž Imagine Logo Cup, 
parametre, vlastné procedúry 

1 Úvod 
Súťaže sú vhodnou motiváciou žiakov zaujímať sa 
viac o daný predmet aj v škole. Pre tých, ktorí sa 
venujú programovaniu v prostredí Imagine Logo 
existuje už 15 rokov súťaž Imagine Logo Cup, ktorá 
je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl 
alebo prímy až kvarty osemročných gymnázií. 
Súťaž má dve kolá a v každom sú tri úlohy. Prvá 
úloha je zameraná na návrh príkazu s parametrami, 
ktoré kreslia obrázok pomocou korytnačej grafiky. 

2 Analýza žiackych riešení 
Z analýzy žiackych riešení prvej súťažnej úlohy 
z 13. a 14. ročníka som zistila, že žiakom robí 
problém používať: 
• príkaz opakuj – namiesto jeho využívania 

žiaci do svojho riešenia skopírujú tie isté časti 
programov, 

• pomocné procedúry – namiesto toho, aby 
v jednej procedúre využívali iné, už hotové 
procedúry, kopírujú znova a znova časť 
programu (a to aj vtedy, keď dokážu využívať  
základný príkaz opakuj), 

• parametre – nepoužívajú alebo zle používajú 
parametre. Vždy, keď chcú nakresliť inak veľký 
objekt, musia ísť do vnútra procedúry 
a manuálne zmeniť veľkosť všade, kde ju mali 
použitú. 

3 Séria úloh 
Úlohy, ktoré som pripravila majú inštruktívny 
charakter s cieľom naučiť žiakov správne používať 
vyššie spomínané programátorské konštrukcie 
a prvky. 

 
Obrázok 1: Jedna úloha z pripravenej série úloh. 

Žiaci riešia úlohy priamo v mnou navrhnutom 
prostredí, v ktorom môžu pri ich riešení 
experimentovať a úlohy riešiť svojím vlastným 
tempom. Napríklad v úlohe na obrázku 1 má žiak 
využiť pri príprave jeho vlastnej procedúry mlyn 
už pripravené procedúry Bod a Rameno. Tie 
obsahujú správne riešenia z minulých zadaní, a teda 
ak aj žiak v nejakom svojom minulom riešení 
vytvorí nesprávny príkaz, neovplyvní to jeho 
riešenia v ďalších úlohách. Na vyvolanie editora 
novej procedúry je pripravené tlačidlo (uprav 
"mlyn), rovnako aj pre jej spustenie (zelená šípka). 
Takýto prístup umožňuje žiakom sústrediť sa 
hlavne na programovanie – bez rušivého písania do 
príkazového riadka. Pri každej úlohe je tiež 
sprievodný text, v ktorom je vysvetlené, čo má žiak 
v rámci riešenia urobiť. Navrhnutú sériu úloh 
napokon otestujem na Gymnáziu v Myjave. 
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Náplňou mojej práce [2] bolo vytvoriť metodiku 
výučby tematického celku Bezpečnosť na 
internete pre žiakov prvého stupňa ZŠ. Čoraz 
mladšie deti využívajú internet a to bez dozoru 
dospelých, preto je potrebné sa tejto téme venovať. 

Práca obsahuje 15 výučbových námetov. Tie sú 
zadelené do 3 častí. Prvá je venovaná bezpečnosti 
v každodennom živote a obsahuje 4 námety. 
V druhej sa venujeme bezpečnosti v počítačovej 
učebni a spracovávame 2 námety.  Tretia, 
najrozsiahlejšia časť, je o bezpečnosti na internete 
a zaradili sme tu 9 námetov. 

Pri výučbe sme použili vhodné webové stránky, 
ktoré sme bližšie popísali v [1]. Každý námet sa 
venuje výučbe určitej dielčej témy z oblasti 
bezpečnosti. Okrem toho sme sa snažili rozvíjať aj 
rôzne počítačové zručnosti. 
Za kľúčovú považujeme časť o bezpečnosti na 
internete, pretože je venovaná témam, ktoré sú pre 
deti nové. Obsahuje nasledujúce námety: 

1. Zverejňovanie informácii s rozvahou - 
venované problematike zverejňovania 
fotografií a videí s odhalenými časťami 
tela. Precvičujeme aj prácu s fotografiou. 

2. Pozor na to, kto nás fotografuje – aby 
naše fotografie niekto nezneužil. Tvorba 
jednoduchej fotomontáže. 

3. Nebezpečné priateľstvá - o rizikách 
nadväzovania priateľstiev cez internet. 
Tvorba animácie alebo videa na túto tému. 

4. Zdroje informácií – o dôveryhodnosti 
informácií publikovaných na internete a 
 diskriminácii na základe nepodložených 
informácií. Žiaci si nasimulujú rôzne 
obrázky, ako by ich videli ľudia s rôznymi 
typmi zdravotných postihnutí, aby 
pochopili, že nie je vhodné mať voči takým 
ľuďom predsudky  

5. Kybernetické šikanovanie. Žiaci si opäť 
pripravia krátke video, vrátane prípravy 
scenára. 

6. Pozor na zverejňované informácie – 
internet si naše chyby a nami zverejnené 

informácie pamätá. Žiaci majú vyfarbiť 
obrázok. Potom musia opätovne používať 
funkciu editora krok späť, aby dostali 
pôvodnú nevyfarbenú predlohu. Tak 
demonštrujeme, akú pamäť má počítač. 

7. Reťazové listy. Učiteľ upozorní na dopad 
reťazových listov. Ukáže žiakom 
pripravenú animáciu, ktorá demonštruje ako 
rýchlo sa šíria. 

8. Reklama – netreba veriť každej reklame. 
Žiaci nakreslia nejaký výrobok v grafickom 
editore a potom naň pripravia reklamu 

9. Netiketa. Žiaci navrhnú vlastné pravidlá 
správania sa na internete a vytvoria o nich 
prezentáciu. 

 V praxi sme sa presvedčili, že téme bezpečnosti 
sa žiaci málo venujú a dostatočné skúsenosti z tejto 
oblasti nemajú ani učitelia a rodičia. Nami 
vytvorená metodika poskytuje nové námety na to, 
ako ju vhodným spôsobom priblížiť deťom 
a zároveň rozvíjať aj ich informatické kompetencie. 
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Od roku 2008 sa na Slovensku stala informatika 
– vznikom predmetu informatická výchova – 
povinnou súčasťou primárneho vzdelávania. Tento 
pomerne nový predmet teda ešte nemá dlhú tradíciu, 
nie je dostatočne zabezpečený učebnicami a ďalšími 
učebnými materiálmi. 

Aj to sú dôvody, prečo sa v mojom dizertačnom 
projekte zameriavam práve na rozvoj tohto 
predmetu, a to konkrétne na rozvoj algoritmického 
myslenia, na základy programovania a na 
schopnosti žiakov 1. stupňa ZŠ riešiť problémy na 
predmete informatická výchova. 

Práca [Gujberová, 2012] obsahuje prvé výsledky 
mojej výskumnej práce. Opisujem v nej priebeh 
vyučovacích hodín, ktoré som navrhla pre žiakov 
prvého stupňa základných škôl na tému riešenie 
problémov a na rozvoj algoritmického myslenia. 
Tieto hodiny som aj prakticky realizovala a analy-
zovala.  

Pri príprave úloh pre žiakov musíme zohľadniť 
o.i. aj ich kognitívny vývin. Učiteľ by mal vedieť, 
v akom štádiu vývinu sa práve nachádzajú jeho 
žiaci, čo je pre ich vnímanie sveta charakteristické. 

Osem rokov vediem záujmový krúžok zameraný 
na informatiku na slovenskej a maďarskej neplno-
organizovanej škole v Hrubom Šúri (presnejšie na 
Základnej škole Hrubý Šúr a na Základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským). Tieto hodiny 
sú zaujímavé nielen kvôli rôznemu veku žiakov, ale 
aj kvôli dvojjazyčnosti, keďže ich navštevujú žiaci 
oboch škôl. V školskom roku 2010/11 som sa 
rozhodla, že niektoré stretnutia venujem vyučovaniu 
základov programovania. Na túto tému som vyčle-
nila osem takýchto stretnutí.  

Žiakov som rozdelila do dvoch skupín: na začia-
točníkov a pokročilých. Keďže ide o záujmový 
krúžok, nie každý žiak ho navštevuje od prvého 
ročníka, niektorí vynechajú jeden rok, ale väčšinou 
toto rozdelenie znamená aj rozdelenie podľa 
ročníkov – začiatočníci: prváci a druháci, pokročilí: 
tretiaci a štvrtáci. 

V prípravách na stretnutia so žiakmi na krúžku 
som vychádzala z obsahu vzdelávacieho programu 
pre ISCED1. Na jednotlivých hodinách sme sa 
zaoberali témami webové stránky, kreslený diktát, 
kreslenie mapy, Logo Motion, Panák, kreslenie 
obrázka, riadenia robota a Imagine. Tieto témy som 
si vybrala tak, aby som sa na hodinách mohla 

zamerať na pojmy, ktoré tematický okruh Postupy, 
riešenie problémov, algoritmické myslenie zahŕňa. 
Robotické stavebnice som nemala k dispozícii, 
preto som sa sústredila na zvyšné tri skupiny 
pojmov. Tie boli zastúpené na jednotlivých 
hodinách takto: 
 postup, návod, recept: Nakreslime diktát, 

Logo Motion, Nakreslime obrázok a Panák, 
 riadenie robota, obrázková stavebnica, 

postupnosť krokov: webové stránky, Nakresli-
me si mapu, Panák, Budeš ma viesť a Imagine, 

 detský programovací jazyk, elementárne 
príkazy, program: webové stránky, Panák 
a Imagine. 

 
Obr. 1 Úlohy z hodiny Nakreslime diktát 

Zásluhou takto pripravených hodín prebehlo 
prvé stretnutie žiakov so základmi programovania 
hravou formou. Počas hodín som pozorovala rozdiel 
medzi schopnosťami žiakov rôznych ročníkov. Je 
pravda, že podľa Piagetovho rozdelenia 
sa nachádzajú v rovnakom štádiu kognitívneho 
vývinu, avšak štvrtáci už pomaly začínajú 
prechádzať do štádia formálnych operácií. Bolo to 
vidieť pri ich práci v jednotlivých prostrediach, aj 
pri rýchlejšom zvládnutí a pochopení zložitejších 
úloh. Niektorí z nich už dokázali uvažovať aj 
o hypotetických možnostiach a systematicky hľadať 
riešenia. 
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Abstrakt 
Cieľom informatickej výchovy je rozvíjať myslenie 
žiakov, ich schopnosť riešiť problémové úlohy 
a overovať riešenia použitím IKT. Jednou 
z možností ako motivovať žiakov, podporiť ich 
záujem o digitálne technológie a o informatiku je 
zapojiť ich do súťaže, kde si môžu preveriť svoje 
vedomosti a porovnať si ich s inými žiakmi. 

 
Keywords: informatická výchova, súťaž, 
Informatický bobor (iBobor) 

1 Cieľ práce 
Hlavným cieľom mojej práce je navrhnúť úlohy 
informatickej súťaže iBobor pre kategóriu Bobrík 
(3 a 4 ročník základných škôl) a stanoviť a overiť 
hypotézy o náročnosti týchto úloh. 

2 Informatický bobor 
Informatický bobor je súťaž, ktorá vznikla v roku 
2004 v Litve a na Slovensku sa konala po prvýkrát 
v školskom roku 2007/2008. 
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem 
 o informačné  a komunikačné technológie (IKT) 
 u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať  v deťoch 
využívanie digitálnych technológií, posmeliť ich 
 v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri učení sa, pozri [1]. 
Súťaž je určená všetkým žiakom od 8 do 18 rokov. 
Aby boli zadania primerané veku a poznatkom, sú 
žiaci súťaže rozdelení do piatich kategórií. 

3 Bobrík 
V školskom roku 2010/11 prebehol pilotný ročník 
súťaže v novej súťažnej kategórii Bobrík. 
Zúčastnilo sa ho vyše 60 škôl s viac ako 1 170 
žiakmi. Prvého ročníka sa v školskom roku 2011/12 
zúčastnilo viac ako 7 700 žiakov. 

3.1 Príprava zadaní 

Jednou z neoddeliteľných súčastí prípravy súťaže je 
aj príprava zadaní úloh. Do prvého ročníka súťaže 
som navrhla niekoľko úloh. 

V práci sa venujem jednej z nich. Skúmam jej 
náročnosť, vyhodnocujem riešenia žiakov 
a pripravujem hypotézy o adekvátnosti a náročnosti 
navrhovaného zadania. 

3.2 Návrh zadaní do budúceho ro čníka 

Na základe výsledkov získaných z analýzy riešení 
minuloročných úloh v súčasnosti navrhujem 
a pripravujem zadania do budúceho ročníka súťaže. 
Zároveň ich začleňujem podľa náročnosti a určujem 
tiež, do ktorého okruhu informatickej výchovy 
úloha patrí. 

4 Ukážka zadania 

Zadanie s názvom Kto je kto? 
Táto úloha zisťuje, ako dobre žiaci čítajú 
s porozumením. Je zameraná na riešenie problémov 
a spracovanie údajov, takže patrí do okruhu 
Informácie okolo nás a zaradíme ju ako stredne 
ťažkú. 
Žiaci sa s podobnými úlohami stretávajú v bežnom 
živote a takéto úlohy nájdeme tiež v učebnici, pozri 
[3]. 

Literatúra a internetové zdroje: 
[1] www.ibobor.sk 
[2] http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isce
d1/isced1_spu_uprava.pdf 
[3] BLAHO A., GABAJOVÁ Ľ., CHALACHÁNOVÁ 
M., SALANCI Ľ. 2010. Informatická výchova pre 2. 
ročník ZŠ. 1. vyd. Bratislava: AITEC, 2010. ISBN 978-
80-89375-17-2 
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Abstrakt
Rigorózna práca sa zameriava na výučbu základ-

ných programátorských konceptov prostredníctvom 
programovacieho prostredia Scratch. Tento progra-
movací jazyk považujeme za vhodný a primeraný 
pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ, obzvlášť v prípade, že 
sa s programovacím jazykom stretávajú prvýkrát. 

Našou ambíciou bolo vytvoriť systematický 
učebný materiál k tomuto prostrediu s bohatou data-
bázou úloh a námetov, ktorý by mohli učitelia vy-
užiť priamo na hodine, resp. z ktorého by mohli čer-
pať a inšpirovať sa pri hľadaní vlastných námetov.
Keywords: Edukačné programovanie, Scratch, 
Taxonómia vzdelávacích cieľov

1 Cieľ práce
Jedným zo zásadných faktorov, ktoré ovplyv-

ňujú úspešnosť implementácie akéhokoľvek nového 
softvérového nástroja do škôl, je dostupnosť 
učebných materiálov k tomuto prostrediu (učebníc, 
pracovných listov, akýchkoľvek iných pre výučbu 
užitočných zdrojov). Doposiaľ nie je pre učiteľov 
dostupný žiaden ucelený učebný materiál v slo-
venskom jazyku, ktorý by mohli pri výučbe v jazy-
ku a prostredí Scratch využiť. Cieľom našej práce 
bolo takýto učebný materiál vytvoriť, pričom sme 
dbali na to, aby jednotlivé témy a programátorské 
koncepty boli zoradené v didakticky správnom po-
radí. Nazdávame sa, že takýto materiál by mohol 
motivovať ďalších učiteľov k využívaniu prostredia 
Scratch v praxi (v neposlednom rade aj preto, že by 
im výrazne ušetril čas a námahu, ktorá je s imple-
mentáciou nového programovacieho jazyka do 
vyučovacieho procesu spojená). Pri hľadaní vhod-
nej formy učebného materiálu sme sa inšpirovali 
učebnicou Tvorivá informatika: 1. zošit z progra-
movania [Blaho a Kalaš, 2005].

2 Návrh úloh
Úlohy sme sa snažili navrhnúť tak, aby boli pre 

žiakov atraktívne, motivujúce, a zároveň im umož-

ňovali využívať a rozvíjať vlastnú tvorivosť 
a fantáziu. V úlohách sme sa snažili využívať 
multimédiá. Súčasťou mnohých úloh, ktoré sme 
navrhli, sú predpripravené projekty (v ktorých sú 
nachystané kostýmy postáv a pozadie scény), aby sa 
žiaci mohli sústrediť len na algoritmickú stránku 
úlohy a pracovať pri tom na námete, ktorého 
kontext im je blízky a motivuje ich.

Jednotlivé úlohy, vysvetlenia, a riešenia sme 
adresovali priamo žiakovi. Snažili sme sa učebný 
materiál koncipovať tak, aby s ním žiak mohol 
pracovať aj samostatne, postupovať individuálnym 
tempom, alebo materiál využiť aj počas 
neformálneho vzdelávania či vo voľnom čase.
Takmer ku každej úlohe uvádzame aj návod 
k riešeniu (pod názvom Ako na to?), za pomoci 
ktorého by mal žiak dokázať vyriešiť úlohu aj 
samostatne. K mnohým úlohám sme vytvorili 
ukážky už hotových projektov, ktoré slúžia jednak 
ako motivácia pre žiaka, jednak ako názorný príklad
toho, kam by malo úsilie žiaka smerovať.

Záver
Podarilo sa nám navrhnúť približne 60 úloh –

časť z nich sme v škole úspešne realizovali
a následne jednotlivé aktivity upravili. S realizáciou 
ďalších úloh naďalej pokračujeme, učebný materiál 
plánujeme doplniť a rozšíriť o témy, ktoré sme 
doposiaľ nestihli spracovať.

Počas realizácie aktivít v škole pracovali žiaci 
zanietene, sami častokrát prichádzali s novými 
tvorivými nápadmi, ako úlohu pozmeniť alebo 
vylepšiť. Vytvorili mnoho zaujímavých projektov, 
ktoré nám neraz slúžili ako inšpirácia pri návrhu 
ďalších úloh.

Referencie
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Abstrakt 

Edukačná robotika otvára dvere do sveta hravého 
učenia a učenia sa. Zároveň poskytuje žiakom 
priestor nielen pre rozvoj v oblasti algoritmizácie, 
programovania a riešenia problémov, ale 
i komunikácie a kooperácie. Účinná tímová 
spolupráca podstatne vplýva aj na úspešnosť 
v robotickej súťaži FIRST LEGO League (FLL), 
kde súťažiaci pracujú vo väčších tímoch.  
Keywords: edukačná robotika,  robotická súťaž, 
FLL, tímová spolupráca 

1 Definovanie výskumu 

Témou nášho výskumu je edukačná robotika. Jeho 
cieľom je skúmanie spolupráce detí v tímoch na 
robotických súťažiach, prednostne na FLL.  

1.1 Výskumné otázky 

Ako si deti rozdeľujú roly v tíme? 
1. Aké deti sa ujímajú vedúcej role? 
2. Ako v danom tíme pracujú dievčatá a ako 

chlapci?  
3. Ako fungujú tímy pozostávajúce iba z 

chlapcov alebo iba z dievčat? 

2 Teoretické východiská 

V práci vychádzame z rôznych spôsobov učenia 
a učenia sa. Patria medzi ne konštruktivizmus, 
konštrukcionizmus a projektové vyučovanie.  

2.1 Robotika a robotické súťaže 

Edukačná robotika je dôležitou súčasťou školskej 
i mimoškolskej informatiky, ktorá zahŕňa aj 
robotické súťaže. V práci popisujeme robotické 
súťaže prebiehajúce na Slovensku a jeho blízkom 
okolí. Pričom aktivity z takýchto súťaží môžeme 
integrovať do školskej informatiky.  

3 Metódy použité vo výskume 

V práci sme realizovali kvalitatívny výskum 
použitím nasledujúcich metód: zúčastnené otvorené 
neštruktúrované pozorovanie, terénne zápisy, 

analytické poznámky, pološtruktúrované interview 
a analýza produktov. Pozorovanie prebiehalo počas 
regionálnych kôl FLL 2011 v Bratislave (BA) a v 
Banskej Bystrici (BB), pozri [1]. 

4 Analýza zozbieraných dát 

Vo FLL sme skúmali prideľovanie tímových rolí 
prednostne počas disciplíny Tímová práca, kde sa 
objavili vopred predpokladané, ale aj 
nepredpokladané tímové roly. Zároveň sme našli 
odpovede na položené výskumné otázky.  

Rozdeľovanie tímových rolí sa odvíjalo od počtu 
dievčat a počtu vedúcich rolí v tíme.  

Vedúcej role sa ujímali členovia tímu so 
špecifickými charakteristickými znakmi. Celkovo 
prevládali tímy s jedinou vedúcou rolou, pričom v 
niektorých tímoch v BA sa ukázala absencia 
vedúcej roly. Vo výlučne chlapčenských tímoch sa 
objavili isté nevýhody oproti tímom zloženým aj z 
dievčat. Vo FLL sa nevyskytovali výhradne 
dievčenské tímy.  

Zaznamenali sme i výrazné rozdiely v 
kooperácií v tímoch súťažiacich v BA a v BB.  

Zistili sme aj aké konkrétne tímové roly 
zastávali jednotliví členovia tímu v priebehu 
prípravy na FLL. 

5 Efektívna tímová spolupráca 

Efektívna tímová spolupráca je ťažiskom úspechu 
vo FLL. Preto v súčasnosti navrhujeme aktivity (pre 
menšie aj väčšie tímy) na rozvoj tímovej spolupráce 
na hodiny informatickej výchovy aj informatiky. 
V práci poskytujeme i rady trénerom ako zlepšiť 
tímovú spoluprácu vo FLL. 

6 Záver 

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré vyučovanie 
v žiakoch rozvíja patrí spolupráca a komunikácia. 
A práve edukačná robotika v rámci informatiky 
alebo záujmových aktivít je na to mimoriadne 
vhodným priestorom. 

Literatúra a internetové zdroje 

[1] http://www.fll.sk/ 
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Abstrakt 
V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby 

žiaci dokázali využívať počítač v každodennom 
živote a tiež pri svojom vlastnom vzdelávaní sa. 
Najprv sa učia pracovať s jednoduchým 
grafickým editorom. Neskôr sa učia písať 
v textovom editore. Programy, ktoré používajú 
sú však určené dospelému užívateľovi a neboli 
navrhované tak, aby vyhovovali žiakom na 
základnej škole. Pre nich sú príliš zložité, 
komplikované. Učiteľ sa dosť často stretáva aj 
s problémom, že žiaci povypínajú alebo 
poskrývajú niektoré funkcie tohto editora 
a potom sú bezradní, keď ich znovu potrebujú 
a nevedia ich nájsť. 
Kľúčové slová: textový a grafický editor 

Výskum 
V rámci našej práce sme urobili výskum 

medzi žiakmi piateho ročníka, ktorí navštevujú 
náš krúžok. Zistili sme, že väčšina z nich 
dokáže na počítači upraviť obrázok, vie napísať 
a vytlačiť text, ale nie je pre nich prirodzené 
pracovať s obrázkami aj s textom v jednom 
prostredí. Preto sme sa rozhodli navrhnúť 
a naprogramovať vlastný editor, v ktorom bude 
možné, a pre žiakov aj prirodzené, pracovať 
s textom aj obrázkami, a ktorého prostredie sme 
navrhli s ohľadom na potreby žiakov na 
2. stupni základnej školy [Tomcsányiová, 
2007]. Náš editor je určený na hodiny 
informatiky, na ktorých sa vytvárajú pozvánky. 
Táto téma je určená pre piaty ročník základnej 
školy. 

Editor 
Pedagogický softvér na vytváranie 

pozvánok vzniká v spolupráci so žiakmi, ktorí 
sa zúčastnili na našom výskume. Všetky ich 

komentáre a poznámky sú pre nás veľmi 
dôležité pri ďalšom vývoji programu. Vždy sa 
snažíme všetky ich pripomienky zapracovať do 
novej verzie softvéru. 

Editor obsahuje základné funkcie na 
prácu s obrázkami, ako je vloženie obrázka, 
jeho otáčanie, zväčšovanie a zmenšovanie. 
Implementovali sme tiež funkciu orezávania 
obrázka do zvoleného tvaru. Editor ďalej 
ponúka základné nástroje, ktoré žiaci poznajú 
z iných grafických editorov, ako sú ceruzka, 
pero a štetec a zmena farby pomocou palety. 
Ďalšími funkciami sú guma, sprej a vylievanie 
farby. Žiak si môže svoju pozvánku načítať 
a tiež uložiť. Na prácu s textom program 
ponúka vloženie textu a jeho formátovanie 
(zväčšovanie, voľbu písma). 

Okrem toho program ponúka knižnicu 
obrázkov, ktorú bude môcť učiteľ modifikovať, 
napr. podľa udalosti, na ktorú budú žiaci 
pozvánku navrhovať. 

 
Obr. 1 Prostredie editora pozvánok 

Literatúra 
[Tomcsányiová, 2007] Tomcsányiová, M.: 
Prednášky z tvorby pedagogického softvéru 
[1] Dokument štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED 2, dostupné online 
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2st
zs/isced2/vzdelavacie_oblasti/informatika_isce
d2.pdf 
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Abstrakt 

V tejto práci sa zaoberáme problematikou žiackych 
plánovacích experimentov. Na potvrdenie nutnosti 
zaoberať sa touto témou, sme rozposlali dotazník 
učiteľom, v ktorom sme zisťovali ich názor na 
vyučovanie pomocou experimentov. Vypracovali 
sme návrh na žiacky plánovací experiment, ktorý 
sme aj zrealizovali. 

1 Úvod 

Žiak, ktorý absolvuje gymnázium, by mal podľa 
štátneho vzdelávacieho programu z fyziky vedieť 
vytvárať hypotézy, overovať ich experimentom, 
ktorý si vie aj sám bezpečne naplánovať 
a zrealizovať. Dosiahnuté dáta vie spracovať, 
vhodne prezentovať a vyvodiť závery (ŠVP, 2009). 
Žiaci sa takto učia pracovať v skupine, nadobúdajú 
zručnosti a schopnosti. Vedomosti nadobudnuté 
touto formou vyučovania majú hlbšie korene 
(Lapitková, 2011).  
Domnievame sa, že laboratóriá na stredných ale aj 
základných školách majú väčšinou nedostačujúce 
vybavenie a učiteľ fyziky si potrebuje pomôcky 
vytvárať, a to mu zaberie strašne veľa času. 
Učiteľova motivácia potom klesá a kvôli dlhej 
príprave na vyučovaciu hodinu, na ktorej by použil 
experimenty, dá radšej prednosť zaužívanému 
transmisívnemu vyučovaciemu spôsobu. 

2 Ciele  

Zvolili sme si tieto ciele 
1) Podať stručnú charakteristiku žiackeho 
plánovacieho experimentu. 
2) Pomocou dotazníka zistiť názor učiteľov na 
vyučovanie pomocou experimentov. 
3) Vypracovať návrh na žiacky plánovací 
experiment s návrhom metodického postupu. 

2.1 Metódy práce 

Aby sme vedeli podať stručnú charakteristiku 
žiackeho plánovacieho experiment, preštudovali 
sme si literatúru zaoberajúcu sa touto 

problematikou. Aj na základe týchto poznatkov sme 
navrhli dotazník, ktorý sme rozposlali učiteľom. 
Zaujímal nás ich postoj k vyučovaniu pomocou 
experimentov a či oni takto vyučujú. Pozreli sme sa 
aj na iné prieskumy ohľadom vykonávania 
experimentov na školách. Výsledky dotazníka sme 
premietli do vytvorenia návrhu na žiacky plánovací 
experiment, kde sme  vžili do role žiaka a vyskúšali 
sme si tento experiment sami vypracovať.  

3 Pohľad učiteľov na vyučovanie 
pomocou experimentov  

Zostavili sme dotazník, v ktorom učitelia 
základných a stredných škôl vyjadrili svoj názor na 
vyučovanie pomocou experimentov. Z tohto 
dotazníka sme sa chceli dozvedieť, či učitelia 
vykonávajú žiacke plánovacie experimenty na 
hodinách fyziky a ako často žiaci vykonávajú 
experimenty. Tiež nás zaujímalo, či majú dostatok 
návrhov na takéto experimenty a odkiaľ čerpajú. 
Zaujímalo nás aj čo všetko ich v takom návrhu 
zaujíma, čo je pre nich v takýchto návrhoch 
dôležité. Využili sme elektronickú verziu dotazníka, 
ktorú sme rozposlali učiteľom na maily.  
Nasledovný dotazník učitelia vypĺňali. 
 
Počet rokov pedagogickej praxe:  
Typ školy:  
1. Čo si myslíte o úlohe experimentu pri výučbe 
fyziky? 

a) je veľmi dôležitá, 
b) je dôležitá, 
c) skôr nie je dôležitá 
d) nie je dôležitá. 

2. Ako by ste hodnotili vybavenie fyzikálneho 
laboratória na Vašej škole? 

a) veľmi dobré, 
b) dobré, 
c) skôr nedostatočné, 
d) nedostatočné. 

3. Odhadnite, ako často realizujú Vaši žiaci 
experiment na hodinách fyziky  

a) skoro na každej hodine 
b) týždenne 
c) raz mesačne 
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d) niekoľkokrát za polrok 
e) štyrikrát za rok 
f) nerealizujú experimenty 

4. Realizujete s Vašimi žiakmi experimenty, pri 
ktorých žiaci nemajú vopred daný návod na meranie 
(žiacky plánovací experiment)?  

a) áno, bežne, 
b) áno, niekedy, 
c) nie, nikdy (uveďte dôvod) ............... 

5. Majú podľa Vás žiacke plánovacie experimenty 
pre žiaka nejaký prínos? 

a) áno   
b) nie  
c) iné:   

6.Kde ste získali / získavate návrhy na 
experimenty? Uveďte, prosím, aspoň jeden 
konkrétny zdroj.  
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

7. Myslíte si, že by bola pre Vás užitočná zbierka 
námetov na žiacke plánovacie experimenty 
s uvedením ich možnej realizácie?  

a) áno, určite, 
b) áno, možno, 
c) skôr nie, 
d) určite nie. 

8. Uprednostnili by ste žiacke plánovacie 
experimenty realizovateľné s bežne dostupnými 
pomôckami pred ostatnými experimentmi 
vyžadujúcimi fyzikálne pomôcky? 

a) áno, určite, 
b) áno, možno, 
c) skôr nie, 
d) určite nie. 

9. Čo by podľa Vás mali obsahovať námety na 
experimenty? (Možnosť výberu viacerých 
odpovedí.)  

a) zaradenie k téme, 
b) časovú dotáciu, 
c) návod, ako motivovať žiakov, 
d) rozpracované možnosti žiackych poňatí 

experimentov, 
e) pomocné otázky, 
f) návrh na spôsob hodnotenia, 
g) iné: ........................................... 

 
V tabuľke uvádzame početnosť odpovedí na 

jednotlivé otázky v dotazníku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo 

otázky 
a b c d e f 

1 9 3 0 0  -  - 

2 0 5 4 2  -  - 

3 1 7 3 1 0 0 

4 0 10 2  -  -  - 

5 11 0 0  -  -  - 

7 11 1 0 0  -  - 

8 6 5 1 0  -  - 

9 11 8 9 6 7 9 
Tabuľka 1 Početnosť odpovedí na jednotlivé otázky  

v dotazníku 

 
Dotazník vyplnilo 12 učiteľov. 5 učiteľov učí na 
základnej škole a 7 na gymnáziu. Štyria 

z opýtaných učiteľov patria do kategórie 

začínajúcich učiteľov, teda ich prax je kratšia ako 2 

roky. Jeden učiteľ má štvorročnú pedagogickú prax, 
dvaja okolo 10 rokov a traja učitelia učia od 20 do 

27rokov. Dvaja opýtaní učitelia vykonáva svoje 

povolanie už od 32 do 40 rokov. V tabuľke 1 sú 
uvedené početnosti odpovedí na jednotlivé otázky. 

Vykonávanie experimentov je pre žiakov veľmi 

dôležité. To isté si myslia aj učitelia, ktorí vypĺňali 

dotazník. 11 opýtaných učiteľov si myslí, že žiacke 
plánovacie experimenty majú prínos pre žiaka. Ako 

sme už spomínali, náš názor je, že vybavenie 

školských laboratórií je nedostačujúce a učiteľom to 
zväzuje ruky pri vykonávaní experimentov na 

hodinách fyziky. Zaujímala nás preto úroveň 

vybavenia laboratórií opýtaných učiteľov. 
Odpovede sa rovnomerne rozdelili na dobré a skôr 

nedostačujúce vybavenie a dvaja opýtaní učitelia 

uviedli, že majú nedostatočne vybavené 

laboratórium. Učitelia vo svoje pedagogickej praxi 
čerpajú z vysokoškolských čias, odkiaľ využívajú 

nápady na experimenty pre svojich žiakov, prípadne 

sa inšpirujú internetom, konferenciami, či 
literatúrou. Učiteľ, ktorý odpovedal, že žiacke 

plánovacie experimenty so svojimi žiakmi 

nevykonáva, odôvodnil svoju odpoveď vetou: 
„nemám k dispozícii vhodné námety, nemáme pri 

takejto hodinovej dotácii čas a experimenty 

takéhoto typu ho vyžadujú veľa“ 
Prednosť by opýtaní učitelia dali žiackym 
plánovacím experimentom realizovateľnými 
s bežne dostupnými pomôckami pred experimentmi 
vyžadujúcimi fyzikálne pomôcky. Zbierku 
príkladov s návrhmi na takéto experimenty uvítajú. 
Spýtali sme sa aj na ich požiadavky na návrh pre 
experimenty s jednoduchými pomôckami, podľa 
ktorých spracujeme aj návrh v tejto práci. Sme si 
vedomí, že pre jednoznačnejšie výsledky by bolo 
potrebné dotazník rozposlať väčšiemu počtu 
učiteľov po celom Slovensku.  

372 I. Demčáková



 

 

Žiaci sú naklonení vyučovaniu pomocou 
experimentov. V rôznych dotazníkoch, ktoré sa 
venujú problematike žiackych experimentov, žiaci 
odpovedajú, že sa málo stretávajú s vykonávaním 
experimentov na hodinách fyziky. Žiaci majú radi 
televízne programy, ktoré sú zábavné ale často 
nevnímajú fyziku v týchto programoch. Viac ako 
polovica opýtaných by si priala zaradiť úlohy 
a experimenty inšpirované televíznymi programami 
na hodiny fyziky. (Valenta, 2011) Učitelia 
odôvodňujú nedostatok žiackych plánovacích 
experimentov nízkou dotáciou fyziky na strednej 
škole. Obsah predmetu fyzika na gymnáziu v 1. až 3. 
ročníku počíta spolu so 150 vyučovacími hodinami 
(spolu 5 hodinová týždenná časová dotácia za celý 
stupeň x 30 hodín) (ŠVP, 2009). Žiaci učiteľov, 
ktorí vyplnili dotazník, vykonávajú experimenty 
približne týždenne až raz mesačne. Z iného 
prieskumu uvedeného v časopise  Obzory 
matematiky, fyziky a informatiky vyplýva, že 
v treťom ročníku žiaci vykonávajú experimenty 
najmenej. Je jasne vidieť nepomer experimentov 
v 1. a 3. ročníku (Kluvanec, 2010). Jedným 
z problémov môžu byť aj témy v 3. ročníku, ktoré 
neposkytujú toľko možností na vyučovanie 
pomocou experimentov.  

4 Žiacky plánovací experiment 

Fyzik v laboratóriu vykonáva umelé deje, ktoré 
nazývame fyzikálne pokusy alebo experimenty 
(Kašpar ,1978, 79s). V prírode prebiehajú zložité 
deje a podmienky pri nich sú nekontrolovateľné. 
Nedajú sa niekedy ani opakovať. Preto sa prírodné 
deje zjednodušujú a umelo sa v laboratóriách 
navodzujú, aby sa dali skúmať. 
V škole sa zo žiakov stávajú experimentátori, ktorí 
objavujú prírodné zákonitosti. Učiteľ žiakom iba 
povie zadanie práce a zvyšok experimentu nechá 
žiakov postupovať podľa zaužívanej schémy. 
 

Myšlienková 
príprava 
poznávania 

- motivácia poznávania 
-objavenie a formulácia problému 
-tvorba hypotézy 
-myšlienkový experiment 

Materiálna 
realizácia 
poznávania 

 

-plánovanie materiálnej realizácie 
-výber materiálnych prostriedkov 
-zostavenie aparatúry a jej overenie 
-získanie empirických dát 

Myšlienkové 
spracovanie 
poznávania 

 

-spracovanie dát 
-formulácia záveru 
-formulácia a zatriedenie poznatku 
-motivácia ďalšieho poznávania 

Tabuľka 2 Proces empirického poznávania  

(Demkanin, 2006) 

 

Žiaci by mali vedieť správne určiť problém, ktorý 
vyplýva zo zadania úlohy. V myšlienkovom 
experimente experimentátor vykonáva logickú 

analýzu úlohovej situácie (Koubek, 1992, s.20). 
Žiak pomocou poznatkov, ktoré má, dokáže 
vytvoriť v myšlienkovom experimente hypotézu, 
v ktorej predpovie výsledky experimentu. Túto 
hypotézu by mal vedieť podložiť výpočtami, 
faktami a poznatkami, ktoré má. Celý čas musí 
vychádzať zo zadania. Následne žiak určí premenné 
a navrhne metódu, akou sa budú meniť. Navrhne 
aparatúru a zostrojí ju. Získa dáta, ktoré si 
prehľadne zaznačí a následne ich spracuje. Vysloví 
závery, ktoré spojí s hypotézou. Pouvažuje nad 
chybami a navrhne metódu, ktorou sa dajú 
odstrániť. Tiež môže navrhnúť skvalitnenie 
aparatúry.  

5 Návrh na experiment 

Na začiatku práce treba žiakov správne motivovať 
zadaním úlohy. My sme sa inšpirovali seriálom 
Boriči mýtov (MythBusters), kde duo bývalých 
expertov na filmové efekty v každej časti overuje 
rôzne mýty. Zisťujú, či je mýtus pravdivý alebo sa 
za bežných podmienok popísaných v mýte udalosť 
nemôže odohrať.  
V jednom diely overovali mýtus, ktorý znie: Dieťa 
sa hojdalo na hojdačke, keď zrazu z neba spadol 
parašutista, ktorému sa neotvoril padák, a dopadol 
presne na druhý koniec hojdačky. Dieťa bolo 
katapultované z hojdačky a následne bezpečne 
dopadlo na strechu vedľa stojacej 
sedemposchodovej budovy. Keďže existuje viacero 
typov hojdačiek, na obrázku 1 je znázornená 
hojdačka pre lepšie vytvorenie predstavy o mýte. 

 

 
Obrázok 1 ukážka hojdačky (zdroj; 

http://www.zepelin.sk/deti/hojdacky_smykacky/10018

_vazka/10018_persp_std.jpg) 

 

Skúsme spolu so žiakmi overiť tento mýtus. Je veľa 
spôsobov ako experiment v triede uskutočniť 
a každý jeden spôsob má svoje plusy a mínusy. 
Učiteľ, ktorému sa dostane tento materiál do rúk, si 
môže vybrať či úlohu žiakom zadá ako žiacky 
plánovací experiment, alebo im priamo povie čo 
presne budú v experimente merať. Tiež poskytneme 
nami natočené záznamy z experimentu a učiteľ 
môže na hodine fyziky iba viesť žiakov k analýze 
fyzikálneho javu. 
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5.1 Zaradenie experimentu do 
vyučovania 

Tento experiment môžeme použiť pri vyučovaní 
pohybov v gravitačnom poli Zeme. Kým žiakom 
zadáme problém, je dobré, aby ovládali pojmy: 
rýchlosť, zrýchlenie a premeny energií. Ak majú 
vedieť spracovať videomerania, je dôležité, aby 
vedeli pracovať s programom a mali dostupné 
kamery. Tento experiment môžeme urobiť aj so 
žiakmi 4. ročníka na seminári z fyziky, kde je 
vyššia pravdepodobnosť kvalitnejšieho spracovania 
jednotlivých nápadov.  
Podľa nášho názoru je pre toto zadanie výhodnejšie, 
ak si žiaci samy naplánujú čo presne budú 
pozorovať. V triede tak budeme mať viac meraní a 
overovanie mýtu bude širšie. Aby práca na 
experimente bola pružná a aby sme na hodine už iba 
merali, je potrebné žiakom porozprávať mýtus na 
konci hodiny a nechať im dostatočne dlhý čas, aby 
si vedeli premyslieť svoj postup pri meraní. Je 
lepšie, ak žiakov rozdelíme na skupinky po 
približne 3-4 žiakov. Viac žiakov v skupinke bude 
mať za následok, že dvaja alebo traja budú 
experiment vykonávať a zvyšok sa bude len 
prizerať a nedocielime u nich požadovanú 
skúsenosť. Je potrebné zabezpečiť videokameru pre 
každú skupinu a aby mali dostupný aj počítač, kde 
spracujú videomeranie. Skupinka sa musí dohodnúť 
na spoločnom postupe. Tiež je potrebné prichystať 
modely hojdačiek a rozmyslieť si, aký typ merania 
budú žiaci vykonávať. Zostaviť hojdačku môžeme 
nechať žiakov doma, alebo postaviame modely 
hojdačiek v škole. Samotní žiaci si môžu nájsť 
informácie o hojdačke a rozhodnúť sa, z akých 
materiálov ju postavia. Dôležité je si premyslieť, čo 
bude model dieťaťa a čo použijeme ako model 
parašutistu. Samotná práca na hodine si vyžaduje 
vyhradenie približne dvoch vyučovacích hodín, 
najlepšie hneď po sebe, aby žiaci mohli plynule 
pokračovať v experimente.  
 

5.2  Videomeranie 

V ďalšom uvedieme možné riešenie tejto úlohy 
z pohľadu žiaka. Pri spracovaní tohto experimentu 
využijeme videomeranie. Pri niektorých pohyboch, 
najmä rýchlych, je ťažké určiť polohu voľným 
okom. V týchto prípadoch je vhodné využiť 
videomeranie. Pohyb sa zaznamená na kameru, 
prenesie sa do počítača a pomocou programu sa 
spracuje. Je veľa programov, ktorými sa dá 
videomeranie spracovať. Niektoré sú voľne 
šíriteľné, iné sú spoplatnené a iné majú ovládanie 
v cudzom jazyku. Preto je dôležité vybrať vhodný 
program, ktorý budú vedieť ovládať aj samotní 
žiaci. Aj učiteľ musí tento program vedieť ovládať 
a určite aspoň jednu hodinu venovať tomu, aby 

žiakov naučil s programom pracovať. Prípadne sa 
môžu žiaci tomuto programu venovať po dohode 
s učiteľom informatiky na hodinách informatiky. 
Príklady programov, ktoré sa dajú využiť, sú 
napríklad:  

a) Tracker video analysis and modeling tool 
dostupné na 
<http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
>,  

b) Coach 6, ktorý je dostupný na 
<http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin
/CoachWebII/CoachUvod_files/Page1154.h
tm> , 

c)  Viana dostupný na 
<http://www.didaktik.physik.uni-
due.de/viana> . 

5.3 Aparatúra 

Pri našom meraní využijeme hojdačku zostrojenú 
z dreva. Drevo nie je zložité zohnať a klince 
potrebné na upevnenie sa dajú kúpiť v obchode. 
V našom meraní je modelom dieťaťa plyšový 
macko.  

 

Obrázok 2 zostrojená hojdačka aj s modelom 

dieťaťa, plyšovým mackom 

 

Rameno hojdačky je dlhé 35 centimetrov a výška, 
v ktorej sa hojdačka nachádza v rovnováhe, je 7 
centimetrov. Nami zostrojenú aparatúru môžeme 
vidieť aj na obrázku 2. Tieto číselné hodnoty sme 
dostali analýzou reálnych hojdačiek a pri našom 
experimente sme požili zmenšenie 1:10.  
Pri voľbe veličín bude hmotnosť modelu dieťaťa pri 
každom pokuse rovnaká. Pri plánovaní 
videomerania je hlavné uvedomiť si kontrast 
modelu a pozadia, aby sme vedeli bez problémov 
rozlíšiť polohu modelu. Keďže máme hnedého 
macka je dobré zvoliť biele alebo svetlé pozadie. 
 Ako model parašutistu použijeme rôzne telesá. 
Hmotnosť parašutistu ako aj výška, z ktorej padá, 
budú v našom experimente nezávisle premenné. 
Závislou premennou bude výška, do ktorej bude 

374 I. Demčáková



 

 

model dieťaťa katapultovaný, vzdialenosť, do ktorej 
sa model dostane a zrýchlenie pri tomto deji. 
To, s akým zrýchlením opustí model hojdačku, 
rozhoduje o prežití dieťaťa. Pretože ľudské telo je 
schopné vydržať iba určité zrýchlenie. Pri 2 g ľudia 
pociťujú tiaž končatín, pri 3-4 g nedokážu 
vzpriamene stáť, dýchaní a otváranie očí je 
namáhavé. Pri 4-6 g väčšina ľudí upadne do 
bezvedomí z odkrvenia mozgu, trénovaní piloti 
však v špeciálnom obleku prekonajú i 9 g. Pri 20 g 
hrozia fraktúry kostí (Petráska, 2009). 
Problémy pri zostavovaní aparatúry môžu nastať pri 
zháňaní materiálu, náradia ako píla, skrutkovač, 
kladivo. Pri prvom zostrojení hojdačky sme mali 
veľké trenie medzi kovovou časťou a valčekom, na 
ktorý je pripevnené rameno. Tento problém sme 
čiastočne odstránili obrúsením valčeka a nanesením 
vrstvy laku na nechty na kov. Na konce ramien je 
veľmi dobré dať kúsky gumy, pretože to zjemní 
nárazy hojdačky o podlahu. Bez toho by nárazy boli 
veľmi tvrdé a hrozilo by zničenie hojdačky. Je 
dobré si uvedomiť nosnosť hojdačky a podľa toho 
aj rozmýšľať pri voľbe telies, ktoré budú 
vystupovať ako model parašutistu.  

5.4 Hypotéza 

Naša hypotéza, ako sa bude plyšový macko správať 
pri katapultovaní je, že výšku a dostrel jeho letu 
ovplyvní model parašutistu. Preto si experiment 
rozdelíme na viac častí a budeme pozorovať 
fyzikálne závislosti medzi parametrami modelu 
parašutistu a mackovou trajektóriou. Fyzikálnu 
závislosť vyjadrujeme ako vzťah medzi fyzikálnymi 
veličinami. Na stredoškolskej úrovni sa zvyčajne 
snažíme hľadať a skúmať závislosti medzi dvoma 
fyzikálnymi veličinami opisujúcimi ten istý objekt, 
alebo jav. (Demkanin, 2006) 
V prvej časti budeme overovať závislosť výšky, 
z ktorej teleso padá, a trajektórie letiaceho modelu 
dieťaťa. Hmotnosť modelu parašutistu bude v prvej 
časti konštantná. Vytvoríme hypotézu, v ktorej 
uvedieme, ako sa podľa nás bude správať model 
dieťaťa v tejto časti experimentu. Vykonáme 
približne desať meraní, ktoré natočíme na kameru 
a potom spracujeme pomocou programu Tracker, 
ktorý je voľne šíriteľný a každý žiak si ho môže 
nainštalovať. Namerané údaje zaznamenáme do 
prehľadnej tabuľky a vyvodíme závery. 
V druhej časti budeme hľadať závislosť medzi 
hmotnosťou modelu parašutistu padajúceho 
z rovnakej výšky a trajektórie, po ktorej sa bude 
pohybovať model dieťaťa. Telesá s rôznymi 
hmotnosťami budeme púšťať stále z rovnakej výšky 
a budeme pozorovať trajektóriu letu modelu 
dieťaťa. Znova vykonáme približne desať meraní 
pre rôzne hmotnosti a jednotlivé merania 
nasnímame kamerou, aby sme ich potom vedeli 

spracovať a vytvoriť tabuľku, pomocou ktorej 
potvrdíme alebo vyvrátime našu hypotézu. 

5.5 Medzipredmetové vzťahy 

Riešenie tejto úlohy umožňuje učiteľovi nadviazať 
na poznatky z biológie, čím sa rozvíjajú 
medzipredmetové vzťahy. Informácie sú im podané 
v súvislostiach a lepšie ich vedia zaradiť medzi 
existujúce vedomosti. Rôzne informácie, ktoré žiak 
prijíma na fyzike, biológii či chémii sú navzájom 
prepojené a je dôležité, aby žiaci chápali súvislosti 
medzi týmito predmetmi. Správnou kooperáciou 
učiteľov jednotlivých predmetov sa dá docieliť 
zjednodušenie vyučovania, čo umožní žiakom 
získať celkový prehľad o živote a budú si vedieť 
lepšie uvedomiť, ako sú veci prepojené. 

5.6 Spracovanie experimentu 

Experiment sme rozdelili na dve časti. Budeme 
skúmať, ako môže hmotnosť a výška, z ktorej 
model parašutistu padá, ovplyvniť trajektóriu 
plyšového macka, ktorý je model hojdajúceho sa 
dieťaťa. Hmotnosť macka bola v oboch častiach 
konštantná m1 = 0,020 kg 

5.6.1 Rovnaká hmotnosť, rôzne výšky 

Naša hypotéza znie: Plyšový macko vyletí do vyššej 
výšky, ak model padajúceho parašutistu pustíme 

z vyššej výšky. 

Za model parašutistu sme si vybrali lepiacu pásku 
s hmotnosťou  m2 = 0,036 kg. Zámerne sme zvolili 

hmotnosť padajúceho telesa väčšiu, pretože 

vychádzame zo zadania, kde sa píše, že hojdajúce 
dieťa je katapultované, keď na druhý koniec 

hojdačky dopadne človek. Z analýzy zadania teda 

vyplýva, že hmotnosť parašutistu je vyššia, keďže 

predpokladáme, že z výšky môžu skákať iba dospelí 
ľudia. To sme aplikovali aj do nášho experimentu. 

Predpokladáme, že straty energie sú zanedbateľné. 

Platí vzťah Ep1=Ep2.Pre polohovú energiu platí 
vzorec Ep= mgh. Platí teda m1gh1= m2gh2, kde g je 

gravitačná konštanta, m1 je hmotnosť macka, m2 je 

hmotnosť lepiacej pásky, h1 je výška, do ktorej 
vyletí macko, h2 je výška, z ktorej púšťame model 

parašutistu - lepiacu pásku. 

Uvažujme hmotnosť dieťaťa približne 35 kg 

a hmotnosť človeka 80kg. Výška sedem 
poschodovej budovy je približne 25 metrov. 

Vykonali sme sériu meraní, ktoré sme zaznamenali 

na videokameru a následne sme ich analyzovali 
pomocou počítačového programu.  
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výška,  

z  
ktorej 

 padá 

teleso 

maxi-

málna  

výška 
trajektórie 

dolet  
najväčšie 

zrýchlenie 

preťa-

ženie 

m m m m.s
-2

  

0,33 0,18 0,01 11 1,12 g 

0,40 0,16 0,08 15 1,52 g 

0,60 0,15 0,10 13 1,32 g 

1,00 0,40 0,10 30 3,06 g 

1,20 0,53 0,15 26 2,65 g 

1,53 0,47 0,26 24 2,45 g 

1,63 0,64 0,28 32 3,26 g 

1,84 0,77 0,25 36 3,67 g 

2,12 0,73 0,35 37 3,77 g 

2,25 0,70 0,23 30 3,06 g 

2,47 0,91 0,44 50 5,10 g 

2,54 1,08 0,66 51 5,20 g 

2,55 0,99 0,38 43 4,38 g 

Tabuľka 3 tabuľka nameraných hodnôt 

 

 
Obrázok 3 ukážka spracovania videa v programe 

Tracker 

 

Aby sme jednoznačne mohli povedať, že sa dieťa 

dostane na strechu sedemposchodovej budovy, 

model dieťaťa musí vyletieť do výšky 2,5 metra. 

Budovy však nestoja tesne vedľa hojdačky a model 
dieťa sa musí pohybovať nielen v zvislom smere, 

ale aj vo vodorovnom smere. Vtedy sa časť energie 

premieňa na iné formy a model dieťa preto nevyletí 
tak vysoko. Pre lepšie výsledky je nutné dodržať 

pomer hmotností modelov ku skutočným 

hmotnostiam ľudí. Podľa našich meraní pri výškach 

nad 2 metre dosahoval macko kritické hodnoty 
zrýchlenia. Dostal sa približne do výšky 90 

centimetrov. Pri nižších výškach h2 bola hodnota 

maximálnej výšky ako aj dolet malá, čo by 
znamenalo, že stojaca budova by musela byť veľmi 

blízko. Zrýchlenie pri katapultovaní z vysokých 

výšok by dieťa zabilo skôr ako tvrdý pád na strechu 

budovy. Aby sme dostali ideálny prípad letu modelu 

dieťaťa, musíme sa presne trafiť na hojdačku. 
Zaujímavé by bolo namerať hodnoty z ešte väčších 

výšok, ktoré sme kvôli obmedzeniu rozmermi 

miestnosti nerealizovali. Jedným z riešení by bol 

dostatočne dlhý rebrík. Pri tomto meraní ale treba 
dbať aj na bezpečnosť v laboratóriu. Veľkým 

problémom pri meraní bolo trafiť sa na hojdačku pri 

púšťaní telesa z výšky. Treba preto trochu 
premyslieť techniku zameriavania polohy.  

5.6.2 Rovnaká výška, rôzne hmotnosti  

Hypotéza pre túto časť experimentu je: Macko 
vyletí do vyššej výšky čím ťažšie teleso budeme 
púšťať.  
Ako model parašutistu sme v tejto časti experiment 
požili rôzne telesá, ktoré majú buď väčšiu alebo 
menšiu hmotnosť ako model dieťaťa. Snažili sme sa 
nájsť čo najbežnejšie telesá, ktoré sa dajú nájsť 
v domácnosti. V tabuľke 4 uvádzame hmotnosti 
použitých telies.  

 

teleso hmotnosť 

 

kg 

plyšový macko 0,020 

lepiaca páska  0,036 

tenisová loptička 0,052 

vyfúknutá lopta 0,242 

gumená zátka 0,050 

lepidlo 0,016 

modrá sklenená guľôčka 0,018 

klbko špagátu  0,070 

pingpongová loptička plnená pieskom  0,044 

plyšová myška 0,010 
Tabuľka 4 hmotnosti telies, ktoré sme použili ako 

model parašutistu 

 
Snažili sme sa púšťať telesá z rovnakej výšky, ale 

keďže sa nám to nepodarilo, v tabuľke 5uvádzame 

aj výšku, z ktorej sme teleso púšťali. Pre každé 

teleso sme vykonali niekoľko meraní.  
 

 
Obrázok 4 spracovanie videomerania 
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teleso výška 

maxi-

málna 

výška  

dolet  
najväčšie 
zrýchlenie 

preťa-
ženie 

 
m m m m.s

-2
  

ping-

pongová 
loptička  

2,34 0,40 0,10 26 2,65 g 

ping-

pongová 

loptička  

2,17 1,24 0,33 50 5,10 g 

ping-

pongová 

loptička  

2,30 1,16 0,30  53 5,40 g 

klbko 
špagátu  

2,29 1,79 0,38 60 6,12 g 

klbko 

špagátu  
2,33 2,13 0,27 66 6,73 g 

plyšová 
myška 

2,26 0,09 0,08 13 1,33 g 

gumená 

zátka 
2,22 0,57 0,11 30 3,06 g 

gumená 

zátka 
2,23 1,08 0,08 39 3,98 g 

gumená 

zátka 
2,25 1,37 0,26 45 4,59 g 

modrá 

guľôčka  
2,29 0,34 0,19 21 2,14 g 

lepidlo 2,24 0,20 0,10 17 1,73 g 

lepidlo 2,32 0,15 0,06 18 1,83 g 

tenisová 

loptička 
2,30 1,66 0,30 69 7,03 g 

lopta 2,15 2,49 0,91 96 9,79 g 

lopta 2,10 2,12 2,6 59 6,01 g 

lopta 1,65 1,93 1,33 55 5,61 g 

lopta 2,10 2,01 1,41 63 6,42 g 

 Tabuľka 5 tabuľka nameraných hodnôt pre rôzne 

telesá 

 
Pre telesá, ktoré majú hmotnosť nižšiu ako je 
hmotnosť macka, vychádzajú malé maximálne 
výšky. Tiež macko v týchto prípadoch ďaleko 
nedoletí. Pre tenisovú loptičku, gumenú zátku, 
pingpongovú loptičku plnenú pieskom vychádzajú 
krátke dolety macka a ani hodnoty maximálnych 
výšok nenasvedčujú, že by sa dieťa mohlo dostať až 
na sedemposchodovú budovu. Pri meraniach s 
klbkom špagátu macko vyletel do veľkej výšky, aj 
keď dolet nebol veľký. Pri tomto pomere hmotností 
by dieťa začínalo mať reálnu šancu vyletieť až na 
strechu budovy. Problémom je, ale vysoká hodnota 
zrýchlenia. Keď sme použili napoly vyfúknutú 
loptu, trajektória macka bola ukážková. Macko sa 
dostal do obrovských výšok a jeho dolet bol cez 2 
metre. V týchto prípadoch by mohlo dieťa vyskočiť 
na budovu v príbehu. Lenže veľkým problémom je 

v týchto prípadoch zrýchlenie. Treba však vziať do 
úvahy pomer hmotností a výšku, z ktorej sme loptu 
púšťali.  

5.6.3 Vyhodnotenie experimentu 

Podľa našich výsledkov sme mýtus zborili. Dieťa 
by možno malo šancu dostať sa na 
sedemposchodovú budovu ale zrýchlenie, ktoré by 
nabralo pri tomto pohybe by dieťa zabilo.  
Naša aparatúra mala viacero chýb, ktoré by sa dali 
vylepšiť a tak dosiahnuť presnejšie výsledky. 
Jedným problémom bola kvalitná kamera. My sme 
experiment natáčali s bežne cenovo dostupnou 
kamerou, čo spôsobilo, že kvalita snímkou nebola 
vysoká. To nám spôsobovalo problémy pri 
analyzovaní videí. Zaznamenali sme aj problém so 
stabilitou hojdačky, čo by mohlo vylepšiť lepšie 
uchytenie. Najväčším problémom bolo trafiť sa 
presne na rameno hojdačky. Tento problém by sa 
dal vyriešiť vymyslením závesného systému, ktorý 
by zabezpečil správne spustenie telesa. Jedným 
z problémov pri analyzovaní videa bolo aj 
osvetlenie. Lepšie svetlo a kontrastnejšie pozadie by 
mohli problém vyriešiť. Jedným aspektom, ktorý by 
mohol výsledky ovplyvniť je, že sme merania 
vykonávali v laboratóriu, kde poveternostné 
a teplotné podmienky boli iné, ako sú vonku. Toto 
by sme mohli zahrnúť do úvah o výsledku 
experimentu. Vylepšiť by sa tak isto dala aj 
samotná hojdačka. Zmenšiť trenie na spojoch alebo 
vymyslieť iný otočný kĺb.  

5.7 Práca na konci experimentu 

Keď žiaci skončia svoje experimenty a vyhodnotia 
ich, je dobré porozprávať sa so všetkými o nich 
a aby každý mohol vyjadriť svoj názor na 
experiment, metódu overovania a výsledky, ktoré 
dosiahli. Na záver je vhodné pustiť žiakom diel, 
v ktorom Boriči mýtov overovali spomínaný 
experiment, aby sa mohli pozrieť, ako to robia 
ľudia, s dlhoročnou praxou, veľkým realizačným 
týmom a dostatkom finančných prostriedkov. Tiež 
sa môžeme porozprávať o tom, ako oni overovali 
mýtus a pokúsiť sa navrhnúť vylepšenia aparatúry. 
Je podstatné, aby každý žiak mal skúsenosti 
s experimentom a ovládal problematiku. 

6 Hodnotenie 

Predtým ako učiteľ žiakom zadá úlohu, pri ktorej si 
musia samy nájsť problém, vytvoriť hypotézu, 
postaviť aparatúru a vyvodiť závery z nameraných 
dát, je dôležité, aby mal premyslené, ako bude 
žiacke výkony hodnotiť.  Je veľa spôsobov ako 
hodnotiť žiacke výkony pri vykonávaní 
experimentov. O kritériách hodnotenia majú byť 
žiaci vopred oboznámení, aby pri svojom 
spracovaní vedeli popracovať na všetkých 
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aspektoch hodnotenia. V literatúre sa môžeme 
stretnúť s rôznymi možnosťami hodnotenia. Pre 
naše potreby je asi najlepším riešením ako hodnotiť 
prácu žiakov, bodovanie v jednotlivých fázach 
experimentu. Doc. Lapitková vo svojej práci 
predstavila jednotlivé aspekty, podľa ktorých sa 
najlepšie dá hodnotiť žiakov pri experimentálnej 
práci(Lapitková, 2011). Aj keď navrhované 
hodnotenie je určené pre základné školy, môžeme 
ho využiť aj na strednej škole. 
 
Prvky 
modelu 

Indikátory osvojenia si danej 
oblasti 

Pozorovanie 

Žiak 
- vie opísať použitú aparatúru, 
- vie zobraziť aparatúru schémou, 
- vie rozlíšiť pozorovanie od  
vysvetlenia, 
- vie opísať pozorovaný jav a  
používa pri opise zavedenú  
terminológiu, 
- rozlišuje pri opise pozorovaného  
javu podstatné a nepodstatné prvky 

Experiment 

- pochopil problém, úlohu riešenú 
 experimentom, 
- pozná vybrané prvky  
experimentálnych zariadení a  
vie s nimi pracovať, 
- vie podľa schémy zostaviť  
aparatúru, 
- pozná pravidlá bezpečnosti  
pri experimentovaní a všeobecne  
pri práci v laboratóriu. 

Meranie 

- vie zo skúmaného javu  
identifikovať merateľné vlastnosti, 
- pozná merané fyzikálne veličiny  
a ich jednotky, 
- vie merané fyzikálne veličiny  
správne zapísať, napr. aj formou  
tabuľky, 
- vie pracovať s predpísanými  
meradlami a vie identifikovať  
vlastnosti meradla. 

Spracovanie 
nameraných 
údajov 

- správne zaokrúhľuje odmerané  
hodnoty fyzikálnych veličín, 
- vie zostaviť tabuľku odmeraných 
 hodnôt, 
- vie zobraziť odmerané dvojice  
hodnôt súradnicovým grafom, 
- vie analyzovať odmerané 
 hodnoty zoradené v tabuľke  
alebo zobrazené graficky, 
- vie interpretovať výsledky  
vybraných experimentov a  
s nimi spojených meraní. 

 Tabuľka 6 Indikátory pre osvojenie si jednotlivých 

prvkov empirického modelu poznávania (Lapitková, 

2011) 

 

Aby učiteľ vedel žiakov hodnotiť, potrebuje, aby 
pravidelne referovali o svojej práci. Každý žiak by 
mal vedieť popísať a zostaviť aparatúru. Je dôležité, 
aby pochopil zadaný problém a vedel vytvoriť 
hypotézu, ktorú bude overovať. Pri experimente by 
mal vedieť rozlíšiť závislé a nezávislé premenné 
a tiež by mal vedieť, akou metódou bude premenné 
meniť. Každý žiak by mal vedieť spracovať získané 
údaje a spracované údaje vhodne prezentovať. Od 
žiakov by sme mali žiadať, aby vysvetlili tabuľku aj 
graf. Možno viac ako jeden bod je nutné nechať na 
vytvorenie záverov. Žiak by mal vedieť kriticky 
zhodnotiť údaje a vyvodiť z nich závery, ktoré spojí 
s hypotézou, ktorú si vytvoril na začiatku. Jedným 
bodom prezentácie by malo byť zhodnotenie 
postavenej aparatúry a navrhnutie jej vylepšení, 
ktoré si žiak aj vie obhájiť. 

7 Záver  

Stanovili sme si tri ciele, ktoré sme sa v práci 
pokúšali naplniť. Priniesli sme stručnú 
charakteristiku žiackych plánovacích experimentov. 
Vytvorili sme dotazník, ktorý sme rozposlali 
učiteľom. Pozreli sme sa aj na iné prieskumy 
o experimentoch, ktoré boli vykonané na Slovensku 
a Česku. Po vyhodnotení odpovedí z dotazníka sme 
vypracovali návrh na jeden žiacky plánovací 
experiment. Sami sme tento experiment vykonali 
a výsledky sme spracovali. Vypracovali sme návrh 
na hodnotenie žiackych výkonov pri takejto práci.  
Plánujeme videá z nášho merania zverejniť na 
internete, aby boli verejne dostupné. V najbližšom 
čase chceme vypracovať zbierku návrhov na žiacke 
plánovacie experimenty a poskytnúť ju učiteľom. 
Chceli by sme navrhnuté experimenty vyskúšať so 
žiakmi a zbierku obohatiť o žiacke nápady 
a pripomienky. 
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Abstrakt 

V nedávnej minulosti prebehla školská reforma, 
ktorá so sebou priniesla nové požiadavky ako na 
žiaka (Štátny vzdelávací program, 2009), tak i na 
učiteľa. Aby učitelia boli schopní vyhovieť novým 
požiadavkám, potrebovali nové učebnice. Učebnice 
sa napísali, ale zatiaľ bez metodických pokynov. 
Potrebu metodických pokynov sme zisťovali 
v predkladanej práci prostredníctvom dotazníka. 
Dotazníkom sme zisťovali nielen ich potrebu, ale aj 
požiadavky na ne. Navrhli sme aj komplexný 
materiál, ktorý obsahuje ukážku metodických 
pokynov k danému pracovnému listu. Nižšie 
uvedený pracovný list je pripravený tak, aby bol 
v súlade s metódou skupinového vyučovania. 
Metóda skupinového vyučovania, resp. skupinová 
práca žiakov je dôležitá z hľadiska šetrenia času. 
V rámci nej totiž žiaci dokážu robiť dva pokusy 
naraz.  
Kľúčové slová: skupinové vyučovanie, skupinová 
práca, aktívne poznávanie, komplexný materiál, 
pracovný list, metodické pokyny pre učiteľov 

Úvod 

Fyzika je predmet, s ktorým sa stretávame na 
každom kroku a dáva nesmierne veľa možností na 
experimentovanie s vyučovacími metódami. 
Hlavnou náplňou našej práce je preto priblíženie 
takej metódy vyučovania, pomocou ktorej každý 
učiteľ fyziky dostane možnosť oživiť hodiny 
fyziky, odstrániť pasivitu žiakov a ukázať „krásu“, 
ktorá sa skrýva pod pojmom fyzika. Pod 
spomínanou metódou rozumieme metódu 
skupinového vyučovania. 

Skupinová práca vo všeobecnosti predstavuje 
náročný proces, a to nielen medzi žiakmi, ale 
dokonca aj medzi dospelými ľuďmi. Skupinová 
práca je nielen zložitá, ale zároveň tvorí aj 
nezastupiteľnú súčasť skupinového vyučovania, 
preto si vyžaduje dokonale premyslenú učiteľovu 
prípravu. Nielen žiaci si musia zvyknúť na 
skupinovú prácu, ale aj učiteľ. Ak si chce učiteľ 
kvalitne pripraviť každú jednu skupinovú prácu 
žiakov, potrebuje pomoc. V tejto práci by sme mu 
chceli túto pomoc poskytnúť, a to formou 

komplexného materiálu, ktorý v sebe zahŕňa 
pracovný list pre žiakov s príslušnými metodickými 
pokynmi pre učiteľov.  

Nižšie uvedený pracovný list je pripravený 
k téme: Trenie. Trecia sila a jej meranie. Ide 
o tému, ktorá je spracovaná v novej učebnici fyziky 
pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník 
osemročného gymnázia (Lapitková, 2012). 
Pracovný list, ktorý je uvedený v 2. kapitole je 
určený pre 1. ročník SŠ (Koubek, 2009). 
V zjednodušenej podobe však môže byť použitý aj 
na ZŠ. 

1 Skupinové vyučovanie 

Prvé myšlienky týkajúce sa skupinového 
vyučovania uvideli svetlo sveta okolo 20-tych rokov 
minulého storočia. Jeho teoretické základy položil 
francúzsky učiteľ R. Cousinet, ktorý sa začal 
zaoberať skupinovým vyučovaním. Dôvodom jeho 
záujmu o skupinové vyučovanie bola nasledovná 
myšlienka: človek je spoločenský tvor, a preto sa 
žiak najlepšie dokáže zrealizovať iba v skupine. 
Skupina je oveľa výhodnejšia ako rodina 
v poskytovaní sociálneho kontaktu. Sociálny 
kontakt v rodine je obmedzený pre nedostatok času, 
ale taktiež počet členov je nižší ako v skupine. 
A samozrejme v rodine chýbajú rovesníci. Podľa 
jeho slov len prostredníctvom skupiny si môže žiak 
vytvoriť o sebe kompletný obraz. Tiež tvrdí, že 
škola nesmie ignorovať skupinový život detí, 
pretože im je prirodzený. Škola by mala preto 
neustále vytvárať podmienky pre skupinovú prácu 
žiakov. 

1.1 Pojem a podstata skupinového 
vyučovania 

Prvým zásadným rozdielom medzi vyučovaním 
minulého storočia a skupinovým vyučovaním je 
forma získavania nových poznatkov. Vo 
vyučovacom procese minulého storočia žiak 
získava nové poznatky tak, že ich v hotovej podobe 
prijíma od učiteľa, alebo sa k nim dopracúva 
v rámci samostatnej práce. Pri skupinovom 
vyučovaní žiak pracuje v skupine (v tíme), t.j. ide 
o tzv. skupinovú (tímovú) spoluprácu. Podľa 
viacerých psychologických a pedagogických 
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výskumov takáto forma práce je pre žiaka omnoho 
prirodzenejšia a príjemnejšia ako samostatná práca. 

Podrobne rozpracovaný pohľad na skupinové 
vyučovania podáva poľský pedagóg 
C. KUPISZIEWICZ, ktorý ho opisuje nasledovne 
(Petlák, 2004): 

1. Žiaci v danej triede sa rozdelia do 
niekoľkých skupín tak, aby každá skupina mala 
3-6 členov. Základom skupinovej práce žiakov je 
riešenie teoretických i praktických úloh spoločnými 
silami. Úlohy sa riešia predovšetkým na hodine, ale 
môžu sa riešiť aj mimo vyučovania.  

2. Zostava skupín je prevažne stála. Žiaci ich 
môžu vytvoriť sami. Povinnosťou učiteľa je dbať na 
to, aby vedomostná úroveň jednotlivých skupín bola 
rovnaká, t.j. každá skupina by mala mať svojho 
vedúceho, a zároveň v každej skupine by mali byť 
nielen dobrí, ale aj slabší žiaci. Žiadna skupina by 
nemali byť v prevahe. 

3. Prácu v skupine riadi vedúci. Veľmi 
motivačne pôsobí na žiakov, ak funkcia vedúceho 
nie je stála. 

4. Všetky skupiny na hodine pracujú pod 
vedením učiteľa. Môžu riešiť buď rovnaké 
problémy, alebo každá skupina rieši svoj vlastný 
problém. To, či žiaci budú pracovať na hodine 
podľa prvého alebo druhého konceptu závisí od 
učiteľa, od cieľa, a témy hodiny. 

5. Formou skupinovej práce sa môže 
pracovať po celý rok alebo podľa potreby len na 
jednotlivých hodinách. To, že kedy sa bude 
pracovať formou skupinovej práce závisí najmä od 
problému, ktorý treba vyriešiť. Pri riešení určitých 
problémov je vhodnejšie pracovať s celou triedou 
ako so skupinami. Inokedy je však vhodnejšia 
skupinová práca. 

6. Žiaci v rámci skupinovej práce si 
navzájom pomáhajú. Vzájomná pomoc medzi 
žiakmi sa môže uskutočniť v dvoch oblastiach: 
v materiálnej a v kognitívnej. 

7. Po dokončení skupinovej práce získané 
výsledky prezentuje na pokyn učiteľa jeden zo 
skupiny, zvyčajne najslabší, ale to nemusí byť 
pravidlom. Ak prezentácia žiaka má nejaké chyby 
a nedostatky, spolupracovníci zo skupiny môžu jeho 
odpoveď opraviť a doplniť. 

8. Skupinová práca žiakov je založená na 
diskusií pri riešení problémov. Hlavou úlohou 
diskusie je pomáhať v práci slabším žiakom. 
V rámci skupinovej práce potrebnú pomoc by mali 
poskytnúť lepší alebo rýchlejšie postupujúci 
v učení. 

9. Skupinovej práci predchádza diskusia 
alebo beseda s celou triedou. Beseda pred 
skupinovou prácou slúži na určenie témy, ktorá sa 
potom rozdelí na podtémy. Každá skupina žiakov 
dostane na spracovanie jednu podtému. Po skončení 
skupinovej práce sa prejde k hromadnému 
vyučovaniu, ktoré opäť prebieha formou besedy. 

Úlohou besedy je utriedenie a zosumarizovanie 
výsledkov práce všetkých skupín a utvrdenie 
prebraného učiva. 

Táto charakteristika skupinového vyučovania 
dostatočne približuje jeho podstatu, čiastočne aj 
organizáciu. 

1.2 Utváranie skupín 

Ak cieľom skupinovej práce je získavanie 
nových vedomostí žiakmi, potom skupina musí byť 
utvorená tak, aby svojich členov povzbudzovala 
k aktivite. Uvedomenie si tejto skutočnosti 
spôsobuje, že tvorba skupín je jednou 
z najdôležitejších oblastí skupinového vyučovania. 
Keďže vyučovací proces má svoj cieľ, ktorý treba 
dosiahnuť, je potrebné a žiaduce zapojiť do práce 
každého žiaka. Učiteľ zoskupuje žiakov s určitým 
úmyslom. Skupiny utvorené s istým zámerom sa 
nazývajú formálne. Pri formálnom utváraní 
skupiny učiteľ sa najčastejšie opiera o isté kritériá. 
Tieto kritériá V. ŠVAJCER charakterizuje 
nasledovne (Petlák, 2004): 

1. Kritérium kompenzácie (náhrady) – 
skupina môže byť utvorená dvomi spôsobmi: 

a.) pomer dobrých a slabších žiakov je 
v danej skupine vyrovnaný, 

b.) v danej skupine je jeden dobrý žiak, 
resp. žiak s výnimočnými vlastnosťami alebo 
zručnosťami, okolo ktorého sa sústreďujú slabší 
žiaci. 

2. Kritérium diferencovanej kooperácie 
(spolupráce) – skupina je utvorená zo žiakov, ktorí 
majú rôzne sklony, schopnosti a zručnosti. 
Rôznorodosť žiakových schopností v skupine vedie 
k vzájomnej spolupráci pri riešení daného 
problému. V skupine utvorenej podľa tohto kritéria 
je predpoklad dobrej aktivity, nakoľko umožňuje 
každému žiakovi aktívne sa prejaviť.  

3. Kritérium rovnosti mentálnej úrovne – 
skupina je utvorená zo žiakov, ktorí prevyšujú 
priemer triedy (môže ísť aj o skupinu 
podpriemerných žiakov). Takáto skupina je 
najčastejšie utvorená spontánne a vyhovuje len 
jednotlivým žiakom. 

4. Kritérium funkcionálnej homogénnosti – 
prevláda v skupinách utvorených spontánnym 
zoskupovaním žiakov. Žiaci sa zgrupujú podľa 
rovnakých zručností a schopností. Po istom čase 
toto kritérium automaticky určuje zloženie skupiny, 
t.j. dochádza k vylúčeniu tých žiakov, ktorí narúšajú 
rovnorodosť danej skupiny. 

1.3 Vyučovacia hodina v skupinovom 
vyučovaní 

Po priblížení teoretických hľadísk možno 
pristúpiť k objasneniu toho, ako je organizovaná 
vyučovacia hodina v skupinovom vyučovaní. 
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Presne nie je stanovené, v ktorej časti vyučovacieho 
procesu môže byť využitá skupinová práca. Práca 
v skupinách môže mať rôzny charakter 
(Petlák, 2004). 

1. Prípravný (motivačný) charakter – 
podstatnú časť práce žiakov vypĺňa skúmanie učiva, 
ktoré sa bude preberať. Žiaci nielen skúmajú učivo, 
ale k nemu pripravujú aj potrebný materiál. 

2. Charakter vytvárania nových vedomostí 
a zručností žiakov – skupinová práca je zameraná 
na riešenie úloh a problémov, pričom si žiaci pri 
riešení navzájom pomáhajú, vysvetľujú si postupy, 
pracujú s pomôckami. Žiaci postupne formulujú 
definície a hľadajú vzťahy, závislosti. Učiteľ je tu 
v úlohe pozorovateľa, ktorý nevysvetľuje, ale 
v prípade potreby radí a pomáha. 

3. Charakter uplatňovania vedomostí v iných 
zmenených podmienkach (aplikácia vedomostí) – 
žiaci začínajú pracovať v skupinách až po 
vysvetlení učiva učiteľom. 

4. Charakter upevňovania, prehlbovania, ba 
aj preverovania – v tomto prípade skupinová práca 
žiakov sa zaradí buď na začiatok alebo na koniec 
hodiny. Práca žiakov môže byť zameraná na 
opakovanie učiva väčšieho tematického celku. 
Opakovanie môže byť uskutočnené v podobe 
spoločnej úlohy, ktorej riešenie preveruje vedomosti 
žiakov. 

Skupinovej práci možno venovať celú hodinu, 
alebo časť hodiny. Všetko závisí od preberaného 
učiva, a od problému, ktorý treba riešiť v rámci 
skupinovej práce. 

1.4 Druhy skupinovej práce 

Literatúra (Petlák, 2004) uvádza také tri druhy 
skupinovej práce, ktoré najčastejšie nachádzajú 
uplatnenie v praxi. Sú to nasledujúce druhy: 

1. Jednotná skupinová práca – žiaci sú 
rozdelení do skupín a všetky skupiny riešia tie isté 
úlohy, čiže všetci pracujú na rovnakých 
problémoch. Každá skupina má svojho zvoleného 
zástupcu, teda hovorcu skupiny. Po ukončení práce 
hovorcovia skupín referujú o dosiahnutých 
výsledkoch. Prostredníctvom referovania dochádza 
k opakovaniu učiva, k porovnávaniu výsledkov 
skupín, a dokonca aj k aplikácií učiva pri 
zmenených podmienkach.  

2. Diferencovaná skupinová práca – môže byť 
dvojakého druhu: 

a.) úlohou každej skupiny je pracovať na 
určitej časti komplexnej úlohy, problému, témy, 
pričom každá takáto časť sa viaže na spoločnú, t.j. 
hlavnú úlohu, 

b.) úlohou každej skupiny je pracovať na tej 
istej úlohe, pričom každá skupina sa k danej úlohe 
približuje z iného hľadiska. 

3. Brigádnická skupinová práca – nachádza 
uplatnenie pri plnení úloh výrobného a praktického 

charakteru. Žiaci sú rozdelený do skupín, a tak 
pracujú na istej úlohe. 

Jednotlivé druhy skupinovej práce sú dôkazom 
toho, že príprava učiteľa na skupinové vyučovanie 
nie je zanedbateľná záležitosť, a treba jej venovať 
zvýšenú pozornosť. 

2 Skúmame treciu silu 

V tejto kapitole si ukážeme príklad 
komplexného materiálu, t.j. pracovného listu pre 
žiakov s príslušnými metodickými pokynmi pre 
učiteľov. Komplexný materiál je dôležitý pre 
úspešný vyučovací proces, ktorý prebieha formou 
skupinovej práce žiakov. Nasledovný materiál je 
vytvorený pre žiakov 1. ročníka na SŠ.  

Na základe preštudovanej literatúry 
charakterizujeme vyučovací proces prebiehajúci 
pomocou vypracovaného komplexného materiálu 
nasledovne:  
 Vyučovací proces má mať charakter 

vytvárania nových vedomostí a zručností žiakov.  
 Jednotlivé skupiny sa budú utvárať formálne, 

aby sa tak predišlo prípadnému „odstrčeniu“ 
nežiaducich žiakov.  
 Počet žiakov v skupine bude 3-5. 
 Skupinová práca žiakov bude mať charakter 

jednotnej skupinovej práce. 

Vypracovaný komplexný materiál pozostáva 
z nasledujúcich častí: 

1.) Pracovný list určený pre skupinu žiakov na 
SŠ, 

2.) Metodické pokyny pre Pracovný list určený 
pre skupinu žiakov na SŠ. 

2.1 Pracovný list určený pre skupinu 
žiakov na SŠ 

Úloha č. 1: Zistite závislosť veľkosti trecej sily od 
veľkosti styčnej plochy kvádra s podložkou. 

Doplňte hypotézu: 

Veľkosť trecej sily  __________________________  
od veľkosti styčnej plochy kvádra s podložkou. 

Pomôcky:  

Drevený kváder, podložka s rozmermi 80 x 15 cm, 
lepiaca páska, nožnice, laboratórny silomer 
a dĺžkové meradlo. 

Postup: 

1.) Dĺžkovým meradlom zistite rozmery 
kvádra. 

Rozmery: a = 
 b = 
 c = 
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2.) Určte plošný obsah rôznych stien kvádra 
(s presnosťou na cm

2
) a obsahy zapíšte do tabuľky 

(Tab. 1). 
3.) Podložku pripevnite na povrch lavice 

(podložku môžete k lavici prilepiť na dvoch užších 
koncoch lepiacou páskou). 

4.) Drevený kváder položte na podložku a na 
jeho bočnú stenu pripevnite silomer. 

5.) Ťahajte kváder vo vodorovnom smere tak, 
aby kváder konal rovnomerný priamočiary pohyb. 

6.) Do tabuľky (Tab. 1) zaznamenajte stálu silu 
Ft, ktorú nameriate silomerom. 

Tab. 1: Meranie trecej sily pri rôznych veľkostiach 

styčnej plochy dreveného kvádra s podložkou 

Číslo 
merania 

Materiál 
podložky 

S [cm
2
] Ft [N] 

1. 
  

  

  

    

2. 
    

3. 
    

7.) Do grafu (Graf. 1) znázornite závislosť 
veľkosti trecej sily od veľkosti styčnej plochy 
dreveného kvádra. 

       Ft [N]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         0                                         S [cm

2
] 

Graf 1: Závislosť veľkosti trecej sily od veľkosti 

styčnej plochy dreveného kvádra 

8.) Získaný graf porovnajte s grafmi ostatných 
skupín. 

Diskusia:  

1.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
menili?  ___________________________________  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

2.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
nemenili? _________________________________  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

3.) Prečo môžeme tvrdiť, že silomer ukazuje 
veľkosť trecej sily? __________________________  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

4.) Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí 
veľkosť trecej sily od veľkosti styčnej plochy. _____  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

5.) Potvrdila sa vaša hypotéza, ktorú ste 
vyslovili na začiatku merania? _________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  

6.) Predstavte si, že ste stratili kváder, s ktorým 
ste doteraz pracovali. Našli ste však „nový“ kváder 
s rovnakou hmotnosťou, ibaže jeho jedna stena má 
dvojnásobnú veľkosť ako najväčšia stena vášho 
pôvodného kvádra. Odhadnite, ako sa zmení 
veľkosť trecej sily v prípade, ak budete pracovať 
s „novým“ kvádrom. _________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  

7.) Je priebeh grafu vo všetkých skupinách 
rovnaký? _______________________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

8.) Je hodnota trecej sily vo všetkých 
skupinách rovnaká? ________________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

9.) Pokúste sa vysvetliť, prečo každá skupina 
určila rôzne hodnoty. _______________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

Úloha č. 2: Zistite závislosť veľkosti trecej sily od 
hmotnosti telesa. 

Doplňte hypotézu: 

Veľkosť trecej sily  __________________________  
od hmotnosti telesa. 

Pomôcky: 

Drevený kváder, 3 rozličné závažia (Z1, Z2, Z3), 
podložka z prvej úlohy, lepiaca páska, nožnice, 
laboratórny silomer, digitálne váhy. 

Postup: 

1.) Podložku pripevnite na povrch lavice 
podobným spôsobom ako v Úlohe č. 1. 

2.) Pomocou digitálnych váh si odmerajte 
a zapíšte: 

hmotnosť Z1 = 
hmotnosť Z2 = 
hmotnosť Z3 = 

hmotnosť dreveného kvádra = 
3.) Drevený kváder položte na podložku a na 

jeho bočnú stenu pripevnite silomer. 
4.) Ťahajte kváder po podložke vodorovne tak, 

aby kváder konal rovnomerný priamočiary pohyb. 
5.) Do tabuľky (Tab. 2) zaznamenajte stálu silu 

Ft, ktorú nameriate silomerom, a aj kolmú tlakovú 
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silu FN, ktorá sa rovná tiaži telesa, ktoré je ťahané 
po podložke. 

6.) Urobte aspoň 4 merania. 
7.) Pri každom novom meraní meňte hmotnosť 

ťahaného telesa (teleso = drevený kváder + 
závažie). 

Tab. 2: Meranie trecej sily pri rôznych hmotnostiach 

ťahaného telesa 

Číslo 
merania 

Materiál 
podložky 

m(ťahaného 
telesa)[kg] 

Ft [N] FN [N] 

1. 

  

   
2. 

   
3. 

   
4. 

   
8.) Do grafu (Graf. 2) znázornite závislosť 

veľkosti trecej sily od hmotnosti ťahaného telesa.  

        Ft [N] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0                                               m [kg] 

Graf 2: Závislosť veľkosti trecej sily od hmotnosti 

ťahaného telesa 

Diskusia:  

1.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
menili?  ___________________________________  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

2.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
nemenili? _________________________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

3.) Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí 
veľkosť trecej sily od hmotnosti ťahaného telesa. __  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

4.) Potvrdila sa vaša hypotéza, ktorú ste 
vyslovili na začiatku merania? ________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

5.) Vyjadrite priebeh grafu rovnicou.________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

6.) V rovnici pomenujte všetky použité 
veličiny. ________________________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

7.) Je priebeh grafu vo všetkých skupinách 
rovnaký? _______________________________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

8.) Ktoré parametre vplývajú na sklon grafu? __  
 __________________________________________  
 __________________________________________  

9.) Pokúste sa vysvetliť, prečo každá skupina 
„vykreslila“ graf s odlišným sklonom. __________  
 ______________________________________  
 ______________________________________  

2.2 Metodické pokyny: Pracovný list 
určený pre skupinu žiakov na SŠ. 

Úloha č. 1: Zistite závislosť veľkosti trecej sily od 
veľkosti styčnej plochy kvádra s podložkou. 

☺(1.1) Zo strany žiakov môže padnúť otázka: 
„Čo znamená styčná plocha kvádra?“ 
Keď kváder je položený na podložku, jeho styčnou 
plochou je tá plocha, ktorá sa dotýka podložky. 

Doplňte hypotézu: 

Veľkosť trecej sily                      závisí  
od veľkosti styčnej plochy kvádra s podložkou. 

☺(1.2) Žiaci pri doplňovaní tejto hypotézy môžu 
uviesť rôzne odpovede napr. Veľkosť trecej sily 
závisí...., závisí priamo úmerne..., nepriamo úmerne 
závisí..., závisí kvadraticky..., atď. 

Pomôcky: 

Drevený kváder, podložka s rozmermi 80 x 15 cm, 
lepiaca páska, nožnice, laboratórny silomer 
a dĺžkové meradlo. 

☺(1.3) Je potrebné, aby všetky skupiny pracovali 
s rovnakým kvádrom, t.j. všetky kvádre, ktoré sa 
použijú pri meraní, musia mať rovnakú hmotnosť. 
Nemusí sa použiť len drevený kváder. Kváder môže 
byť zhotovený aj z iného materiálu, napr. z papiera 
(škatuľky od liekov), z hubky (rôzne špongie na 
riady, ktoré majú tvar kvádra). Podložku môže 
zabezpečiť škola (najmä v prípade drevenej 
podložky), ale môžu si ju zabezpečiť aj žiaci 
(v prípade brúsneho papiera, textilu, alobalu, fólie, 
atď.) V prípade, že žiaci si majú zabezpečiť 
podložku, treba im to oznámiť minimálne tri dni 
pred vypracovávaním pracovného listu. V tomto 
prípade je výhodné žiakov už vtedy rozdeliť do 
skupín, aby sa vedeli dohodnúť kto zabezpečí 
podložku pre skupinu. Lepiacu pásku, nožnice 
a dĺžkové meradlo si tiež zaobstarajú žiaci, 
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laboratórny silomer zabezpečí škola. Pre zvýšenie 
presnosti merania, môže učiteľ žiakom poskytnúť 
posuvné meradlo. 

Postup: 

1.) Dĺžkovým meradlom zistite rozmery 
kvádra. 

☺(1.4) Tu by nemal byť žiadny problém. Problém 
môže nastať vtedy, ak žiaci namiesto dĺžkového 
meradla budú používať posuvné meradlo. Žiaci 
môžu mať problém s používaním posuvného 
meradla (v prípade, ak posuvné meradlo nie je 
digitálne). Potom je potrebné im vysvetliť, ako sa 
meria s takýmto meradlom. 

Rozmery: a = 10 cm 
 b = 6,2 cm 
 c = 4,8 cm 

☺(1.5) Sú to rozmery dreveného kvádra, ktorý bol 
vybraný zo súboru školských pomôcok. 

2.) Určte plošný obsah rôznych stien kvádra 
(s presnosťou na cm

2
) a obsahy zapíšte do tabuľky 

(Tab. 1). 

☺(1.6) Pri tomto kroku by nemal nastať problém. 
Žiaci by mali poznať vzorec pre obsah plochy 
kvádra a výsledok by tiež mali vedieť zapísať. 

3.) Podložku pripevnite na povrch lavice 
(podložku môžete k lavici prilepiť na dvoch užších 
koncoch lepiacou páskou). 

☺(1.7) V prípade, ak podložkou je brúsny papier, 
je vhodné mať širokú lepiacu pásku, pretože lepiaca 
páska drží brúsny papier na povrchu lavice, len tou 
časťou, ktorou sa prilepí k povrchu lavice. Lepiaca 
páska sa k brúsnemu papieru neprilepí. Namiesto 
klasickej lepiacej pásky sa môže použiť obojstranná 
lepiaca páska. Najlepším riešením pri pripevňovaní 
brúsneho papiera k povrchu lavice je, ak dvaja zo 
skupiny rukami pritlačia daný brúsny papier 
k povrchu lavice, a tretí žiak ťahá kváder. 

4.) Drevený kváder položte na podložku a na 
jeho bočnú stenu pripevnite silomer. 

☺(1.8) Ak kváder nemá háčik, stačí ho obviazať 
nitkou. 

5.) Ťahajte kváder vo vodorovnom smere tak, 
aby kváder konal rovnomerný priamočiary pohyb. 

☺(1.9) Žiaci by mali ťahať kváder po podložke 
tak, ako je to znázornené na obrázku (Obr. 1). 

Obr. 1: Ako ťahať kváder po podložke 

☺(1.10) Tento bod môže byť problematický. Žiaci 
nemusia byť natoľko zruční, aby hneď na prvý 
pokus ťahali kváder tak, aby konal rovnomerný 
priamočiary pohyb. Pred vypracovaním tohto 
pracovného listu je preto potrebné to s nimi dobre 
natrénovať (ťahanie kvádra po podložke tak, aby 
kváder konal rovnomerný priamočiary pohyb).  
☺(1.11) Ak kváder je postavený na podložku 
s najmenšou styčnou plochou, pri jeho ťahaní po 
podložke (najmä ak podložkou je drsný brúsny 
papier) môže nastať problém, že sa kváder prevráti. 
Daný problém je riešiteľný jednoduchým spôsobom. 
Pri práci s kvádrom, ktorý má vyššie uvedené 
rozmery sa to rieši nasledovne: okolo kvádra sa 
omotá nitka približne vo vzdialenosti 1 cm nad 
styčnou plochou kvádra s podložkou. K nitke, 
ktorou je omotaný kváder sa pripevní silomer, a tak 
sa potom ťahá kváder po podložke.  

6.) Do tabuľky (Tab. 1) zaznamenajte stálu silu 
Ft, ktorú nameriate silomerom. 

☺(1.12) V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené 
výsledky troch skupín. Žiaci môžu mať problém pri 
odčítavaní veľkosti Ft, preto stačí ak si poznačia len 
približné hodnoty. 

1. skupina 

Tab. 1: Meranie trecej sily pri rôznych veľkostiach 

styčnej plochy dreveného kvádra s podložkou 
Číslo 

merania 
Materiál 
podložky 

S [cm
2
] Ft [N] 

1. 
Drevo na hladkom  

povrchu stola 

62 0,38 

2. 48 0,42 

3. 29,76 0,40 

2. skupina 

Tab. 1: Meranie trecej sily pri rôznych veľkostiach 

styčnej plochy dreveného kvádra s podložkou 

Číslo 
merania 

Materiál 
podložky 

S [cm
2
] Ft [N] 

1. 
Drevo  

na dreve 

62 0,80 

2. 48 0,78 

3. 29,76 0,80 

3. skupina 

Tab. 1: Meranie trecej sily pri rôznych veľkostiach 

styčnej plochy dreveného kvádra s podložkou 
Číslo 

merania 
Materiál 
podložky 

S [cm
2
] Ft [N] 

1. 
Drevo na brúsnom 
papieri s P100 

62 1,52 

2. 48 1,54 

3. 29,76 1,50 

7.) Do grafu (Graf. 1) znázornite závislosť 
veľkosti trecej sily od veľkosti styčnej plochy 
dreveného kvádra. 
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☺(1.13) Nasledujúci graf znázorňuje tri závislosti 
veľkosti trecej sily od veľkosti styčnej plochy 
kvádra. Tieto tri závislosti v nižšie uvedenom grafe 
po poradí prislúchajú vyššie uvedeným tabuľkám. 
Kvôli porovnaniu výsledkov jednotlivých meraní 
sme závislosti znázornili do jedného grafu. 

 

Graf 1: Graf závislostí veľkosti trecej sily od veľkosti 

styčnej plochy dreveného kvádra 

8.) Získaný graf porovnajte s grafmi ostatných 
skupín. 

☺(1.14) Práca žiakov, resp. skupín pri 
porovnávaní výsledkov môže byť v značnej miere 
uľahčená, ak každá skupina znázorňuje získanú 
závislosť do takého istého grafu. Podobne ako je to 
uvedené v ☺(1.13). 

Diskusia:  

☺(1.15) Nasledujúce odpovede v diskusii sú 
odpovede, ktoré zodpovedajú meraniu každej 
skupiny. 

1.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
menili? 

Pri našom meraní sa menil iba jeden 
parameter, a to veľkosť styčnej plochy 
dreveného kvádra s podložkou. 

2.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
nemenili? 

Pri našom meraní sa nemenili nasledovné 
parametre: hmotnosť a druh podložky 
(t.j. koeficient trenia). 

3.) Prečo môžeme tvrdiť, že silomer ukazuje 
veľkosť trecej sily? 

Trecia sila je rovnako veľká ako sila, 
ktorá dáva kváder do pohybu je len 
opačného smeru. Silomerom vlastne 
meriame tú silu, ktorú potrebujeme na to, 
aby sme kváder uviedli do pohybu, teda 
silu, ktorá je rovnako veľká ako trecia 
sila, je len opačného smeru. Silomerom sa 
v skutočnosti nemeria trecia sila, ale sila, 

ktorá je len rovnako veľká. A keďže táto 
sila je rovnako veľká ako trecia sila, 
môžeme tvrdiť, že silomerom meriame 
treciu silu. 

4.) Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí 
veľkosť trecej sily od veľkosti styčnej plochy. 

Keďže graf nám ukazuje konštantnú 
funkciu, môžeme vysloviť záver, že 
veľkosť trecej sily nezávisí od veľkosti 
styčnej plochy. 

5.) Potvrdila sa vaša hypotéza, ktorú ste 
vyslovili na začiatku merania? 

Nie, naša hypotéza sa nepotvrdila. 
Meraním sme ju úspešne vyvrátili, a tým 
pádom ju zamietame. 

6.) Predstavte si, že ste stratili kváder, s ktorým 
ste doteraz pracovali. Našli ste však „nový“ kváder 
s rovnakou hmotnosťou, ibaže jeho jedna stena má 
dvojnásobnú veľkosť ako najväčšia stena vášho 
pôvodného kvádra. Odhadnite, ako sa zmení 
veľkosť trecej sily v prípade, ak budete pracovať s 
„novým“ kvádrom. 

Pri práci s „novým“ kvádrom sa nám 
veľkosť trecej sily nezmení, nakoľko 
veľkosť trecej sily nezávisí od veľkosti 
styčnej plochy. 

7.) Je priebeh grafu vo všetkých skupinách 
rovnaký? 

Áno, v rámci presnosti merania môžeme 
priebeh grafu u každej skupiny považovať 
za konštantnú funkciu. 

8.) Je veľkosť trecej sily vo všetkých skupinách 
rovnaká? 

Nie, nie je. Každá skupina má inú hodnotu 
veľkosti trecej sily. 

9.) Pokúste sa vysvetliť, prečo každá skupina 
určila rôzne hodnoty. 

Keďže veľkosť trecej sily nezávisí od 
veľkosti styčnej plochy, môže závisieť len 
od drsnosti podložky, alebo od hmotnosti. 
Pri tejto úlohe sme neskúmali závislosť 
veľkosti trecej sily od hmotnosti. Vieme 
však, že každá skupina pracovala s inou 
podložkou. Nakoľko každá skupina 
pracovala s inou podložkou, a každá 
skupina určila inú hodnotu trecej sily, 
hodnota trecej sily bude závisieť od 
drsnosti podložky (od koeficientu trenia). 
Čím drsnejšia podložka, tým väčšia 
hodnota trecej sily. Preto určila každá 
skupina rôznu hodnotu, pretože každá 
skupina pracovala s inou podložkou. 
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Úloha č. 2: Zistite závislosť veľkosti trecej sily od 
hmotnosti telesa. 

Doplňte hypotézu: 

Veľkosť trecej sily                      závisí  
od hmotnosti telesa. 

☺(2.1) Žiaci pri doplňovaní tejto hypotézy môžu 
uviesť rôzne odpovede napr. Veľkosť trecej sily 
závisí...., závisí priamo úmerne..., nepriamo úmerne 
závisí..., závisí kvadraticky..., atď. 

Pomôcky: 

Drevený kváder, 3 rozličné závažia (Z1, Z2, Z3), 
podložka z prvej úlohy, lepiaca páska, nožnice, 
laboratórny silomer, digitálne váhy. 

☺(2.2) Pri tejto úlohe je výhodnejšie pracovať 
s dreveným kvádrom, než s kvádrom z iného 
materiálu. Ak sa pracuje s kvádrom z iného 
materiálu ako je drevo, je potrebné potom k tomu 
kvádru prispôsobiť aj závažia. Závažia sa môžu 
použiť zo súboru školských pomôcok, ale môžu si 
ich zabezpečiť aj žiaci.  

Postup: 

1.) Podložku pripevnite na povrch lavice 
podobným spôsobom ako v Úlohe č. 1. 

☺(2.3) Je to detailne opísané v ☺(1.7). 

2.) Pomocou digitálnych váh si odmerajte 
a zapíšte: 

hmotnosť Z1 = 50 g 

hmotnosť Z2 = 100 g 

hmotnosť Z3 = 196 g 

hmotnosť dreveného kvádra = 225 g 
☺(2.4) Dve závažia sú zo súboru školských 
pomôcok a jedno závažie (Z3), ktoré nie je zo súboru 
je vlastne skrutkou.  

3.) Drevený kváder položte na podložku a na 
jeho bočnú stenu pripevnite silomer. 

4.) Ťahajte kváder po podložke vodorovne tak, 
aby kváder konal rovnomerný priamočiary pohyb. 

☺(2.5) Problém aj s riešením sú podrobne 
opísané v ☺(1.10). 

5.) Do tabuľky (Tab. 2) zaznamenajte stálu silu 
Ft, ktorú nameriate silomerom, a aj kolmú tlakovú 
silu FN, ktorá sa rovná tiaži telesa, ktoré je ťahané 
po podložke. 

☺(2.6) Riešenie patriace k tomuto bodu je 
súčasťou ☺(2.8). 

6.) Urobte aspoň 4 merania. 

☺(2.7) Žiaci by mali robiť jednotlivé merania tak, 

ako je to znázornené na obrázku (Obr. 2). 

 
Obr. 2: Ako správne vykonať jednotlivé merania 

7.) Pri každom novom meraní meňte hmotnosť 
ťahaného telesa (teleso = drevený kváder + 
závažie). 

☺(2.8) V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené 
výsledky troch skupín. Žiaci môžu mať problém pri 
odčítavaní veľkosti Ft, preto stačí, ak si poznačia len 
približné hodnoty. Pri výpočte veľkosti FN nech 
žiaci počítajú s g = 9,81 m.s

-2
 a výsledok zaokrúhlia 

na dve desatinné miesta.  

1. skupina 

Tab. 2: Meranie trecej sily pri rôznych hmotnostiach 

ťahaného telesa 

Číslo  
merania 

Materiál  
podložky 

m(ťahaného 
telesa)[kg] 

Ft [N] FN [N] 

1. 
Drevo na 
hladkom 
povrchu 
stola 

0,225  0,4 2,21 

2. 0,275 0,62 2,7 

3. 0,325 0,78 3,19 

4. 0,421 1,04 4,13 

2. skupina 

Tab. 2: Meranie trecej sily pri rôznych hmotnostiach 

ťahaného telesa 

Číslo  
merania 

Materiál  
podložky 

m(ťahaného 
telesa)[kg] 

Ft [N] FN [N] 

1. 

Drevo na 
dreve 

0,225  0,78 2,21 

2. 0,275 0,98 2,7 

3. 0,325 1,16 3,19 

4. 0,421 1,5 4,13 

3. skupina 

Tab. 2: Meranie trecej sily pri rôznych hmotnostiach 

ťahaného telesa 

Číslo  
merania 

Materiál  
podložky 

m(ťahaného 
telesa)[kg] 

Ft [N] FN [N] 

1. Drevo na 
brúsnom 
papieri 
s číslom 

100 

0,225  1,5 2,21 

2. 0,275 1,86 2,7 

3. 0,325 2,2 3,19 

4. 0,421 2,8 4,13 

8.) Do grafu (Graf. 2) znázornite závislosť 
veľkosti trecej sily od hmotnosti ťahaného telesa.  
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☺(2.9) Nasledujúci graf znázorňuje tri závislosti 
veľkosti trecej sily od hmotnosti telesa. Tieto tri 
závislosti v nižšie uvedenom grafe po poradí 
prislúchajú vyššie uvedeným tabuľkám. Kvôli 
porovnaniu výsledkov jednotlivých meraní sme 
závislosti znázornili do jedného grafu. 

 

Graf 2: Graf závislostí veľkosti trecej sily od 

hmotnosti ťahaného telesa 

Diskusia: 

1.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
menili? 

Pri našom meraní sa menil iba jeden 
parameter, a to hmotnosť ťahaného 
telesa. 

2.) Ktoré parametre sa pri vašom meraní 
nemenili? 

Pri našom meraní sa nemenili nasledovné 
parametre: veľkosť styčnej plochy 
dreveného kvádra s podložkou a drsnosť 
podložky (t.j. koeficient trenia).  

3.) Na základe grafu vyslovte záver, ako závisí 
veľkosť trecej sily od hmotnosti ťahaného telesa. 

Veľkosť trecej sily závisí od hmotnosti 
ťahaného telesa lineárne. 

4.) Potvrdila sa vaša hypotéza, ktorú ste 
vyslovili na začiatku merania? 

Áno, naša hypotéza sa potvrdila. Meraním 
sme ukázali, že naozaj závisí veľkosť 
trecej sily od hmotnosti telesa. 

5.) Vyjadrite priebeh grafu rovnicou. 

Rovnice jednotlivých grafov sú nasledovné: 
(y = ax + b) 

1.) y = 3,2x - 0,29 
2.) y = 3,65x – 0,03 
3.) y = 6,6x + 0,03 

Tieto rovnice sme získali aproximáciou 
grafu lineárnou funkciou. Absolútne členy 

rovníc by sa mali rovnať nule. Ako vidíme, 
v našom prípade to tak nie je. Absolútne 
členy nie sú rovné nule, ale sú v blízkosti 
nuly. Je to spôsobené chybou merania.  
Trecia sila závisí od hmotnosti telesa. Je 
logické, že pri hmotnosti telesa blížiacej 
sa k nule, sa aj veľkosť trecej sily blíži 
k nule.  

6.) V rovnici pomenujte všetky použité 
veličiny. 

y = Ft , x = m, t.j. Ft = am + b, a, b sú 
reálne čísla 

7.) Je priebeh grafu vo všetkých skupinách 
rovnaký? 

Áno, pretože každá skupina vykreslila graf 
napodobňujúci lineárnu funkciu. 

8.) Ktoré parametre vplývajú na sklon grafu? 

Na sklon grafu vplývajú tie parametre, 
ktoré sa skrývajú za reálnym číslom „a“, 
keďže „a“ je smernica našej priamky. 
V rovnici Ft = am + b, reálne číslo „b“ by 
malo byť nulové. Ft = am + b, aby sme 
mohli presne povedať tie parametre, ktoré 
vplývajú na sklon grafu, potrebujeme ešte 
jeden vzorec, a to: Ft = fFN, pričom f je 
koeficient trenia a FN je normálová sila. 
Z týchto dvoch vzorcov nám vychádza 
fFN = am, odkiaľ dostávame: a = fg 
Teda sklon grafu je ovplyvňovaný 
koeficientom trenia, ktoré zastupuje 
drsnosť podložky. 

9.) Pokúste sa vysvetliť, prečo každá skupina 
„vykreslila“ graf s odlišným sklonom. 

V predchádzajúcej úlohe sme zistili, že na 
sklon grafu vplýva koeficient trenia. Každá 
skupina pracovala s inou podložkou a v 
dôsledku toho „vykreslila“ aj graf s iným 
sklonom. 

3 Dotazník o metodických 
pokynoch 

Dotazník o metodických pokynoch mal spolu 
5 položiek. Otázkami sme zisťovali názory učiteľov 
na potrebu metodických pokynov pri vyučovaní 
fyziky. Dotazník nám vyplnili 13-ti učitelia, ktorí 
majú skúsenosti s vyučovaním fyziky na 
základných i na stredných školách. 

Vyhodnotenie dotazníka o metodických 
pokynoch 

Otázka č.1 (Graf D1): 

Ako často používate metodické pokyny pri 
vyučovaní fyziky? 
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a) používam ich takmer na každej 
vyučovacej hodine, 

b) používam ich denne, 
c) používam ich približne raz za týždeň, 
d) používam ich približne raz za mesiac, 
e) nepoužívam ich, pretože ...........................  

  ..................................................................  

 
Graf D1: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.1 

Diskusia: 
Väčšia časť opýtaných učiteľov síce používa 
metodické pokyny, ale nie príliš často. Tento fakt 
učitelia vysvetlili nasledovne: „chýbajú komplexné 
metodické pokyny, žiacke aktivity atď. Zo súčasných 
metodických pokynov treba vyučovaciu hodinu/ 
aktivitu poskladať.“ Učitelia, ktorí metodické 
pokyny nepoužívajú to vysvetlili tým, že buď majú 
k dispozícií iba staré metodické pokyny, ktoré 
s novými učebnicami vôbec nekorešpondujú, alebo 
nemajú k dispozícií žiadne. 

Otázka č.2 (Graf D2): 

V ktorých častiach vyučovacieho procesu by ste 
vedeli najviac využiť metodické pokyny? (Možnosť 
výberu viacerých odpovedí.) 

a) pri výklade, resp. vysvetľovaní nového 
učiva, 

b) pri pokusoch, 
c) pri riešení príkladov, 
d) pri opakovaní prebraného učiva, 
e) pri preverovaní žiackych poznatkov, 
f) pri žiadnej z uvedených možností. 

 
Graf D2: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.2 

Diskusia: 
Väčšia časť opýtaných učiteľov by najviac využila 
metodické pokyny pri pokusoch (niektorí učitelia 
k tejto odpovedi napísali, že „najviac by uvítali 
praktické rady pri zostavovaní aparatúry“), a pri 
preverovaní žiackych poznatkov. Viacerí učitelia 
k tejto otázke doplnili, že metodické materiály 
okrem vyššie uvedených možností by vedeli veľmi 
efektívne využiť aj pri žiackych aktivitách. 

Otázka č.3 (Graf D3): 

Uvítali by ste spracovanie väčšiny preberaných tém 
z fyziky formou metodických pokynov? 

a) určite áno, a ku každej téme, 
b) skôr áno, 
c) nezáleží mi na tom, 
d) skôr nie, ale to závisí aj od témy, 
e) nie, nepotrebujem ich. 

 

Graf D3: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.3 

Diskusia: 
Táto otázka má takmer jednoznačnú odpoveď. 
Učitelia by uvítali metodické pokyny ku každej 
téme z fyziky. Viacerí učitelia pri tejto otázke 
uviedli, že metodické pokyny by uvítali nielen pri 
jednotlivých témach, ale aj pri realizácií žiackych 
aktivít. Dokonca niektorí učitelia vyjadrili svoj 
názor, že „jedny metodické pokyny k danej téme ani 
nestačia“.  

Otázka č.4 (Graf D4): 

Čo by podľa Vás mali obsahovať metodické 
pokyny? (Možnosť výberu viacerých odpovedí.) 

a) rozširujúce informácie k danej téme, 
b) presný návod, čo má učiteľ robiť na 

vyučovacej jednotke, 
c) návody na experimenty, 
d) riešené príklady, 
e) iné .............................................................  

  ..................................................................  
  ..................................................................  
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Graf D4: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.4 

Diskusia: 
Na základe grafu podľa učiteľov metodické pokyny 
by mali obsahovať najmä rozširujúce informácie 
k danej téme a návody na experimenty. Samozrejme 
aj ostatné možnosti ako presný návod, čo má učiteľ 
robiť na vyučovacej jednotke a riešené príklady 
predstavujú dôležitú časť metodických pokynov. Pri 
odpovedi e) iné učitelia uviedli nasledujúce 
možnosti: 

- „námety na projekty, 
- časový odhad trvania napr. experimentov, 
- upozornenia na očakávané chyby 

a miskoncepcie, 
- návrhy žiackych aktivít.“ 

Otázka č.5 (Graf D5): 

Do akej miery môžu podľa Vás metodické pokyny 
nahradiť Vaše prípravy na vyučovacie hodiny? 

a) môže ich úplne nahradiť, 
b) môže nahradiť približne 75% mojej 

prípravy, 
c) môže nahradiť približne 50% mojej 

prípravy, 
d) môže nahradiť približne 25% mojej 

prípravy, 
e) vôbec ich nemôže nahradiť. 

 
Graf D5: Početnosť jednotlivých odpovedí pri otázke 

č.5 

Diskusia: 
Na základe grafu metodické pokyny môžu nahradiť 
približne 50% učiteľovej prípravy. Toto číslo 
môžeme považovať za celkom prijateľné, pretože 

50% znamená, že časová príprava daného učiteľa 
na každú vyučovaciu hodinu by sa mohla 
zredukovať až na polovicu. 

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKA 

Cieľom dotazníka o metodických pokynoch bolo 
zistiť: 

- do akej miery ich učitelia potrebujú, 
- či ich vôbec potrebujú, 
- v ktorých častiach vyučovacieho procesu by 

ich vedeli využiť, 
- aká by mala byť náplň metodických pokynov. 

Na všetky vyššie uvedené otázky nám poskytujú 
jasné odpovede grafy prislúchajúce k daným 
otázkam.  
 Metodické pokyny predstavujú nezastupiteľnú 
súčasť vyučovacieho procesu. Tento dôležitý fakt je 
potvrdený aj dotazníkom. Učitelia v dotazníku sa 
vyjadrili tak, že ich využívanie by si vedeli 
predstaviť pri všetkých častiach vyučovacieho 
procesu. Dotazník zreteľne poukazuje aj na to, že 
učitelia by uvítali spracovanie väčšiny preberaných 
tém z fyziky formou metodických pokynov. Podľa 
opýtaných učiteľov metodické pokyny by mali byť 
zamerané najmä na rozširujúce informácie k danej 
téme, a na návody na experimenty.  
 Nakoľko každý učiteľ si pripravuje svoje vlastné 
prípravy na vyučovacie hodiny, je prirodzené, že 
tieto prípravy nemôžu byť metodickými pokynmi 
úplne nahradené. Ale to nie je ani potrebné. 
Metodické pokyny totiž nie sú písané s cieľom, aby 
učiteľove prípravy nahradili, ale s cieľom, aby 
učiteľovi pomáhali v rámci vyučovacej jednotky. 

Záver 

Predkladaná práca pozostáva z troch častí. Prvá 
časť práce je zameraná na teoretické priblíženie 
metódy skupinového vyučovania. Druhá časť práce 
obsahuje komplexný materiál k vyučovacej hodine 
formou skupinového vyučovania, t.j. pracovný list 
pre žiakov s príslušnými metodickými pokynmi pre 
učiteľov. Posledná časť práce prináša vyhodnotenie 
dotazníka, ktorý bol zameraný na zisťovanie 
potreby metodických pokynov pre učiteľov. 

Človek, teda v našom prípade žiak je 
spoločenský tvor. V procese vyučovania sa často 
zabúda práve na tento dôležitý fakt. Žiak v škole 
nemá byť len vzdelávaný, ale má byť aj 
vychovávaný. Najlepšia cesta, ktorá vedie k dobrej 
výchove žiaka je, ak sa žiak môže vychovávať pod 
vedením učiteľa. Toto je dosiahnuteľné len 
v spoločnosti, v skupine.  

Ďalšou významnou skutočnosťou je, že 
vedomosti získané skupinovou prácou môžu byť 
oveľa trvácnejšie a pre žiaka pochopiteľnejšie. 
Výklad učiteľa nie vždy musí byť postačujúci, čo sa 
týka uspokojovania potrieb žiaka. Náročný výklad 
môže byť nahradený spoločným experimentovaním 
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žiakov. Ako sme už vyššie spomínali úspech 
skupinovej práce je podmienený aj učiteľovou 
prípravou na ňu. A tu prichádzajú metodické 
pokyny, ktoré v určitom ponímaní môžu 
predstavovať aj učiteľovu „pravú ruku“. Učiteľ síce 
počas skupinovej práce nie je hlavným aktérom 
vyučovania, ale v prípade potreby zasiahne a 
usmerňuje žiakov správnym smerom. K prípadnému 
usmerňovaniu mu môžu metodické pokyny slúžiť 
ako oporné materiály. 
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Abstrakt 
V príspevku sú predstavené skúsenosti z realizácie 
hry „Klimatické zmeny – reportér“ počas detského 
letného fyzikálneho tábora SCHOLA LUDUS: 
Experimentáreň ’11 - „Meteorológia“. 
 
Kľúčové slová: fyzikálny tábor, hra, klimatické 
zmeny 

1 Charakteristika táborov 
SCHOLA LUDUS: 
EXPERIMENTÁREŇ 

Fyzikálne letné denné tábory EXPERIMENTÁREŇ 
pripravuje OZ SCHOLA LUDUS v spolupráci 
s FMFI UK od roku 2003.  
Počas piatich dní sú pre 10 – 15 ročné deti 
pripravené experimenty s jednoduchými 
pomôckami, návštevy laboratórií FMFI UK aj 
netradičné hry v prírode.  
Program táborov je postavený na aktívnom 
získavaní konkrétnych skúseností s reálnymi javmi, 
na experimentálnom poznávaní (od formulácie 
problému, cez tvorbu hypotéz, pozorovanie, 
meranie až po zhodnotenie výsledkov a vyslovenie 
záverov). Deti sú nenásilne vedené k tomu, aby pri 
riešení problému vytvárali zoznamy ovplyvňujúcich 
činiteľov a pri priamom experimentovaní menili 
postupne vždy len jeden z nich. Dôraz sa kladie na 
vlastné zhodnotenie, interpretáciu pozorovania, 
resp. výsledkov merania. Deti sa tiež oboznamujú 
s myšlienkovým experimentom. Okrem rozvoja 
poznávacích schopností sa dôraz kladie na rozvoj 
schopnosti komunikovať a spolupracovať. 
Nezanedbateľný priestor je tiež venovaný rozvoju 
technologickej gramotnosti a manuálnych zručností 
- deti samé navrhujú konkrétne technické riešenia a 
realizujú ich, pritom sa oboznamujú s vlastnosťami 
materiálov. [Blahutová, Horváthová, 2008] 
Animátor je v úlohe partnera detí, nedáva hotové 
návody a postupy, nepredpisuje pomôcky, ale 
ponúka možnosti a vyzýva na činnosť a usmerňuje 
ju svojimi otázkami. 

1.1 Experimentáre ň Meteorológia 

Tábora Experimentáreň´11 – „Meteorológia“ sa 
zúčastnilo 43 detí vo veku od 9 do 15 rokov. 
Tábor sa uskutočnil v dvoch turnusoch od 4.7. do 
8.7.2011 a od 11.7. do 15.7.2011. Prvého turnusu sa 
zúčastnilo 18 detí, v druhom turnuse bolo 25 detí. 
Tábor bol zameraný na tému METEOROLÓGIA. 
Haverlíková (2012, s. 83) uvádza hlavné didaktické 
ciele tábora:  
- predstaviť meteorológiu ako zaujímavú 

a hodnotnú oblasť fyziky s väzbou na iné 
vedné odbory, 

- predstaviť metódy merania, zaznamenávania, 
spracovania, vyhodnotenia a zobrazenia dát, 

- objasniť význam sledovania počasia, odhaliť 
základné faktory ovplyvňujúce počasie, 
porozumieť možnostiam predpovedania 
počasia, 

- pochopiť komplexný charakter atmosférických 
javov, 

- podporiť rozvoj občianskych kompetencií.  

2 Hra “Klimatické zmeny – 
reportér”  

2.1 Východiská pri tvorbe hry 
„Klimatické zmeny – reportér“ 

Hra je najprirodzenejšou aktivitou dieťaťa a má 
dominantné postavenie v rámci neformálneho 
vzdelávania. Hra rozvíja individuálne zručnosti, 
schopnosti a vlastnosti, napr.: samostatnosť, 
zodpovednosť, komunikáciu, schopnosť diskutovať, 
pracovať v tíme, takticky myslieť, učiť sa znášať 
porážky, rešpektovať súpera, ovplyvňovať 
psychickú odolnosť, sebavedomie a sebadôveru 
[Hricová, Jakubíková, Tulenková, 2003]. 
 
Hra "Klimatické zmeny - reportér"  vychádza 
z diskusnej hry PlayDecide "Klimatické zmeny". 
Diskusná hra bola experimentálne realizovaná 
s celkom 111 žiakmi vyššieho sekundárneho 
vzdelávania. 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 392–399
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Žiaci 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií hru 
prijali dobre. S témou klimatických zmien sa pred 
tým už stretli, a to nielen v rámci formálneho 
školského vzdelávania. Ich prvotné poznatky i 
názory, s ktorými do hry vstupovali, im umožnili 
lepšie pracovať s informáciami získavanými počas 
hry, ako i zaujať postoj k načrtnutým problémom. 
[Horváthová, 2011]  
Okrem toho z pilotného testovania diskusnej hry 
u žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (58 
žiakov, 5. – 8. ročník základných škôl, 1. – 4. ročník 
osemročných gymnázií) sa ukázalo, že téma je síce 
pre nich zaujímavá, ale žiakom v tomto veku sa 
ťažko diskutovalo vo všeobecnej rovine. K téme sa 
ľahšie vyjadrovali, ak boli k problému postavení 
z pohľadu konkrétnej postavy, „roly“.  
 
Štandardné trvanie diskusných hier Playecide  je 80 
– 90 minút, čo sú dve vyučovacie hodiny. Pri 
dnešnej zníženej časovej dotácii hodín fyziky sme 
hľadali spôsob, ako diskusnú hru upraviť tak, aby ju 
bolo možné realizovať v trvaní jednej vyučovacej 
hodiny.  
 
S ohľadom na skúsenosti získané počas pilotného 
testovania sme preto diskusnú hru adaptovali na hru 
„Klimatické zmeny – reportér“, kde sú žiaci 
postavení do role reportéra / novinára. Priebeh hry 
je upravený na 45 minút. V tejto podobe bola hra 
otestovaná počas tábora Experimentáreň 
Meteorológia. Hra využíva textovú časť diskusnej 
hry „Klimatické zmeny“ – informačné 
a problémové karty a systém práce v skupinách. 
Oproti pôvodnej hre je tu menší dôraz kladený na 
diskusiu, posilnené je čítanie s porozumením 
s dôrazom na výber relevantných informácií 
a odlíšenie faktických informácií od diskutabilných 
názorov.  
Počas tábora bola hra realizovaná v exteriéri, 
samotná hra to však nevyžaduje. Hra môže byť 
realizovaná v bežnej školskej triede s tým, že 
informačné a problémové karty nie sú spoločné pre 
všetkých hráčov, ale učiteľ zabezpečí podklady 
(karty) pre každú vytvorenú skupinu. 

2.2 Základná charakteristika hry 
„Klimatické zmeny – reportér“ 

 
Cieľom hry „Klimatické zmeny – reportér“  je, 
aby žiaci :  
- pochopili pojem „klimatické zmeny“,  
- získali základné fakty o klimatických zmenách, 
- pochopil vplyv klimatických zmien na prírodu 

a ľudstvo, uvedomili si komplexný charakter 
klimatických zmien, 

- rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť,  
- rozvíjali schopnosť pracovať s informáciami – 

vyhľadávať potrebné informácie a hodnotiť ich 
(posúdiť, ktorá informácia je významná) 

- rozvíjali komunikačné schopnosti, 
- rozvíjali kooperáciu v skupine, 
- formulovali ucelený text a záver, 
- prezentovali skupinové zistenia, výsledky.  
 
Začlenenia do vyučovacieho procesu: 
Hru "Klimatické zmeny -  reportér" možno zaradiť 
na základnej škole do vyučovania fyziky v rámci 
tematického celku Meteorológia ale aj 
v predmetoch Geografia, Občianska náuka 
a Environmentálna výchova.  
 
Popis herného postupu: 
Aktéri hry sú rozdelení do skupín po 3 – 5 členov. 
Každej skupine je zadefinovaný problém, o ktorom 
majú ako novinári napísať správu. V úvode hry 
získavajú žiaci faktické informácie a názorové 
pohľady týkajúce sa klimatických zmien a ich 
dopadu na životné prostredie – každá skupina hľadá 
v poskytnutých materiáloch (kartách) potrebné 
informácie a problémy na prípravu novinového 
článku. 
Po získaní informácií aktéri hry píšu v skupinách 
správy týkajúce sa vplyvov klimatických zmien 
z rôznych uhlov pohľadu: dopad na rastlinstvo, 
živočíšstvo, ovzdušie, ľudstvo. 
 
Časová náročnosť: 45 minút 
 
Pomôcky: Jedna sada informačných a problémo-
vých kariet rozmiestnených na väčšej ploche, resp. 
kompletné sady informačných a problémových 
kariet pre každú skupinu pri hre v priestoroch 
školskej triedy; bloky, ceruzky. 

2.3 Vecný obsah hry „Klimatické 
zmeny – reportér“ 

V hre žiaci v úlohe reportérov získavajú podklady 
pre svoj článok prostredníctvom 24 informačných 
a 24 problémových kariet. Informačné 
a problémové karty sú farebne odlíšené. Slovné 
označenie typu karty je uvedené aj v záhlaví každej 
karty. 
Pri hre „Klimatické zmeny – reportér“ je potrebné, 
aby žiaci hľadali podklady relevantné pre ich rolu, 
písanie článku o vplyve klimatických zmien na 
rastlinstvo, živočíšstvo, ovzdušie, resp. ľudstvo. 
Niekedy môžu využiť celý obsah karty, niekedy len 
časť textu uvedeného na karte. Žiaci si musia 
vybrané texty zaznamenať, získané podklady 
usporiadať a preformulovať. 
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Informa čné karty poskytujú základné fakty 
k téme, dávajú odrazovú vecnú informáciu. 
 
V hre je použitých 24 kariet, ktoré obsahujú 
informácie týkajúce sa vplyvu CO2, jednotlivca 
a spoločnosti na životné prostredie; týkajúce sa 
spotreby energie, jej plytvania; a tiež možností 
zlepšovania životného prostredia a lepšieho 
zaobchádzania s ním. 
 
1. Aký je vzťah medzi oxidom uhličitým a fosílnymi 
palivami? 
Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére je priamo 
ovplyvňované ľudskou činnosťou. Pri spotrebe 
fosílnych palív (uhlia, ropy, benzínu a motorovej 
nafty) sa obsah oxidu uhličitého v ovzduší zvyšuje. 
Približne 87% svetovej výroby elektrickej energie 
pochádza zo spaľovania fosílnych palív. 
 
2.  Čo prezrádza o hladine oxidu uhličitého polárny 
lad? 
Ľad pod povrchom Antarktídy do začiatku 
priemyselnej revolúcie (1800) obsahoval 
fluktuujúce (kolísajúce okolo istej stabilnej 
hodnoty), ale pritom relatívne stabilné množstvo 
oxidu uhličitého. 
Od začiatku 19.storocia začalo množstvo oxidu 
uhličitého prudko rásť. 
 
3. Aký vplyv má na hladinu oxidu uhličitého 
odlesňovanie? 
Odlesňovanie spôsobuje uvoľňovanie uhlíka 
viazaného vo vyťaženej lesnej hmote. Zároveň pre 
úbytok lesov klesá schopnosť odstraňovať CO2 
z atmosféry. 
Denne zmizne lesná plocha väčšia ako je plocha 
45 000 futbalových ihrísk. 
 
4. Zaznamenávanie teploty. 
Počas 146 rokov merania globálnej teploty (pôdy, 
vzduchu a oceánov) 20 z 21 najvyšších teplôt bolo 
zaznamenaných za posledných 25 rokov. 
Na Slovensku za posledných 100 rokov stúpla 
priemerná ročná teplota vzduchu o 1,1°C. 
 
5. Na Aljaške sa už efekt vyšších teplôt prejavuje. 
Teplota na Aljaške rastie desaťkrát rýchlejšie ako 
vo zvyšku sveta. Permafrost (trvalo zamrznutá 
pôda) sa rozmrazuje prvýkrát po niekoľkých 
tisíckach rokov. V dôsledku topenia permafrostu sa 
deformujú cesty a domy sa zabárajú do pôdy. 
 
6 Čo hovoria odborníci? 
Jeden z najlepších klimatológov NASA James 
Hansen skúma klimatické zmeny viac ako 15 rokov. 

Skonštatoval, že ak naďalej budeme odkladať 
opatrenia na redukciu emisií oxidu uhličitého, hrozí 
nám zreteľné nebezpečenstvo. 
 
7. Ako môže globálne otepľovanie spôsobiť 
nedostatok pitnej vody? 
Lima, hlavné mesto Peru, je v zásobovaní vodou 
závislá od roztápania ľadovcov. Po úplnom 
roztopení ľadovca ostane 8 miliónové mesto bez 
pitnej vody. 
Himalájske ľadovce a ľadovce na Tibetskej 
náhornej plošine poskytujú viac ako polovicu pitnej 
vody pre 40% svetovej populácie. 
 
8. Môže byť globálne otepľovanie príčinou 
častejších záplav? 
Pri teplejšom počasí sa môže udržať väčší obsah 
vodných pár v atmosfére, a tým môžeme očakávať 
výdatnejšie dažde alebo sneženia. Počet veľkých 
povodní zaznamenaných v každom desaťročí 
od roku 1950 v celo-svetovom meradle neustále 
rastie.  
V júli 2005 napadlo v indickom Bombaji počas 24 
hodín 939,8 mm zrážok. V dôsledku záplavy 
a zosuvu pôdy vtedy zahynulo najmenej 1000 ľudí. 
 
9. Vlny smrtiacich horúčav a miernych zím. 
V roku 2003 spôsobila vlna horúčav v Európe asi 
35 000 úmrtí, hlavne u starších, veľmi mladých 
alebo chronicky chorých ľudí. 
Na druhej strane, teplejšie zimy znamenali menej 
úmrtí zapríčinených chladným počasím.  
 
10. Klimatické zmeny ovplyvňujú tradičný charakter 
žatvy. 
Väčšie výkyvy teplôt a zrážok ako v minulosti, 
ovplyvňujú tradičný charakter Žatvy na Slovensku. 
Otepľovanie spôsobuje, že žatva prebieha naraz vo 
viacerých lokalitách, čo si vyžaduje viac strojov. 
 
11. Klimatické zmeny ovplyvňujú vlhkosť vzduchu 
i snehovú prikrývku. 
Ďalším prejavom klimatických zmien bol výrazný 
pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (do 5 %). 
Podobne poklesli aj charakteristiky snehovej 
pokrývky na celom území Slovenska. 
 
12. Klimatické zmeny už ovplyvnili mnoho druhov 
rastlín a živočíchov. 
Dr. Terry Rootová analyzovala viacero výskumných 
prác zameraných na dôsledky globálneho 
otepľovania na rastliny a zvieratá. Zistila, že z 1500 
biologických druhov sa u 1200 druhov preukázali 
zmeny súvisiace s globálnym otepľovaním. 
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U dvoch druhov (červených veveričiek a ovocných 
mušiek) sa preukázali genetické zmeny spôsobené 
globálnym otepľovaním.  
 
13. Hrozí úhyn polárnych medveďov? 
Polárne medvede lovia tulene v blízkosti okrajov 
ľadovcových šelfov (presahov ľadovca z pevniny) 
v Arktíde. V dôsledku úbytku ľadovcového šelfu 
a jeho lámania sa na menšie časti kryhy) zostávajú 
polárne medvede uväznené stovky míľ od 
ľadovcového šelfu.  
Priemerná hmotnosť polárnych medveďov klesla za 
posledné dve desaťročia o 25% a mnoho z nich 
zahynulo hladom. 
 
14. Ryby v pohybe. 
Lov tresky v Beringovom mori v blízkosti Aljašky 
je najväčší na svete. Rybári sa obávajú klimatických 
zmien, ktoré môžu spôsobiť presun oblasti 
výhodného rybolovu do chladnejších ruských vôd. 
Keď sa južné oblasti Beringovho mora ohrejú 
o 2°C, rybári pozorujú migráciu morských 
živočíchov smerom na sever. 
 
15. Afrika bude výrazne ovplyvnená otepľovaním. 
Hoci Afrika má najnižšiu spotrebu fosílnych palív 
na osobu, môže ju otepľovanie spôsobené 
skleníkovými plynmi ovplyvniť najvýraznejšie. 
Znížené množstvo spadnutých zrážok, klesajúce 
zásoby vody a úbytok poľnohospodárskej pôdy 
prispejú k hladomoru, chorobám a ekonomickému 
poklesu. 
 
16. Vplyv leteckej prepravy. 
Letectvo je zodpovedné za približne 2% celkových 
emisií oxidu uhličitého. Niektoré letecké 
spoločnosti kompenzujú emisie oxidu uhličitého 
investíciami do projektov, ktoré šetria energiu. 
Investujú napríklad do technológií zvyšujúcich 
efektívnosť priemyslu, alebo do technológií výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov. 
 
17. Voľba životného štýlu môže mat veľký vplyv. 
Aj jednotlivci môžu výrazne prispieť k zníženiu 
produkcie oxidu uhličitého. Nastavenie domáceho 
termostatu tak, aby sa znížila spotreba energie na 
vykurovanie a klimatizáciu priestorov, prípadne 
použitie pasívneho solárneho vykurovania 
a chladenia, môže mat veľký vplyv na emisie oxidu 
uhličitého produkovaného vašou domácnosťou. 
 
18. Výmena žiarovky. 
Vždy, keď nahradíte bežné žiarovky energeticky 
efektívnymi kompaktnými žiarivkami 
fluorescenčnými žiarovkami), spolu so šetrením 
elektrickej energie prispievate k zníženiu emisií 

oxidu uhličitého. Žiarivky (fluorescenčné žiarovky) 
pri produkcii rovnakého množstva svetla ako bežné 
žiarovky znižujú energetické náklady a tým aj 
emisie skleníkových plynov o 75%. 
 
19. Energia z tepelných elektrární spaľujúcich 
uhlie. 
Elektrárne, ktoré využívajú na výrobu elektrickej 
energie uhlie, sú najväčším zdrojom emisií oxidu 
uhličitého (CO2). Spaľovanie uhlia tvorí 
celosvetovo tretinu všetkých emisií oxidu 
uhličitého. Produkuje takmer 40% svetovej energie 
a na ďalšie roky sú naplánované ešte stovky nových 
uholných elektrární.  
 
20. Čo znamená „uhlíková kompenzácia“? 
Po prijatí opatrení na obmedzenie emisií uhlíka 
z podnikov a domácností sa môže zostávajúca 
produkcia uhlíka vykryť investíciami alebo 
opatreniami, vedúcimi k absorpcii alebo k redukcii 
emisií oxidu uhličitého.  
Príklady „uhlíkovej kompenzácie“: výsadba 
stromov, podpora výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov, podpora organizácií 
poskytujúcich alternatívne alebo obnoviteľné zdroje 
energie. 
 
21. Akákoľvek zmena klímy bude mat ďalekosiahle 
dôsledky.  
Ktoré oblasti ľudských činnosti sú ovplyvňované 
klimatickými zmenami? Sú to napríklad: 
poľnohospodárstvo, zásobovanie vodou, zdroje 
energie, lesníctvo, rybolov, doprava, poisťovníctvo, 
cestovný ruch, pomoc pri katastrofách, verejné 
zdravotníctvo (ochorenia prenášané parazitmi). 
 
22. Zmena chemického zloženia atmosféry. 
Keby sme si Zem predstavili veľkú ako jablko, bola 
by jej atmosféra hrubá asi ako jablková šupka. 
Vrstva zemskej atmosféry je taká tenká, že jej 
chemické zloženie sa môže vplyvom ľudskej 
činnosti meniť.  
 
23. Klimatická destabilizácia ako dôsledok 
otepľovania. 
Oceanografický ústav Woods Hole: „Globálne 
otepľovanie je destabilizujúci faktor, ktorý zvyšuje 
pravdepodobnosť náhlej zmeny klímy.“ 
Mohol by sa narušiť systém morských prúdov, 
ktorý rozvádza teplo po planéte. To by spôsobilo, že 
niektoré regióny sa ochladia, kým v iných 
oblastiach sa oteplí. 
 
24. Poučenie z „Malej doby ľadovej“. 
Počas „Malej dobe ľadovej“ v období rokov 1550 - 
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1850, sa obyvatelia Londýna mohli korčuľovať na 
Temži a v austrálskom Sydney padal sneh. 
Obdobie „Malej doby ľadovej“ bolo sprevádzané 
neúrodou, hladom, chorobami a masovou migráciu 
obyvateľstva. Pri súčasnej svetovej populácii, by 
podobná náhla zmena teploty mala katastrofálne 
následky. 
 
Problémové karty obsahujú rôzne názory ľudí, 
s ktorými sa jednotlivci môžu, ale nemusia 
stotožniť, poukazujú na alternatívne a kontroverzné 
názory, vyhlásenia, načrtávajú problémové otázky. 
Hra obsahuje 24 kariet, zameraných najmä na 
problémy, ktoré človek spôsobuje rastlinstvu, 
živočíšstvu, sebe a budúcim generáciám. 
 
1. Nemáme právo. 
Nemáme právo zničiť planétu pre budúce generácie. 
Ani zapríčiniť vyhynutie akéhokoľvek druhu 
organizmov. 
Súhlasíš s tým? 
 
2. Ekologická agresia. 
Emisie CO2 Spojených štátov amerických boli 
v roku 2004 väčšie ako emisie Južnej Ameriky, 
Európy, Ázie, a Afriky spolu. Rozvojové krajiny sú 
ako prvé ohrozené stúpajúcou hladinou morí 
a extrémnymi prejavmi počasia. 
Je toto ekologická agresia? 
 
3. Učíme sa z vlastných chýb. 
Veľa rozvojových krajín má rozsiahle nevyužité 
ložiská uhlia, ktoré je najviac znečisťujúcim 
fosílnym palivom. 
Vzhľadom na to, že my sme naše zdroje uhlia plne 
využili, máme právo zakázať rozvojovým krajinám 
urobiť to isté? 
 
4. Hrozba katastrofy. 
Vedci ešte neporozumeli úplne vzťahu medzi 
emisiami CO2 a nárastom teploty. Máme napriek 
tomu konať pod hrozbou možných následkov? 
Alebo máme počkať na ďalšie poznatky? 
 
5. Cena za stravovacie zvyklosti. 
Hovädzie mäso a importovaná zelenina vytvára 8-
krát viac emisií CO2 ako vegetariánska strava 
z miestnych zdrojov. 
Ako by si mohol zmeniť svoje stravovacie návyky, 
aby si prispel k redukcii emisií? 
 
6. Čo zanecháme našim deťom? 
Tak ako fajčenie môže spôsobiť v neskoršom živote 
vznik rakoviny, to, čo dnes robíme s našou 
planétou, ovplyvní budúce generácie.  

Máme zodpovednosť voči budúcim generáciám? 
Alebo máme očakávať, že sa o seba postarajú 
samy? 
 
7. Z paniky do apatie. 
„Správy, ktoré prinášajú médiá o klimatických 
zmenách, ignorujem. Protichodné názory ma desili 
a zaťažovali. Verím, že efekt klimatických zmien sa 
ešte niekoľko desaťročí výrazne neprejaví. Takže to 
nie je môj problém.“ 
Myslíš, že takýto názor je rozšírený / častý? 
 
8. Udržateľný život. 
Existuje veľa jednoduchých možností, ako 
uplatňovať udržateľný životný štýl. Napríklad pri 
plánovaní stavieb a využívaní energie. 
Prečo sa viac ľudí nesnaží zmeniť svoj osobný 
vplyv na planétu / na životné prostredie? 
 
9. Som „ostrov“. 
„To, ako žijem, nemá a nebude mať vplyv na iných 
ľudí, zvieratá, rastliny, planétu. Zem, rastliny 
a zvieratá patria nám a my s nimi môžeme naložiť 
podľa svojej vôle.“ 
Myslíš, že sa väčšina stotožňuje s týmto názorom? 
 
10. Myslíme na naše deti. 
„Je to pre deti. Chcem, aby sa aj moje pravnúčaťa 
radovali z krásy planéty a cítili sa v bežnom 
poveternostnom prostredí, bezstarostne a bezpečne, 
neohrozené nedostatkom úrody, či vodných zdrojov 
– tak ako ja.“  
Mali by znamenať potreby mojich detí viac ako 
moje vlastné potreby? 
 
11. Snáď bude lepšie. 
Otepľovanie môže viest k šetreniu výhrevných palív 
v severných regiónoch, k väčším výnosom úrody v 
Kanade, a zlepšeniu rybolovu tresky v Grónsku. 
Mohli by výhody z otepľovania prevýšiť straty? 
 
12. Skrytý úžitok? 
V niektorých oblastiach sveta by mohlo dôjsť 
k pozitívnym dopadom na poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a turizmus. 
Avšak negatívne dopady na Afriku, Áziu a Južnú 
Ameriku by mohli viest k nedostatku potravy 
a vody, záplavám a vyhynutiu niektorých druhov. 
 
13. Sila technológie. 
Niekdajší britský premiér Tony Blair povedal: „Ak 
využijeme nové technológie, môžeme dosiahnuť 
60% zníženie emisií – a to za rozumnú cenu.“ 
Súhlasíš s ním, alebo je to len túžobné prianie? 
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14. Daňová motivácia. 
Niektoré veľké spoločnosti prišli na spôsob, ako 
môžu zo šetrenia energie profitovať. Napríklad 
spoločnosť DuPont od roku 1990 ušetrila na 
výdavkoch za energiu 2 miliardy dolárov.  
Mali by spoločnosti, ktoré konajú spomínaným 
spôsobom, dostať daňové úľavy? 
 
15. Požiadavka – viac energie z obnoviteľných 
zdrojov. 
Vlády by mohli požadovať, aby viac energie 
pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Slovenská 
republika si dala za ciel vyrábať v roku 2020 14% 
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, 
Nemecko 18%. 
 
16. Ísť príkladom. 
Ak by sa u všetkých vládnych budov vyžadovalo  
5-hviezdičkové hodnotenie energetickej efektívnosti 
budov, ušetrilo by sa obrovské množstvo energie 
a emisií skleníkových plynov. 
 
17. Požiadavka – vyššia energetická účinnosť 
dopravných prostriedkov. 
Vlády na celom svete by mali požadovať väčšiu 
efektívnosť spaľovania palív v nových autách. 
Doprava produkuje v súčasnosti takmer 1/3 emisií 
CO2.  
 
18. Máme väčšie problémy. 
Chudoba, terorizmus, zvyšujúca sa kriminalita 
a ostatné problémy sú oveľa závažnejšie ako 
klimatické zmeny. 
 
19. Ropná závislosť. 
Ak aj budeme v nasledujúcich rokoch naďalej 
používať fosílne palivá, nemali by sme zvyšovať 
ťažbu a spotrebu ropy na pokrytie našich 
energetických potrieb. 
Čím viac paliva spaľujeme, tým viac prispievame 
ku klimatickým zmenám. Potrebujeme investovať 
do čistejších energetických technológií. 
 
20. Životná zmena. 
Poslednou nádejou je, že zmysluplné riešenie 
klimatickej krízy by sa zároveň mohlo stať 
začiatkom veľkej zmeny nášho spoločenského 
a ekonomického života. Myslíš, že ľudia potrebujú 
túto zmenu? 
 
21. Keď sa chce... 
Napriek hrôzostrašným predpovediam máme 
možnosť zabezpečiť svet, v ktorom sa dá žít. 
Rozhodujúce je, že vieme nasledovné: môžeme 
uspokojiť naše potreby bez toho, aby sme zničili 
našu Zem, len treba chcieť a mat vôľu. 

22. Vplyv človeka. 
Sme dôležitou časťou našej planéty. Aj voda, ktorú 
pijeme koluje cez rieky, moria, dážď zvieratá, 
rastliny a nás - ľudí. Čo spravíme planéte, spravíme 
sami sebe. 
 
23. Znepokojenie z vyhynutia. 
Vyhynutie živého druhu je absolútne a konečné. 
Nedá sa napraviť, ani vrátiť spať. Nemalo by nás 
trápiť vyhynutie každého tvora, vrátane malých 
červíkov a slimákov?  
Alebo je našim najväčším znepokojením zánik 
ľudstva? 
 
24. Sila zelenej – peniaze alebo životné prostredie? 
Najväčší záujem bol vždy sústredený na peniaze 
a ekonomický rast. Myslíš si, že vzrastie politický 
záujem, mal by byt vyvinutý ekonomický tlak na 
klimatické zmeny. 

3 Skúsenosti  
Počas hry „Klimatické zmeny – reportér“ získavali 
účastníci letného fyzikálneho tábora - deti vo veku 9 
až 15 rokov - informácie týkajúce sa klimatických 
zmien, vplyvu CO2, jednotlivca, spoločnosti na 
životné prostredie ako aj informácie o možnostiach 
zlepšovania životného prostredia a lepšieho 
zaobchádzania s ním. Deti hľadali a vyberali 
z množstva informácií tie, ktoré sa týkali ich 
konkrétne zadefinovaného problému, hľadali 
súvislosti medzi poskytnutými informáciami 
a problémami. Skupinovo kooperovali, tvorili 
ucelený text, v ktorom nielen zhŕňali získané 
poznatky, ale aj navrhovali riešenia problému.  
Hry sa zúčastnilo celkovo 40 detí. V nasledujúcom 
texte prinášame na ukážku výsledky – záverečné 
správy skupiniek detí získané počas prvého turnusu 
fyzikálneho tábora (16 detí). Vzhľadom na 
„táborový príbeh“, kontext poznávania, deti písali 
v rámci hry „Klimatické zmeny - reportér“ správu 
svojmu nadriadenému z pohľadu reportérov - 
mimozemských výskumníkov skúmajúcich počasie 
a klímu na Zemi. 
 
Úvodných 20 minút hľadali deti potrebné 
informácie, pričom bolo potrebné, aby si uvedomili 
komplexné vzťahy medzi všetkými zložkami 
systému - ak dochádza k zvyšovaniu teploty, má to 
vplyv na rastlinstvo, živočíšstvo aj ľudí. Niektoré 
informácie nie sú na jednotlivých kartách uvedené  
explicitne, súvislosti museli deti odhaliť. 
15 minút im trvalo spísanie správy, posledných 10 
minút bolo venovaných skupinovej prezentácií 
výsledkov aktivity. 
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Vplyv klimatických zmien na živočíšstvo 
(skupina 3 chlapcov, vek: 13 – 14 rokov) 
Vážený šéf. 
Sme na planéte Zem. Toto sú naše informácie 
o stave živočíšstva na tejto planéte.  
Vyhynutie živočíšstva ľudia nemôžu zamedziť. Iba 
spomaliť alebo zrýchliť. Napríklad kvôli 
globálnemu otepľovaniu polárne medvede lovia 
tulene na čoraz menších ľadovcoch. Dôsledkom 
toho 25 % medveďov uhynulo hladom. Ďalej 
ľudský vedci zistili, že z 1 500 druhov živočíchov 
sa 1 200 začalo prispôsobovať globálnemu 
otepľovaniu. U veveričiek a ovocných mušiek sa 
preukázali aj genetické mutácie. 
Teraz trochu k vode. V Austrálii a na Novom 
Zélande bude onedlho nedostatok pitnej vody. Keď 
sa juh Beringovho mora oteplí o 2 °C, rybári môžu 
pozorovať migráciu rýb na sever. V Európe sa 
zvyšujú počty povodní. Pôsobením klimatických 
zmien sa môžu morské prúdy ochladiť alebo 
otepliť. 

 
Vplyv klimatických zmien na ovzdušie 
(skupina 5 chlapcov, vek: 14 – 15 rokov) 
Vážený vodca,  
predkladáme Vám správu o vývoji vplyvu 
klimatických zmien na ovzdušie, ktorú sme 
vypracovali. 
1. Problémy Zeme: 
- Množstvo CO2 v atmosfére je ovplyvnené 

priamo človekom, pre vysokú spotrebu 
fosílnych palív, v dôsledku čoho sa množstvo 
CO2 v ovzduší zvyšuje. 

- Stromy a rastliny zachytávajú veľké množstvo 
CO2 z atmosféry. Sú to najvyššie 
(najúčinnejšie) regulátory koncentrácie 
skleníkových plynov. Cenné sú predovšetkým 
pralesy. Ich odlesňovanie spôsobuje uvoľnenie 
uhlíka viazaného v lesnej hmote, následkom 
čoho sa znižuje schopnosť odstraňovať CO2 
z atmosféry. Odlesňovanie je dôležitý zdroj 
(nepriamy) emisií CO2. 

- Elektrárne, ktoré na výrobu elektriny používajú 
uhlie sú najväčším zdrojom emisií oxidu 
uhličitého. Spaľovanie uhlia je celkovo 1/3 
emisií na Zemi. Napriek tomu sa neplánuje jej 
obmedzenie. 

- Afrika, výrazné otepľovanie napriek najnižšej 
spotrebe fosílnych palív, čo spôsobuje 
otepľovanie spôsobené skleníkovými plynmi, 
čo môže výrazne ovplyvniť klímu. 

- Emisie spôsobujú zníženie úrodnosti pôdy. 
- Emisie CO2 v USA boli v r. 2004 vyššie ako na 

celom svete = ekologická agresia 
2. Riešenie problémov (odporúčania) 
- Nahradenie žiaroviek žiarivkami, ktoré 

vyprodukujú rovnaké množstvo svetla ako 
žiarovka, čím sa znížia emisie vytvorené z nich 
o 75 %. 

- Vyžadovanie u všetkých vládnych budov päť 
hviezdičkové ohodnotenie energetickej 
účinnosti, čím by sa ušetrilo množstvo emisií 
a energie. 

- Vyššia energetická účinnosť dopravných 
prostriedkov = doprava vyprodukuje 1/3 emisií 
CO2. 

- Využitie nových technológií, zníženie emisií 
o polovicu. 

- Vysoká ropná závislosť, aby sme ju nahradili 
je potrebné investovať do ekologicky čistejších 
technológií, zvýšiť investície do výskumu 
vzťahov medzi CO2 a zvýšením teploty, zvýšiť 
podporu vlád pre ekopolitiku. 

- Správanie jednotlivcov k tejto téme, nemali by 
byť ľahostajní. 

Záver našej správy 
Veríme, že poznatky, uvedené v tejto správe budú 
užitočné pre Vás aj pre Zem. 
 
Vplyv klimatických zmien na rastlinstvo 
(skupina 5 dievčat, vek: 12 – 14 rokov) 
Milý šéfe! Tieto čudné tvory, ktoré sa sami 
nazývajú ľuďmi a myslia si o sebe, že sú 
najinteligentnejšie tvory vo vesmíre, sú na veľkom 
omyle. Ich dôsledkom sa stáva, že s touto planétou 
to ide dolu vodou. Stáva sa tu mnoho katastrof, 
napríklad zosuv pôdy, záplavy, z čoho, samozrejme, 
vinia prírodu a vôbec si neuvedomujú, akú 
obrovskú chybu robia. Za všetko si môžu sami – 
vyrubujú lesy a potom sa čudujú, že majú vo 
vzduchu veľa CO2 a málo kyslíka. Skleníkovými 
efektmi si vytvorili ozónovú dieru, dôsledkom čoho 
vzniká aj globálne otepľovanie, ktoré spôsobuje 
pokles hladiny oceánov, vysúšanie tejto planéty 
menom Zem, topenie ľadovcov. Niektoré, tzv. 
rozvojové krajiny sa snažia zabrániť odlesňovaniu. 
Zmenené bioklimatické podmienky negatívne 
ovplyvňujú lesné ekosystémy. Prejavuje sa to 
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vznikom podmienok v prospech listnatých drevín na 
úkor výskytu smreka. Permafrost, trvalo zamrznutá 
pôda, sa rozmrazuje prvýkrát po niekoľkých tisíc 
rokov. V poľnohospodárstve sa vplyvom 
klimatických zmien očakávajú zmeny vo vegetácií. 
V Afrike je zvýšená migrácia obyvateľstva 
v dôsledku zníženia množstva zrážok, pôdnej 
vlhkosti a následnej suchote. Stromy a ostatné 
rastliny zachytávajúce z atmosféry CO2 sú 
kľúčovým regulátorom koncentrácie skleníkových 
plynov. Mimoriadne vzácne sú dažďové pralesy.  
Na tejto planéte je príliš neskoro zabrániť 
dôsledkom klimatických zmien. Treba sa len na ne 
pripraviť. Pretože, milý šéfe, ako sa tu vraví: 
“Komu niet rady, tomu niet pomoci.” Z tejto 
poškodenej planéty Vás zdravia Vaši drahí 
podriadení, ktorí sa tešia domov a dúfajú, že tam je 
všetko v poriadku. 

 
Klimatické zmeny a ľudia 
(skupina 3 chlapcov, vek: 9 – 10 rokov) 
Milí priatelia, mimozemšťania, zistili sme, že na 
planétu Zem sa oplatí ísť, ale treba presvedčiť ľudí, 
aby sa tu k tejto planéte správali lepšie, lebo potom 
sú tu živelné aj tepelné pohromy, však sa pozrite 
sami. Napríklad: 

- V júli 2005 v Indii počas 24 hodín napadlo 
939,8 mm zrážok, pričom zomrelo 1 000 
ľudí. 

- Vlny horúčav v roku 2003 spôsobili 
v Európe asi 35 000 úmrtí. 

- V rokoch 1550 – 1850 v Austrálií napadal 
sneh. 

- Zvýšenie hladiny mora a zvýšenie intenzity 
tropických cyklov povedú k vysťahovaniu 
desiatok miliónov ľudí. 

A prečo sa to deje? Ľudia si za to môžu sami – 
nešetria vodu, energiu, nerecyklujú odpad. 

4 Záver 
Deti, účastníci letného tábora, úlohu pomerne dobre 
zvládli. Najväčší problém s úlohou mala skupinka 

chlapcov vo veku 9 – 10 rokov, ktorí informácie 
spísali v poradí tak, ako ich nachádzali, bez toho, 
aby informácie usporiadali a hľadali širšie 
súvislosti..  
Ostatné skupinky pracovali v úvodných 20 – tich 
minútach dvojfázovo: najskôr hľadali len 
informácie, ktoré sa ich priamo týkajú (s tým sa 
uspokojila skupina 3 chlapcov vo veku 13 – 14 
rokov) a v ďalšej fáze hľadali súvislosti (zvyšné dve 
5-členné skupiny). Týmto 5-členným skupinám sa 
v správach podarilo prepojiť informácie z viacerých 
kariet a podať tak komplexnú informáciu 
o probléme klimatických zmien. 
 
Veľký prínos hry vidíme v rámci rozvoja 
kľúčových kompetencií (poznávacích, komunikač-
ných), zvyšovaní čitateľskej gramotnosti ale aj 
v oblasti formovania osobného názoru 
a zodpovednosti. 
 
V rámci formálneho vyučovania, v škole, by mohla 
byť úloha napísať správu o vplyve klimatických 
zmien na živočíšstvo / rastlinstvo / ovzdušie / 
ľudstvo zadaná aj ako projektová úloha 
s posilnením etapy získavania a výberu informácií 
s pridaním posúdenia vierohodnosti informačných 
zdrojov.  
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ABSTRAKT 

Prezentovaná práca ponúka stručný a prehľadný 
postup priebehu prieskumu, ktorý sme robili za 
účelom potvrdenia známych, alebo zistenia 
nových súvislostí spojených s postojom žiakov 
k matematike a možnosťami pedagógov vo 
vyučovacom procese. Ťažisko práce je v rozbore 
zozbieraného súboru dát z didaktiky a ich analýza 
za pomoci štatistického  programu C.H.I.C. 

Kľúčové slová: postoj, prieskum, vyučovací 
proces, deskriptívna štatistika, induktívna 
štatistika, program C.H.I.C 
 

1 Postoje žiakov k matematike 
Postoj patrí k aktuálnym motivačným 

štruktúram. Týmto pojmom sa zaoberá najmä 
sociálna psychológia. „Chápe ho ako trvalú 
sústavu pozitívneho, negatívneho hodnotenia 
predmetov alebo osôb s jeho emocionálnou 
zložkou a tendenciou sa s predmetom, osobou 
zbližovať alebo sa odďaľovať“ (Jiránek a Souček, 
1969). 
Slovník slovenského jazyka má pre pojem postoj 
dve najčastejšie používané definície: 
 
1. Držanie tela, póza: tanečný postoj, zaujať 

bojový, obranný postoj 
 

Toto vysvetlenie daného pojmu nás v danej práci 
veľmi nezaujíma a používame ho iba 
informatívne. Aj keď vonkajší prejav žiaka 
a s tým spojená reč tela nám dokáže veľa 
prezradiť o záujme prípadne nezáujme žiaka 
o predmet. V našej práci sa budeme výhradne 
venovať citovému alebo duševnému prejavu 
pojmu postoj, ktoré je opísané práve v druhom  
vysvetlení tohto pojmu a dá sa vyhodnotiť neskôr 
spomenutými výskumnými nástrojmi, ktoré 
v prieskume použijeme.  

 
2. Stanovisko, vzťah, pomer, prístup: 

byrokratický postoj k stránkam, zásadný, 

odmietavý, kladný alebo záporný postoj 

k niekomu  a niečomu 

2 Metodológia 
  Pri zostavovaní nášho prieskumu sme 
vychádzali z Gavoru (2008).  
 

V prvej etape práce sme si stanovili dva 
ciele. Prvý cieľ je preskúmať možné vplyvy na 
postoje žiakov. Druhý cieľ, ktorý je úzko spojený 
s už spomínaným postojom a samotným 
pedagogickým výskumom, je bližšie opísať 
štatistické metódy použité v našom prieskume. 
Uviesť ich vzájomné porovnania, vyzdvihnúť ich 
pozitívne vlastnosti ako aj poukázať na možné 
nedostatky. V predkladanej práci sa zameriame 
najmä na druhý cieľ. 
V druhej etape sme prešli, od abstraktného 
premýšľania o stanovení si prvotných hypotéz, 
k študovaniu odbornej literatúry 
a zhromažďovaniu relevantných informácií, ktoré 
nám pomáhajú dokresľovať skúmanú realitu a tým 
aj uľahčujú pochopiť možné zmeny. 
Pre porovnanie a poukázanie výhod a nevýhod 
použitej štatistiky sme si konkrétne zvolili 
deskriptívnu, induktívnu štatistiku a ako 
samostatnú kategóriu sme si zvolili štatistický 
program C.H.I.C., ktorý by sme chceli touto 
cestou zviditeľniť a poukázať na jeho silné 
stránky v pedagogickom  výskume. 
 
2.1 Zhromažďovanie údajov 

Najzdĺhavejšia a zároveň jedna 
z najdôležitejších etáp výskumnej práce. 
Spomedzi všetkých dostupných možností sme si 
zvolili dotazníkovú metódu, ktorú rôzne zdroje 
charakterizujú nasledovne:. 
• Dotazník môžeme stručne charakterizovať 

ako „merný prostriedok, pomocou ktorého sa 
skúmajú mienky ľudí o jednotlivých javoch“( 
Ničković, 1967, s. 139). 

 

• P. Gavora (2000) vymedzuje dotazník ako 
„spôsob písomného kladenia otázok 
a získavania písomných odpovedí“. 

 
Dotazník sme zostavili podľa pravidiel pre tvorbu 
dotazníka formulovaných v Úvode do 
pedagogického výskumu (2008) od Gavoru. Po 
zhotovení dotazníka naše nasledujúce kroky 
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smerovali k vzdelávacím inštitúciám, s ktorými 
sme mali buď osobnú skúsenosť alebo záujem 
preskúmať úroveň vyučovania a jeho výsledkov. 
Pod pojmom osobná skúsenosť si predstavujeme 
vlastné doplňujúce informácie o učiteľoch, ich 
vyučovacích metódach a postupoch, prípadne 
materiálne vybavenie školy a odbornú 
špecifikáciu triedy na skúmaný predmet. Pri 
poskytovaní dotazníka respondentom sme využili 
známosti s aktívnymi učiteľmi na vybraných 
školách z viacerých dôvodov. Pre dokreslenie 
našich myšlienok uvedieme aspoň niekoľko: 
ľahšia komunikácia a vysvetlenie na čo nám je 
potrebné vyplnenie práve tohto dotazníka 
k prieskumu, udržanie disciplíny a relatívnej 
pravdivosti odpovedí  pri vyplňovaní, pretože 
učiteľ najlepšie pozná svojich žiakov, 
a v neposlednom rade zaručenie vysokej 
návratnosti dotazníka. 
Spomínanou cestou sme spolu oslovili 105 
respondentov, ktorí nám dotazník vyplnili 
dobrovoľne a na základe vlastných postrehov bez 
zásahu autoritatívnej zložky. Respondenti 
pochádzali z dvoch vzdelávacích inštitúcií a to 
z klasickej ZŠsMŠ v obci Uhrovec a zo ZŠ 
Duklianska Bánovce nad Bebravou s rozšíreným 
vyučovaním matematiky. Vyplnenie poskytnutého 
dotazníka považujeme za úspešné s pohľadu 
návratnosti, ktorej hodnota dosiahla 100% 
hranicu. Čo sme dosiahli predovšetkým dobre 
zvoleným spôsobom distribuovania dotazníka 
respondentom. 
Spracovaniu údajov budeme venovať celú 
nasledujúcu kapitolu, kde sa budeme snažiť 
poukázať na možnosti spracovania výskumných 
údajov pomocou štatistiky a ich vizuálnu 
interpretáciu pomocou tabuliek a grafov. Ťažisko 
bude na použití francúzskeho programu C.H.I.C. 
a jeho nástrojov. 

3 Štatistický prieskum  

V našej práci sme sa zamerali na tri typy 
štatistického zamerania: 

• Deskriptívna štatistika 

• Induktívna štatistika 

• Zhluková analýza - v našom prípade program 

C.H.I.C. 

Deskriptívna štatistika 

V niektorých odborných literatúrach označovaná 
aj ako štatistická deskripcia. „Štatistický opis 
výsledkov výskumu, redukovanie veľkého 
množstva získaných údajov do prehľadnej 

a zrozumiteľnej podoby“ (Turek, 1998). Turek 
(1998) uvádza ako jej hlavné prvky :  

• spracovanie výsledkov výskumu do tabuliek 
a ich grafické znázornenie,  

• vypočítanie stredných hodnôt súboru 
(aritmetický priemer, medián, modus, vážený 
priemer, kvartily, percentily atď.),  

• výpočet hodnôt disperzie okolo strednej 
hodnoty (rozptyl, smerodajná odchýlka, 
variačný koeficient atď.) 

 

Obrázok 1 Percentuálne rozloženie obľúbenosti 

matematiky podľa prospechu 

Induktívna štatistika 

Taktiež nazývaná štatistická indukcia, pod ktorou 
si predstavujeme štatistické usudzovanie, na 
ktorého konci by sme mali byť schopní vysloviť 
zovšeobecnené závery opierajúce sa o výsledky 
výskumu. Turek (1998) naformuloval aj zložky 
induktívnej štatistiky do troch krokov:  
• výber skúmaného súboru z celkového súboru 

• testovanie (verifikácia) sformulovaných 
hypotéz 

• zisťovanie tesnosti vzťahov (korelácií) medzi 
premennými 

 
Túto formu uvádzame ako jeden zo spôsobov, 
ktorým dokážeme určiť pravdivosť, respektíve 
významnosť hypotéz, či už stanovených pred 
samotným prieskumom alebo vzniknutých 
postupne pri spracúvaní špeciálnych skupín 
údajov. Pre náš príspevok zúžime jej využitie na 
overenie jednej z hypotéz, ktorá je prepojená 
s výsledkami deskriptívnej štatistiky uvedenými 
na obrázku 1. 
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H1 – Žiaci, ktorí sú z matematiky ohodnotení na 
konci školského roka dobrou známkou (1,2), sa na 
hodiny matematiky tešia viac ako žiaci, ktorí mali 
horšiu známku (3, 4) na konci školského roka. 

Testovanie 1 

Uvedenú hypotézu sme overili individuálne, 
použitím testu nezávislosti chí-kvadrát. Stanovili 
sme si  nulovú hypotézu(H0) k hypotéze (H1). 
V našom prípade sme si ju nadefinovali 
nasledovne: 

• H0 – Všetci žiaci bez ohľadu na ich 
prospech z matematiky sa na hodiny 
matematiky tešia rovnako. 

Následne po týchto úkonoch sme si zostavili 
štvorpoľnú tabuľku z hodnôt, ktoré sa spájajú 
s danou témou. Konkrétne početnosť žiakov 
s určitým priemerom z predmetu a ich spokojnosť 
z predmetu. Potom sme tieto hodnoty využili na 
výpočet potrebného chí-kvadrátu. 

   Známka 

    {1,2} {3,4,5} 
Spolu 

teším sa 49 10 59 
Postoj 
k hodine neteším 

sa 36 10 46 

Spolu --- 85 20 105 

Tabuľka 1 Štvorpoľná tabuľka 

Hodnoty uvedené v tabuľke č.1 sme dosadzovali 
do vzorca na výpočet chí-kvadrátu pre 
kontingenčnú tabuľku. Pri tomto testovaní sme si 
zvolili hladinu významnosti α=0,05. 

 

 

 

Po výpočte hodnoty chí-kvadrátu z početností 
získaných v prieskume sme vypočítali aj hraničnú 
hodnotu, ktorá zodpovedá zvolenej hladine 
významnosti α=0,05 a 1 stupňu voľnosti, ktorý má 
naša zostavená tabuľka. 

  

Keďže medzi kritickou hodnotou a hodnotou, 
ktorá nám vyšla z tabuľky platí nerovnosť  

 podľa ktorej môžeme prijať H0 
a teda medzi prospechom a tešením sa na hodinu 
matematiky nie je žiaden vzťah a prípadné 
rozdiely sú spôsobené prvkom náhody. To 
znamená, že náš zdanlivý záver, ktorý sme 
vytvorili z grafov pri deskriptívnej štatistike nebol 
správny.  

C.H.I.C - Classification Hiérarchique 
Implicative et Cohésitive 

Štatistický program, ktorý pochádza z Francúzska 
sa radí medzi  nové výskumné nástroje. Program 
poskytuje nový náhľad na spracovanie 
didaktických údajov a ich prezentovanie pomocou 
kvantitatívnej analýzy výsledkov. C.H.I.C je 
využívaný prevažne didaktikmi v zahraničí no 
v našom školsko-vedeckom prostredí je ešte stále 
neznámy a len veľmi málo odborníkov sa s ním 
malo možnosť zoznámiť. Prevažne pracuje 
s numerickými dátami vyjadrenými buď 
v binárnej sústave alebo s hodnotami z uzavretého 
intervalu <0,1>. Numerické dáta sú usporiadané 
do tabuliek v pracovných hárkoch MS Excel. 
V takýchto tabuľkách sa zaznamenávajú údaje 
získané ako odpovede na vopred dobre 
premyslené otázky. Odpovede formou „Áno“ 
alebo „Nie“ zaznamenávame 0 alebo 1. Pri iných 
odpovediach s možnosťou väčšieho výberu 
musíme už spomínaný interval od 0 po 1 rozdeliť 
na vhodný, potrebný počet menších intervalov 
rovnakej šírky.  Po zostavení tabuľky vie program 
sám prehľadávať všetky možnosti závislostí 
medzi premennými.  

Skúmanie medzipredmetovej závislosti prebieha 
pomocou zhlukovej analýzy. Podľa Chrásku 
(2007) je zhluková analýza metóda, ktorá 
priraďuje jednotky analýzy (osoby, prípady, 
odpovede) na základe podobnosti k triedam. 
Charakteristika tried nám vopred nie je známa, 
odvádza sa z výskumných dát. Hlavným stupňom 
podobnosti alebo nepodobnosti jednotiek sa 
najčastejšie používa korelácia. Takáto analýza sa 
v súčasnosti vyhodnocuje pomocou počítačovej 
techniky. Najčastejšie používanými metódami 
v štatistických programoch sú napríklad metóda 
K-priemeru alebo metóda hierarchického 
zhlukovania. 
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Výsledky zo skúmania v programe C.H.I.C sa 
prezentujú v troch rôznych druhoch grafov: 
Similarity tree, Implicative tree a Implicative 
graph v nasledujúcich častiach rozoberieme ich 
význam a stručnú charakteristiku, ktorú uvádza 
Rumanová (2004) vo svojej práci.  

Similarity tree udáva podobnosť a intenzívnosť 
medzi danými triedami premenných definovaných 
v analýze a-priori (podrobná analýza 

očakávaných riešení/odpovedí, presná definícia 

Brousseau, resp. Berekova a kol.). Program 
konštruuje graf takým spôsobom, že do jednej 
(najvyššej) úrovne pospája dve premenné 
s najpodobnejším základom. K tejto úrovni sa 
postupne pripájajú ďalšie premenné ale už na 
nižšej úrovni podobnosti. Pre efektivitu 
experimentu nám môžu poslúžiť iba prvé dve 
úrovne v takto vytvorenom grafe ďalšie úrovne sú 
pre experiment bezvýznamné. 

 

Obrázok 2 Similarity tree (zoznam skratiek za záverom 

predkladanej práce) 

Na obrázku 1. môžeme vidieť súvislosť medzi 
premennými O7 a O12 (85,6%) prepojenie 
obľúbenosti matematiky a riešenia hlavolamov, 
naviac (síce na nižšej úrovni, len 60,5%) sa 
ukázala súvislosť medzi O6 a O9, teda súvis 
medzi zapájaním pomôcok do vyučovania a snaha 
učiteľa prirovnávať úlohy k reálnemu životu. 

Implicative tree znázorňuje implikácie alebo 
ekvivalencie medzi skúmanými premennými 
a množinami premenných. Podobne ako 
v predošlom grafe aj v tomto type sú významné 
iba prvé dve najvyššie úrovne ostatné sú 
nepodstatné pre ďalšie skúmanie a jeho výsledky.  

 

 

Obrázok 3 Implicative tree 

S pravdepodobnosťou 98,6% platí implikácia 
medzi pohlavím učiteľa a zapájaním pomôcok do 

vyučovania    a  
s pravdepodobnosťou 78,6% teda už aj s nášho 
prieskumu sa dá  vyvodiť odporúčanie pre hlbšie 
preskúmanie týchto spojitostí čo môže byť 
nápomocné pre pedagogickú prax. To isté sa dá 
skonštatovať aj s implikácie 

(obľúbenosť matematiky a riešenie 
zaujímavých úloh a hlavolamov), ktorá sa 
v našom prieskume už niekoľko krát vyskytla a aj 
v tomto prípade s vysokou pravdepodobnosťou 
79,2%. Táto implikácia premenných môže slúžiť 
aj ako vecná rada pre budúcich ale aj súčasných 
pedagógov o zvýšenú prácu s usilovnými žiakmi 
a o zapájanie logických a zábavných úloh 
rozvíjajúcich žiacke obzory v matematike.  
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Implicative graph  je v poradí tretí graf, ktorý sa 
dá zostrojiť v programe C.H.I.C. dokáže, 
pomocou implikácií, rozkresliť možný postup 
žiaka pri riešení zadanej úlohy. Taktiež vie určiť 
koľko percent prislúcha každému jednému kroku, 
ktorý si môže žiak pri uvažovaní zvoliť. 
Percentuálna hodnota jednotlivých krokov je 
vyjadrená z rôznych farbách, pričom pre hodnotné 
výsledky sú podstatné vzťahy medzi premennými 
nad 85%.  

 

Obrázok 4 Implicative graph 

Zobrazený graf na obrázku č. 3 opisuje 4 druhy 
závislostí medzi premennými odlíšené rôznymi 
farbami čiar. Červená farba odzrkadľuje 
najsilnejšiu väzbu, napr. medzi premennými O2 
a O6 na 95%. Druhá v usporiadaní podľa sily 
väzby je modrá farba, má hodnotu 85%. Po nej 
nasledujú zelená 75% a šedá farba 65%. Z grafu je 
možné vyčítať rôzne spojenia aj s ich príslušnými 
pravdepodobnostnými hodnotami. 

4 Analýza výsledkov 
Program C.H.I.C sme v našom prieskume 

použili ako nový a nie veľmi známy spôsob 
spracovania údajov v didaktike na Slovensku. 
Jeho hlavnou a silnou stránkou je to, že pri práci 
s týmto programom stačí sformulovať jednoduchú 
výskumnú otázku. V našom prípade napr.  

• „Čo všetko vplýva na postoje žiakov 
k matematike?“  

• „Aký je postoj žiakov k vyučovaniu 
matematiky a k predmetu ako takému?“ 

Druhý, tiež významný krok k úspechu je 
zozbieranie dostatočného množstva dát z danej 
problematiky a ich systematické usporiadanie aby 
s nimi mohol program efektívne pracovať. Táto 

forma spracovania uľahčuje 
pedagógovi/výskumníkovi prácu s dátami, nemusí 
zostaviť žiadnu prebytočnú tabuľku pri hľadaní 
iných spojitostí a podobností údajov. Program 
sám ponúka možnosti jednoduchého opomenutia 
nežiaducich dát, po ktorých program pracuje len 
s požadovanými dátami a vyhodnocuje zmenené 
súvislosti medzi nimi. Pri našom prieskume sme 
našli niekoľko spojitostí medzi premennými 
skúmaného súboru, na ktorých sme sformulovali 
nové hypotézy, ktoré by sa oplatilo preskúmať 
detailnejšie.  

Napr.: 
• Ak žiak nemá problém pochopiť učiteľa 

a preberané učivo, tak bude mať rád 
matematiku a bude rád riešiť matematické 
hlavolamy.  

• Ak učiteľ prirovnáva príklady k reálnemu 
životu, tak je nejakého pohlavia a pri 
vysvetľovaní používa názorné pomôcky 

• Ak sa žiak doma samostatne nepripravuje, 
tak matematiku nechápe a potom ho nebaví. 

Okrem toho, že sme naformulovali niekoľko 
nových hypotéz pomocou programu C.H.I.C, sme 
sa s jeho pomocou pokúsili preskúmať aj výsledky 
z induktívnej štatistiky. Z odčítaných hodnôt 
v programe môžeme o spomínaných výsledkoch 
zapochybovať a odporučiť ich opätovné 
preverenie na väčšej vzorke.  
 

Záver 
Program C.H.I.C je významný pomocník ľahko 
využiteľný v pedagogickej praxi, ale aj vo 
výskumoch všestranného zamerania. Jeho využitie 
sa vzťahuje na kvalitatívny, ale aj kvantitatívny 
výskum, keďže jeho prednosť je hľadať vzťahy 
a podobnosti medzi matematizovanými  
premennými. Uvádzaný program sa dá 
jednoducho použiť pri formulovaní výskumných 
hypotéz alebo overovaní hypotéz 
naformulovaných za pomoci iných štatistík. Naše 
ďalšie využitie tohto významného pomocníka 
plánujeme v Diplomovej práci, ktorá bude skúmať 
osvojené vedomosti z matematiky. Aj v tejto 
oblasti je C.H.I.C veľmi silný, pretože tak ako 
dokázal vyhodnotiť postoje žiakov k matematike, 
tak vie vyhodnotiť aj písomné práce 
z matematiky. Práve takýmto spôsobom sa 
budeme snažiť overiť hĺbku vedomostí respektíve 
nevedomostí a pochopenia a nepochopenia 
preberanej látky. Program sa dá rovnako využiť 
v prepojení hodnotenia dotazníka s úspešnosťou 
v písomke a mnohé rôzne kombinácie skúmaných 
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fenoménov. Podmienkami na využitie programu 
sú správne naformulovaná výskumná otázka, 
dobre zadefinované premenné a v nie menej 
podstatnom rade cieľ samotnej práce.  

 
Zoznam skratiek použitých pre program 
CHIC. 

O2- Pohlavie učiteľa, ktorý žiaka vyučuje 
matematiku. 
O3- Známka, ktorou bol žiak ohodnotený na 
poslednom vysvedčení z matematiky. 
O4- Názor žiaka, že učivo, ktoré mu učiteľ 
vysvetlí, nemá problém pochopiť. 
O5- Veľké množstvo prepočítaných príkladov na 
hodine matematiky k danej téme. 
O6- Zapájanie rôznych pomôcok do vyučovania. 
O7- Radosť z hodiny matematiky. 
O8- Postoj, že matematika nám nedáva nič 
potrebné do reálneho života a je nudná zároveň. 
O9- Učiteľ sa snaží riešené úlohy prirovnávať 
k reálnemu životu. 
O10- Samostatná domáca príprava na hodinu 
matematiky. 
O11- Nechápem matematiku preto ma nebaví. 
O12- Žiak rieši matematicko-logické hlavolamy 
(kakuro, sudoku). 
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Abstrakt 

V tejto práci sme sa zamysleli nad požiadavkou 
ŠVP (štátneho vzdelávacieho programu) na rozvoj 
medzipredmetových vzťahov. Uvedomujeme si 
nároky na prácu učiteľa, a preto sme sa zamerali na 
možnosti rozvoja medzipredmetových vzťahov 
fyziky a geografie pri rôznych témach. Dotazníkom 
sme zisťovali úroveň poznatkov žiakov o Mesiaci 
a pohyboch Zeme okolo Slnka. Pomocou dotazníka 
sme zistili veľa nedostatkov v používaní pojmov a 
odhalili nesprávne predstavy žiakov. Výsledky 
zistení sme premietli do prípravy učebného textu, 
pričom sme sa zamerali najmä na budovanie 
správneho pojmového aparátu aj pomocou slovníka. 
Výber tém sme uskutočnili na základe výsledkov 
dotazníka, pričom sme sa zamerali najmä na tie 
najproblematickejšie javy, ktoré robili žiakom 
najväčšie problémy. V učebnom texte pre učiteľov 
sme spracovali tému striedanie ročných období. 

1 Úvod 

Niektorí žiaci majú problém chápať učivá, ktoré sú 
náročnejšie na pojmovú terminológiu 

a predstavivosť. Niektoré učivá sa učia na viacerých 

predmetoch s rovnakým obsahom. Takéto učivá sú 
medzipredmetové. Našim cieľom je ukázať, že 

niektoré témy sú medzipredmetové, lebo využívajú 

poznatky viacerých predmetov, a že s týmito 

témami majú žiaci problémy. 
Ako príklad uvedieme tému o striedaní ročných 

období. Žiaci sa učia už od 4. ročníka, prečo sa 

striedajú ročné obdobia. Ale i deviataci majú 
problém vysvetliť striedanie ročných období 

a pritom sa tomu ešte venujú aj na Geografii v 5. 

ročníku. Ale i tak majú žiaci s touto témou veľké 

problémy a to i dokonca na strednej škole. Veľkou 
výhodou je to názorne ukázať, napríklad na modeli. 

Tiež aj z pozorovania je vidno, že Slnko behom 

roka nie vždy tak vysoko. 
Tiež žiaci nevedia aplikovať svoje znalosti na 

otázky, ktoré ešte nepočuli. Žiak vie ľahšie 

odpovedať na otázku, ktorú už raz počul. Ale 
niekedy si neuvedomuje, že vie odpovedať i na 

otázky, ktoré ešte nepočul, lebo jeho znalosti už sú 

dostatočné na vytvorenie odpovede. 

2 Ciele 

1. Analyzovať štátny vzdelávací program z 

hľadiska možnosti rozvoja 

medzipredmetových vzťahov fyzika 

geografia. 

2. Overiť vedomosti žiakov o Mesiaci a 

pohyboch Zeme okolo svojej osi a Slnka. 

3. Navrhnúť učebný text o pohyboch Zeme 

okolo svojej osi a Slnka zohľadňujúci 

poznatky žiakov o týchto témach, ktorý je 

použiteľný na vyučovacej hodine alebo  

v záujmovom krúžku. 

2.1 Metódy práce 

V prvej časti práce sme analyzovali štátny 

vzdelávací program ISCED 2 z fyziky a geografie, 
pričom sme sa zameriavali na témy spojené             

s Mesiacom a pohybmi Zeme okolo svojej osi         

a Slnka. 

K naplneniu ďalšieho cieľa sme zostavili dotazník 
so 7 otázkami s voľnou tvorbou odpovede. Všetky 

otázky sa týkali nami zvolenej témy. Zisťovali sme, 

ako žiaci používajú pojmy a chápu javy spojené s 
Mesiacom a pohybmi Zeme okolo svojej osi 

a Slnka... 

Na základe výsledkov dotazníka sme pripravili 
učebný text pre učiteľa učiaceho 1. ročník 

gymnázia, ktorý je nosnou časťou našej práce. V 

učebnom texte je spracovaná téma o zmenách 

ročných období. 

3  Medzipredmetové vzťahy 

Medzipredmetové vzťahy je možné chápať ako 
prienik určitej témy v obsahoch učív rôznych 

predmetov a využitie týchto prepojení 

k systematizácii poznatkov. Napríklad obsah témy 
atóm je vo fyzike a chémii takmer rovnaký. Vo 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, pp. 406–417
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Fyzike sa preberá skôr a žiaci sa učia stavbu atómu. 

Na hodinách Chémie sa už stavbe atómu nemusia 
venovať a môžu sa učiť nové učivo (zánik duplicity 

a straty času). Pri správnom využití 

medzipredmetových vzťahov je možné efektívnejšie 

a zmysluplnejšie podávať nové učivo žiakovi 
v takej forme, aká je vhodná jeho intelektuálnej 

úrovni. 

Medzipredmetové vzťahy sú hlavne vytvárané 
správnou kooperáciou učív vyučujúcimi. Pri 

správnom prepojení niektorých poznatkov sa podarí 

učivo zefektívniť a prispôsobiť žiakom. To ale 

záleží aj od toho, aká je koncepcia a organizácia 
školy a tiež aj od zodpovedného prístupu 

vyučujúceho. (Janás, 2001) 

 

Obsahové Metodické Časové

Učivo Metódy vyučovania

Práca učiteľa a žiaka

Obsahová koordinácia Metodická koordinácia Časová koordinácia

Výber učiva

Terminológia

Rozvíjanie a 

prehlbovanie 

Kooperácia učiteľov

Postupnosť a 

nadväznosť učiva

Medzipredmetové vzťahy

Súvisí so všeobecnými 

pojmami, vzťahmi a 

zákonmi, ale aj s 

metódami stúdia 

Nadväzovanie 

spoločného učiva

Spolupráca učiteľov 

rôznych predmetov

Nie je možné ich 

vytvoriť, je potrebné 

Je nutné ich vytvárať a 

didakticky využívať

Je nutné ich začleniť 

do osnov a učebníc

Tabuľka 3.1 Schéma štruktúry medzipredmetových 

vzťahov podľa J. Janása (Janás, 2001, s. 10) 

 

Josef Janás uvádza nasledujúce charakteristiky 
medzipredmetových vzťahov:  

a. Sú potrebné k vytvoreniu ucelenej 

predstavy žiakov o prírode a spoločnosti.  
b. Uľahčujú systematizáciu poznatkov 

z rôznych predmetov. 

c. Napomáhajú odstrániť nežiaduce 

duplikovanie učiva v jednotlivých 
predmetoch. 

d. Umožňujú vytvárať schopnosť syntézy 

a transferu poznatkov a pracovných metód 
z jedného predmetu do druhého.  

(Janás, 1985) 

3.1 Štátny vzdelávací program 

Každá škola si vytvára školský vzdelávací plán, 
ktorý musí spĺňať požiadavky štátneho 

vzdelávacieho programu. Preto sa na niektorých 

školách môžu venovať niektorým témam dlhšie 
alebo niektoré témy pridať (za predpokladu splnenia 

podmienok ŠVP). 

V ŠVP pre druhý stupeň základnej školy sa píše, že 

„základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je 
interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri 

osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj 

ich analytických a kritických schopností. Aktuálne 
znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú 

východiskovým bodom pri získavaní nových 

znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov.“ 
(Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej 

školy v Slovenskej republike, ISCED2, 2009, s. 6) 

ŠVP pre gymnázia „podporuje komplexný 

medzipredmetový a nadpredmetový prístup k 
projektovaniu obsahu vzdelania podľa obsahových 

vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúcich 

učebných predmetov“ (Štátny vzdelávací program 
pre gymnázia v Slovenskej republike, ISCED3A, 

2009, s. 3) 

3.1.1  ISCED2 pre predmet Fyzika 

TEMATICKÉ OKRUHY 

1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a 

pevných telies 
2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

3. Teplota. Skúmanie premien skupenstva 

látok (skrytá časť meteorológie) 
4. Teplo 

5. Svetlo 

6. Sila a pohyb. Práca. Energia 

7. Magnetické a elektrické javy. Elektrický 
obvod 

(Štátny vzdelávací program, FYZIKA, 2011) 

Tematická oblasť zaoberajúca sa meteorológiou je 
po reforme v skrátenej forme v tematickom okruhu 

Teplota a skúmanie premien skupenstva látok. 

Astronómia je po reforme len v Prírodovede, 
poznatky o našej slnečnej sústavy, základné 

poznatky o pohybe a tvare Zeme a našej prirodzenej 

družici Mesiaci. Na Geografii sa zamerajú len na 

pohyby a tvar Zeme. 

3.1.2 ISCED2 pre predmet Geografia 

OBSAH VZDELÁVANIA 

1. Zem ako planéta vo vesmíre - Získať 

poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a 

uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako 
základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť 

problémové úlohy, vysvetliť zmeny v 

prírode počas roka, súvislosti vzniku 
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podnebných a rastlinných pásiem s 

rozdielnym množstvom dopadajúceho 
slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené 

tvarom Zeme. 

2. Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie 

3. Vzťah medzi zložkami krajiny 
4. Vzťah medzi krajinou a človekom 

5. Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi 

6. Regióny Zeme 
(Štátny vzdelávací program, GEOGRAFIA, 2011) 

V 5. ročníku sa na Geografii najskôr učia len 

praktické a rýchlo aplikovateľné vedomosti. 

3.2  Medzipredmetové vzťahy Fyziky 
a Geografie 

Medzipredmetové vzťahy Fyziky a Geografie nie sú 
tak ľahko viditeľné ako vo Fyzike a Matematike. 

Fyzika sa venuje v 9. ročníku téme Astronómia. 

Geografia sa venuje v 5. ročníku téme Zem vo 
vesmíre, ktorá je podobná s témou Astronómia vo 

Fyzike. Na Geografii sa preberajú témy o Mesiaci 

ako prirodzenej družice a témy o Zemi (zmena dňa 
a noci a striedanie ročných období). Ešte skôr sa 

žiaci zaoberajú témou Fázy Mesiaca, príčinu dňa 

a noci a striedanie ročných období vo 4. ročníku na 

Prírodovede. 
Pri vhodnom prepojení jednotlivých tém, sa žiak 

toto učivo naučí do hĺbky (pochopí podstatu). 

Taktiež sa žiak naučí odpovedať na otázku, ktorú 
ešte nepočul tak, že si odpoveď odvodí od toho, čo 

už vie. Preto nie je dôležité ČO UČIŤ ale skôr AKO 

UČIŤ. Lebo keď sa žiak naučí učivo tak, že má 
jednotlivé poznatky poprepájané z inými, tak je 

menšia pravdepodobnosť, že učivo zabudne alebo 

ho zle pochopí. Ak žiak napríklad pochopí príčinu 

striedania ročných období do hĺbky, tak vďaka tomu 
aj pochopí, že existujú na Zemi miesta kde Slnko 

nad horizontom nezapadne viac ako 24 hodín. 

3.3  Modelovanie a pozorovanie 

Modelovanie je veľmi dôležité pre vyučovací 

proces. Je to jedna z metód ako názorne vyučovať. 

Základným nástrojom pre modelovanie je model. 
„Model je určitý, buď myslený, alebo reálne 

existujúci systém (objekt), ktorý na istom stupni 

zhody reprodukuje vlastnosti a vzťahy iného 
systému (objektu) a zastupuje ho v procese 

materiálnej alebo duchovnej činnosti tak, že v rámci 

danej reprodukcie možno jeho skúmaním získať 

informácie o origináli.“ (Černík, 1986, s. 158) 
Model môžeme byť: 

1. Izomorfný – zachováva vzťah medzi 

skutočnosťou a modelom, je presný 
(napríklad počítačová simulácia) 

2. Homomorfný – nezachováva vzťah medzi 

skutočnosťou a modelom, je približný 
(napríklad ideálny plyn) 

Najčastejšie sa stretávame s približnými, 

jednoduchými modelmi. Jeden z takých modelov 

môže byť napríklad model slnečnej sústavy. Z tohto 
modelu sa žiaci učia jednoduchšie, rýchlejšie lebo je 

to pre nich zábavnejšie, ako písať dlhé poznámky   

a počúvať nudný výklad učiva. Tak isto to je tiež aj 
názornejšie. Pomocou modelu, ktorý znázorňuje 

pohyb Zeme okolo Slnka sa žiak naučí, prečo sa 

menia ročné obdobia. Pri vyučovaní sa ale 

z modelovaním stretávame málokedy. 
Pod pojmom pozorovanie rozumieme empirický 

model. Empíria je skúsenosť, obraz objektívnej 

skutočnosti, ovplyvňujúca pôsobenie človeka na 
vonkajší svet, získané pri tomto pôsobení. Skrátene 

sa pod pojmom empíria budem venovať v mojej 

práci ako vedecké pozorovanie a pokusy. 
Pozorovanie je zámerné sledovanie vzniku 

a priebehu javu a vlastnostní objektov v súvislosti 

s niektorými vonkajšími podmienkami. (Mechlová, 

1999, s. 19) 
Pozorovanie je vopred stanovené, zámerné 

a plánované vnímanie, ktorého cieľom na danej 

úrovni odhaliť podstatné vzťahy a vlastnosti 
objektov pozorovania. (Mechlová, 1989, s. 29) 

„Pri pozorovaní sa vytvára obraz o objektoch bez 

toho, aby sme na ne zámerne pôsobili.“ (Janovič, 
1999, s. 62) 

Učenie pozorovaním je najprirodzenejšie, lebo žiaci 

sa už od narodenia učili aj tým, že pozorovali svet 

okolo seba a zasahovali do neho. Takto získali 
informácie o svete a tie prebrali do svojich 

vedomosti a schopností. Žiaci sa učia v rôznych 

situáciách a rôznymi spôsobmi, a preto vzdelávanie 
môžeme rozdeliť na nasledujúce tri formy. 

 

Formálne 
vzdelávanie 

Neformálne 
vzdelávanie 

Informálne 
vzdelávanie 

- Organizované 

a plánované 
- V inštitúciách 

- Zamerané 

spoločný 
základ 

vzdelávania 

a získania 
odbornosti 

- Organizované 

a plánované 
- V inštitúciách 

- Nepovinné 

- Doplnenie 
a rozšírenie 

formálneho 

vzdelávania 

- V bežných 

situáciách 
- Všade 

- Motivované 

vlastnou 
potrebou 

- Môže byť 

neplánované a 
neuvedomené 

Tabuľka 3.3.1 Formy vzdelávania a ich 

charakteristické črty (Chalupková, 2011, s. 8) 

 

Formálne vzdelávanie sa odohráva v škole na 
vyučovacích hodinách. Je to plánované vyučovanie, 

lebo učivo je rozdelené v časovo tematických 

plánoch. Je to druh vzdelávania, ktoré sa najťažšie 
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motivuje. Pre žiakov je motivácia hodnotenie 

učiteľom, ide teda o vonkajšiu motiváciu (napríklad 
odmena). 

Neformálne vzdelávanie sa môže odohrávať 

v škole, ale môže sa odohrávať aj v iných 

zariadeniach. Ide najmä o záujmovú činnosť žiakov, 
na školách sú to krúžky. V tomto prípade je žiak, 

lepšie motivovaný, lebo je motivovaný vnútorne (on 

sám chce). 
Informálne vzdelávanie sa odohráva všade a vždy, 

ide o druh vzdelávanie ktoré tiež motivované 

vnútorne. Sem je možné zaradiť aj pozorovanie, 

napríklad pozorovanie polohy počas roka nám dáva 
rôzne druhy informácii. Žiak sa naučí sám, že 

z oblakov môže pršať alebo ak je dostatočná zima 

tak snežiť. Žiak sa tak stretáva z rôznymi formami 
vodných skupenstiev skôr ako v škole na hodine 

Fyziky. Preto žiaci túto tému na hodinách Fyziky 

v 6. ročníku vedia lepšie chápať, lebo už majú svoju 
predstavu o tom, čo sa deje s vodou pri rôznych 

teplotách. Okrem počasia, žiak si môže všimnúť 

fázy Mesiaca a ich poradie. Ak ho to dostatočne 

zaujme, žiak sa iniciatívne naučí pohyb Mesiaca 
okolo Zeme. Tiež si môže všimnúť, že Slnko nie je 

každý deň na pravé poludnie rovnako vysoko a keď 

je nižšie nad horizontom je chladnejšie. Tiež dokáže 
chápať zmeny ročných období. Ak sám chce, tak si 

naštuduje prečo to tak je. A k tomu všetkému je 

motivácia len to, že sa občas pozrie na oblohu. 

4  Prieskum poznatkov žiakov 
o Mesiaci a pohyboch Zeme 

V našej práci sme sa rozhodli využiť 

medzipredmetové vzťahy fyziky a geografie pri 
budovaní poznatkov žiakov o fázach Mesiaca 

a pohybe Zeme okolo Slnka. Pri tvorbe učebného 

materiálu sme sa rozhodli zamerať na javy, s 

ktorými majú žiaci najväčšie problémy. Z toho 
dôvodu sme sa rozhodli vypracovať dotazník so 

siedmimi otázkami, ktorý sme zadali 113 žiakom 7., 

8., 9. ročníka ZŠ a druhého ročníka gymnázia. 
  

1. Dokresli, ako bude približne vyzerať 

Mesiac na oblohe o týždeň, ak teraz je spln? 
 

Odpoveď: 

 
2. Na ktorú svetovú stranu musím mať 

orientované okno na izbe, aby mi počas dňa 

do izby čo najdlhšie svietilo Slnko? 
Odpoveď:___________________________  

3. Prečo má priestupný rok o jeden deň 

navyše? 
Odpoveď:___________________________ 

_________________________________ 

4. Na pobreží nastal príliv o 6. hodine ráno. 

Približne kedy tu bude príliv opäť? 
Odpoveď: 

___________________________________  

5. Prečo u nás nie sú namontované slnečné 
kolektory na strechách horizontálne alebo 

vertikálne , ale sú namontované pod 

nejakým uhlom? 
Odpoveď:___________________________ 

___________________________________ 

6. Prečo keď je u nás leto, je na južnej 
pologuli zima? 

Odpoveď:___________________________

___________________________________ 
7. Existuje miesto na Zemi, kde Slnko za 24 

hodín nezájde za horizont? Ak áno, kde? 

Odpoveď:___________________________ 

V tabuľke uvádzame vybrané časti tém, na ktoré bol 

dotazník zameraný. Sú to témy, pri ktorých žiaci zle 
chápu používané pojmy, alebo vôbec nechápu 

podstatu učiva. 

 

Č.o. 

Tema-

tický 

celok 

Ročník Predmet Téma 

1. 
Fázy 

Mesiaca 

4. (3.) Prírodoveda Vesmír 

5. Geografia 

Zem 

ako 

planéta 

vo 

vesmíre 

9. Fyzika 
Astronó

mia 

2. 

Poloha 

Slnka na 

oblohe 

1. (2.) Prírodoveda 
Slnečné 

hodiny 

5. Geografia 
Svetové 

strany 

3. 
Priestupný 

rok 
- - - 

4. 
Slapové 

javy 
SŠ Geografia 

Planéta 

Zem 

5. 

Poloha 

Slnka na 

oblohe 

1. (2.) Prírodoveda 
Slnečné 

hodiny 

6. 
Ročné 

obdobia 

4. (3.) Prírodoveda Vesmír 

5. Geografia 

Zem 

ako 

planéta 

vo 

vesmíre 

9. Fyzika 
Astronó

mia* 

7. 
Ročné 

obdobia 

4. (3.) Prírodoveda Vesmír 

5. Geografia 

Zem 

ako 

planéta 
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vo 

vesmíre 

9. Fyzika 
Astronó

mia* 

Tabuľka 2.1 Otázky a prierezové témy (* po reforme 

neexistujú) 

 

Tabuľka zobrazuje tematický plán vybraných tém, 

ktoré sme dotazníkom skúmali. Zatiaľ podľa 
nového a dobiehajúceho štátneho vzdelávacieho 

programu. Dobiehajúci (nereformovaní) sú už len 

deviataci v školskom roku 2011/12. V novom 

štátnom vzdelávacom programe sa už astronómia 
nebude vyučovať v deviatom ročníku, a ani na 

gymnáziách. 

4.1  Vyhodnotenie 

Za každú otázku mohol žiak získať: 0 bodov, ¼ 

bodu, ½ bodu, ¾ bodu a 1 bod. Vyhodnotenie sme 

vypracovali do formy tabuľky a grafu, kde číselná 
hodnota je celkový priemer za jednotlivý ročník. 

Pre otázky 1. až 7. je interval <0, 1> a pre celkový 

priemer je interval <0, 7>. 
 

Otázka: 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 2. Gym 

1. 0,34 0,32 0,33 0,49 

2. 0,09 0,24 0,17 0,49 

3. 0,11 0,34 0,63 0,4 

4. 0,26 0,42 0,08 0,34 

5. 0,21 0,35 0,47 0,8 

6. 0,16 0,21 0,32 0,46 

7. 0,32 0,55 0,37 0,75 

∑ 1,478 2,427 2,367 3,733 

Tabuľka 4.1.1 Priemerný počet získaných bodov 

v jednotlivých ročníkoch (∑ - celkový priemer) 

 

 
Graf 4.1.1 Priemer z otázky č. 1 

 

 
Graf 4.1.2 Priemer z otázky č. 2 

 

 
Graf 4.1.3 Priemer z otázky č. 3 

 

 
Graf 4.1.4 Priemer z otázky č. 4 
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Graf 4.1.5 Priemer z otázky č. 5 

 

 
Graf 4.1.6 Priemer z otázky č. 6 

 

 
Graf 4.1.7 Priemer z otázky č. 7 

 

 
Graf 4.1.8 Celkový priemer 

 

4.2  Zhrnutie 

Veľký problém žiakom (najmä na ZŠ) robili pojmy. 

Najčastejšie sa žiaci domnievali, že na južnej 

pologuli je stále zima, lebo si mýlili pojem južná 

pologuľa s pojmom južný pól. Inokedy si pomýli 
Švédsko so Švajčiarskom. 

Tiež sa nám podarilo zistiť, že chápu niektoré učivá 

formálne, povrchovo - nevedia odpovedať na 
otázku, ktorá priamo súvisí s otázkou, ktorú vedia 

zodpovedať. Napríklad pri 7. otázke mali žiaci 

uviesť miesta, kde Slnko za 24 hodín nezapadne za 

horizont. Východiskom k tejto odpovedi je 
odpoveď na otázku číslo 6, pretože to, že Slnko 

nezapadá, je priamym dôsledkom striedania 

ročných období. Bolo málo žiakov, ktorí 
zodpovedali obe otázky správne, najčastejšie vedeli 

zodpovedať otázku číslo 7. Vysvetlením problému 

by mohlo byť, že žiaci si iba zapamätali odpoveď 
na otázku č. 7, ale nezamýšľali sa nad jej 

vysvetlením. To svedčí o pasívnom prijímaní 

informácií žiakmi.   

Žiaci mali veľký problém s otázkou číslo 2, ktorá 
zisťovala, či si žiaci uvedomujú, že Slnko je u nás 

na oblohe na južnej časti oblohy. V 3. ročníku na 

Prírodovede a v 5. ročníku na Geografii sa žiaci 
učia určovať svetové strany z polohy tieňa na pravé 

poludnie. Najčastejšia odpoveď bola, že Slnko 

najdlhšie svieti smerom zo severu, tiež boli 
odpovede smerom z východu a zo západu. Žiaci za 

túto otázku v priemere získali len 0,296 bodu. 

Žiakom tiež veľmi robia problémy slapové javy 

(príliv a odliv), v otázke číslo 4 sme sa pýtali, kedy 
bude ďalší príliv, ak nastal príliv o 6 hodine. 
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Najčastejšie nesprávne odpovede boli: o 6 hodine 

(za 24 hodín) a o týždeň. 
Deviataci dopadli horšie ako ôsmaci. Domnievame 

sa, že deviataci dotazníku nevenovali toľkú 

pozornosť a snahu ako iné ročníky, lebo v čase keď 

dostali dotazník, už boli po monitore. Takže sa  
týždeň pred vyplňovaním dotazníku sústreďujú 

najmä na slovenčinu a matematiku. Tak tiež si 

uvedomujeme, že žiakov deviateho ročníka, ktorí 
vypínali dotazník bolo iba 15. Pre potvrdenie alebo 

vyvrátenie otázok ohľadom ich horšieho výsledku, 

by bolo potrebné dotazník položiť väčšiemu počtu 

žiakov. 

5  Učebný text:  

Striedanie ročných období 
Na väčšine našej planéty sa prejavujú cyklické 
zmeny počasia v priebehu jedného roka.                 

V miernych oblastiach existujú štyri rôzne etapy 

ročných období a to jar, leto, jeseň a zima. 
V subtropických oblastiach existujú len dve ročné 

obdobia a to suché a monzúnové, obe trvajú 

rovnako dlho (6 mesiacov). Suché je niečo ako 

zima. Vtedy sa oceán toľko neprehrieva                     
a nevyparuje sa toľko vody. Počas monzúnového 

obdobia sa formuje hustá monzúnová oblačnosť ako 

letné búrky u nás v lete. V tropických oblastiach 
ročné obdobia neexistujú (aspoň nie také aké 

poznáme). V polárnych oblastiach existuje polárny 

deň, ktorý je ako leto a polárna noc, ktorá je ako 
zima. 

Prispôsobenie sa cyklu striedania ročných období, 

pomohlo u zvierat vytvoriť sťahovanie sa za teplom 

(u druhov, ktoré sa neprispôsobili zime)                
a v minulosti u človeka čas lovu či zberu potravín. 

Človek si zakresľoval vlastný kalendár, ktorý mu 

ukázal po koľkých dňoch príde aké ročné obdobie. 
To bolo veľmi dôležité pre neskorší rozvoj 

poľnohospodárstva. Prečo sa ale ročné obdobia 

striedajú? Prečo je v zime kratší deň? A čo 
spôsobuje teplo a zimu? 

5.1  Stručný opis a modelovanie 
striedania ročných období 

Zem má sklon rotačnej osi 23°27' (23,45°). Táto 

hodnota zodpovedá zemepisnej šírke obratníkov, 

alebo keď ju odpočítame od 90° na póle, dostaneme 
polárny kruh. Významné rovnobežky a sklon 

zemskej osy je ilustrovaný na obrázku (5.1.1). 

 
Obrázok 5.1.1 sklon zemskej osy a zaujímavé 

rovnobežky ( Zdroj: http://sk.wikipedia.org ) 

 

To nie je náhoda, ale dôsledok sklonu rotačnej osi 
a aj dôsledok striedania ročných období. 

Ako prvé si treba všimnúť súvislosť medzi 

kalendárnym rokom a cyklom ročných období, obe 
majú tristošesťdesiatpäť dní. Zemi trvá obeh okolo 

Slnka (astronomický rok) 365 dní 5 hodín 48 minút 

a 45,4 sekundy (365,242 dní), a preto máme 

priestupný rok, ktorý má o jeden deň navyše. 
Rozdiel astronomického a kalendárneho roka dáva   

v súčte za obdobie štyroch rokov (dvoch po sebe 

idúcich priestupných rokov) takmer jeden deň 
navyše. To čo chýba do toho jedného dňa sa 

koriguje pravidlami o priestupných rokoch. 

Priestupný rok podľa pravidiel musí byť deliteľný 
štyrmi a pokiaľ je deliteľný stovkou, tak musí byť 

deliteľný aj štyri stovkou. Z tohto dôvodu nebol 

priestupný rok 1900 a ďalšie roky, ktoré nebudú 

priestupné sú 2100, 2200, 2300. Rok 2000 a 2400 
bude priestupný. Tieto nepriestupné roky korigujú 

časovú odchýlku 44 minút a 57 sekúnd (0,0312 dňa) 

za štyri roky. 
Za obdobie 400 rokov sa nazbiera (0,242*400) 96,8 

dní. Podľa pravidiel je 97 priestupných rokov. 

Z toho vyplýva, že pravidlá, ktoré sa určili, sú 

správne a umelo nepridávame ani neuberáme žiadny 
deň. Preto je Zem vždy na nový rok približne na 

tom istom mieste pri obehu okolo Slnka. 

Keďže Zem je približne stále na tom istom mieste 
v rovnakú dobu, tak aj u nás jar nastáva približne    

v období 20.3. až 21.6, tak isto aj ostatné ročné 

obdobia sú stále v tú istú dobu. Takto si teda 
môžeme rozdeliť dráhu Zeme na štyri časti, ktoré 

zodpovedajú ročným obdobiam. 
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Obrázok 5.1.2 Dráha Zeme okolo Slnka (Zdroj: 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:North_se

ason.jpg) 

 

Na obrázku (5.1.2) je vidno, že sklon zemskej osi 

v rôznych polohách je nemenný a teda zemské osi 

sú voči sebe rovnobežné. Jediné čo sa mení je, 
pozícia Zeme na dráhe okolo Slnka. Zem sa otáča 

okolo Slnka po dráhe znázornenej v smere šípok. 

Zem vpravo znázorňuje zimný slnovrat, severná 
pologuľa je odvrátená od Slnka a preto je Slnko 

v zime na oblohe nižšie na horizonte. Zem 

znázorňujúca jarnú rovnodennosť je ďalej v smere 

červenej šípky od zimného slnovratu. Dni sú 
rovnako dlhé ako noci na celej Zemi, lebo os 

otáčania leží tak, aby severný a južný pól boli 

rovnako vzdialené od Slnka. Zem, ktorá znázorňuje 
letný slnovrat je ďalej po dráhe v smere šípky. 

Severná pologuľa je privrátená k Slnku a preto je 

v lete Slnko vyššie na obzore ako v iné ročné 

obdobia. Zem, ktorá uzatvára ročný cyklus 
striedania ročných období, je znázornená ďalej po 

dráhe v smere šípky. Je to podobná situácia ako na 

jar, dni a noci sú všade rovnako dlhé na celej Zemi, 
ale teraz je to jesenná rovnodennosť. Po roku sa 

zase Zem dostáva na to isté miesto svojej dráhy. 

5.2 Fyzikálne dôvody striedanie 
ročných období 

Zem v období leta na severnej pologuli (približne 
21.6. až 23.9.) je naklonená severnou pologuľou 

smerom k Slnku a vtedy je na južnej pologuli zima. 

Jeseň je ročné obdobie, kedy sa leto mení na zimu, 

dni sa skracujú a ochladzuje sa. V období zimy na 
severnej pologuli (približne 21.12. až 20.3.) je Zem 

naklonená južnou pologuľou smerom k Slnku 

a preto je na južnej pologuli leto. Jar (približne 20.3. 
až 21.6.) je ročné obdobie, kedy sa zima mení na 

leto, dni sa predlžujú a otepľuje sa. 

Ako už vieme, Zem vykonáva dva súbežné pohyby. 
Otáča sa okolo svojej osi (striedanie dňa a noci) 

a otáča sa okolo Slnka (striedanie ročných období). 

Keď je u nás leto, tak dni sú dlhšie ako 12 hodín. 

Dňa 21.6. Slnko vychádza 4:50 a zapadá 20:55 čo je 
15 hodín a 5 minút slnečného svetla. V zime dňa 

21.12. Slnko vychádza 7:39 a zapadá 16:00 to je 8 

hodín a 21 minút slnečného svetla. Tento rozdiel 
dĺžky slnečného svetla cez deň čiastočne spôsobuje 

leto a zimu. Lebo počas dlhšieho dňa povrch zeme 

absorbuje viac svetla a teda aj tepla spôsobeného 

slnečným žiarením. 
Ďalší dôležitý faktor je uhol dopadu slnečných 

lúčov. Ak slnečné lúče dopadajú kolmo na povrch, 

tak povrch získa viac tepla ako v iných prípadoch. 
Ak svetlo dopadá pod ostrým uhlom, tak plocha 

osvetlená rovnakou energiou je väčšia. Preto je na 

rovnakú plochu dopadne menej energie na zohriatie. 

 

Obrázok 5.2.1 Experiment na overenie závislosti uhlu 

dopadu slnečného svetla a vytvoreného tepla 

 

Experiment bol vyhotovený 12.11.2011. Dva 

rovnaké obaly na CDčka boli položené na 

vodorovnú dosku. Prvý obal bol položený na dosku 

a preto je vodorovný so zemským povrchom. Druhý 
bol postavený na dosku tak, aby zvieral uhol 55° 

s povrchom dosky. 

 

Obrázok 5.2.2 Náčrt prvého obalu 
 

Experiment ukazuje rozdielnosť osvetlenej plochy 

slnečnými lúčmi. Na obrázku (5.2.2) je náčrt plochy 

a svetelných lúčov na prvom obale. Uhol α je výška 
Slnka nad obzorom (v astronómii sa výška Slnka 

udáva v stupňoch), 12.11.2011 je α = 16°. Strana 

a je kolmá na dopadajúce lúče a má dĺžku a = 1 cm. 

Strana c je model obalu a jeho dĺžka c ≈ 3,6 cm. 
Tento experiment a náčrt ukazuje, že svetlo ktoré by 

dopadlo kolmo na povrch o veľkosti 1 cm
2
 je také 

isté ako keby dopadlo pod uhlom 16° na plochu 3,6 
cm

2
, čo je 3,6 krát menej svetelnej a teda aj tepelnej 

energie dopadajúcej na plochu. 
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Obrázok 5.2.3 Náčrt druhého obalu 

 

Uhol δ je uhol ktorý zviera doska s obalom, jeho 

hodnota je δ = 55°. Uhol θ výška Slnka nad 
obzorom θ = 16°. Uhol α = 90° - ( δ + θ ) = 19°. 

Strana a je kolmá na dopadajúce slnečné lúče a má 

dĺžku a = 1 cm. Strana c je obal, jej dĺžka je c ≈ 

1,05 cm, čiže osvetlená plocha je 1,05 cm
2
 a teda 

iba 1,05 krát väčšia. Na druhý obal odpadá 3,42 krát 

viac svetla ako na prvý a teda aj bude teplejší. 

 

Čas Teplota obalu číslo 

1. 
Teplota obalu číslo 

2. 
8:59 22,7 °C 22,7 °C 
9:02 25,6 °C 34,1 °C 
9:05 25,7 °C 35,5 °C 
9:10 27,2 °C 36 °C 
Tabuľka 5.2.1 Namerané hodnoty 

 

  
Obrázok 5.2.4 Výsledná nameraná teplota na prvom 

obale 

 

 
 Obrázok 5.2.5 Výsledná nameraná teplota na 

druhom obale 

 

Ako je vidieť z nameraných hodnôt, druhý obal sa 
zohrial o 8,8 °C viac ako prvý obal počas 10 minút. 

To dokazuje, že teplo súvisí aj s uhlom 

dopadajúcich slnečných lúčov. V lete je Slnko 
vyššie na obzore a preto uhol dopadajúcich 

slnečných lúčov je väčší a teda plocha osvetlená 

rovnakou energiu je menšia. 

 

Obrázok 5.2.6 Slnečné lúče na zemský povrch 

(Kerrod, 1991, s. 22) 

 

Na rovníkovú oblasť počas celého roka dopadá 

najviac slnečných lúčov. Slnko putuje po oblohe po 
väčšej dráhe ako u nás, preto Slnko musí prejsť 

rovnakú časť dráhy rýchlejšie ako u nás a teda 

rýchlejšie zapadne. To má za následok, napríklad 
stratu turistov. Na oblasti vzdialenejšie od rovníka 

dopadajú slnečnú lúče pod iným uhlom. Intenzita 

slnečných lúčov je preto v týchto oblastiach slabšia 
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a je tam chladnejšie ako na rovníku (Kerrod, 1991, 

s. 22).  

5.3 Sú oblasti, kde sa ročné obdobia 
nemenia? 

Ako bolo spomenuté hneď v úvode kapitoly, tak 

v tropických oblastiach neexistujú ročné obdobia 

(také ako ich poznáme my). Počasie je tam stále 

počas celého roka. Je to spôsobené tým, že 
dopadajúce lúče zo Slnka sú po celý rok takmer 

kolmo dopadajúce na povrch. Dokonca i dĺžka dňa 

sa tak výrazne nemení ako u nás. Na rovníku má po 
celý rok deň i noc rovnakú dĺžku. 

Sú na svete miesta, kde je počasie stálejšie i počas 

roka. Typickú zimu nezažijú obyvatelia 

subtropických a tropických oblastí. Na pobreží sú 
letá chladnejšie a zimy teplejšie. To je spôsobené 

cirkuláciou teplého a studeného vzduchu. Tiež táto 

cirkulácia zmierňuje zmeny aj počas dňa a noci 
(morský vánok). V lete je príjemné sa okúpať 

v mori či oceáne, teplota týchto veľkých zásobární 

vody je menšia ako okolitého vzduchu. Voda 
pohlcuje teplo zo slnečného žiarenia a pomaly sa 

otepľuje. Vzduch nad vodnou hladinou sa 

ochladzuje od chladnejšieho mora. Teplý vzduch 

z pobrežia zase stúpa nahor a nahradzuje ho 
studenší vzduch idúci z mora. Táto cirkulácia 

ochladzuje pobrežie počas leta a preto tam nie sú 

také silné horúčavy. V zime je pre zmenu more 
teplejšie ako okolitý vzduch. More či oceán sa 

veľmi pomaly ochladzuje. Tepelná výmena teda 

nastáva medzi teplým morom a vzduchom. 
Cirkulácia je opačná ako v lete, teplý vzduch nad 

morom stúpa a studený vzduch z pobrežia 

nahradzuje stúpajúci teplý vzduch nad morom. To 

je dôsledkom toho, že pevnina sa skôr zohreje 
v lete, alebo ochladí v zime ako voda v mori. 

6 Stručný slovník geografických 
pojmov 

deň – čas, za ktorý sa Zem otočí raz okolo svojej 
osi 
deň letného slnovratu – 21.6. Je to deň, keď slnko 
svieti napoludnie kolmo na Obratník Raka. U nás 
vtedy dosiahne napoludnie najvyšší bod na oblohe 
(približne 65°) 
deň zimného slnovratu – 22.12. Je to deň, keď 
slnko svieti napoludnie kolmo na Obratník 
Kozorožca. U nás vtedy dosiahne napoludnie 
najnižší bod na oblohe (približne 19°) 
deň rovnodennosti – deň, keď všade na Zemi je 12 
hodín svetlo (deň) a 12 hodí tma (noc). Nastáva dva 
krát do roka, a to 20. marca (jarná rovnodennosť) a 
23. septembra (jesenná rovnodennosť). Napoludnie 

vtedy vstúpi slnko na územím Slovenska približne 
do výšky 42° 
fázy Mesiaca – rozličné podoby Mesiaca, keď 
možno pozorovať rôzne veľkú osvetlenú časť 
Mesiaca (nov, prvá štvrť, spln, posledná štvrť) 
geografia – vedný odbor, ktorý skúma krajinu, 
zákonitosti jej usporiadania a možnosti využitia 
krajiny človekom 
klíma – podnebie 
letný čas – posun času v letnom období o jednu 
hodinu dopredu. Zavádza sa pre lepšie využitie 
svetla vo večerných hodinách, aby sa ušetrila 
elektrina 
mesiac – prirodzené vesmírne teleso, ktoré obieha 
okolo planéty (je menší ako planéta). Slovom 
mesiac sa označuje aj dvanástina roka 
Mesiac – prirodzená družica Zeme 
mierne pásmo – podnebné pásmo medzi 
Obratníkom Raka a Severnou polárnou kružnicou 
na severnej pologuli a medzi Obratníkom 
Kozorožca a Južnou polárnou kružnicou na južnej 
pologuli. Striedajú sa v ňom štyri ročné obdobia. 
Prevládajú západné vetry 
more – okrajová časť svetového oceána, ktorá je     
s oceánom prepojená. Vniká do pevniny, alebo je od 
oceána oddelená reťazou ostrovov, či súostrovím. 
More je menšie ako oceán 
nadhlavník – (zenit) bod, ktorý sa nachádza 
najvyššie na oblohe, kolmo nad našimi hlavami 
nov – obdobie, keď Slnko neosvetľuje k Zemi 
otočenú stranu Mesiaca. Preto Mesiac zo Zeme na 
oblohe nevidíme 
nultý poludník – poludník, ktorý prechádza cez 
hvezdáreň Greenwich pri Londýne 
obratníky – od rovníka tie najvzdialenejšie 
rovnobežky, na ktoré raz do roka dopadajú slnečné 
lúče kolmo. Ich zemepisná šírka je 23,5°. Na 
severnej pologuli je Obratník Raka a na južnej 
pologuli je Obratník Kozorožca 
oceány – najrozsiahlejšie vodné plochy na Zemi. Sú 
4 a to Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický 
oceán, Severný ľadový oceán 
oceánske (prímorské) podnebie – podnebie  
s dostatkom zrážok po celý rok a miernymi 
teplotami v lete i zime. Takéto podnebie majú 
napríklad Britské ostrovy a západná Európa. 
odliv – pravidelne sa opakujúce (2-krát denne) 
klesanie hladiny morí a oceánov. Jeden odliv trvá 6 
hodín a 12 minút. Po odlive nasleduje príliv. 
Spôsobuje ho príťažlivosť Mesiaca, Slnka a 
otáčanie Zeme 
planéta – nežiariace vesmírne teleso (približne 
tvaru gule). ktoré obieha okolo hviezdy a je od nej 
menšie- 
pobrežie – časť súše na styku s vodnou hladinou 
počasie – okamžitý stav ovzdušia na danom mieste 
podnebie – dlhodobý stav ovzdušia 
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podnebné pásma – teplé, mierne, studené 
vyčlenené medzi rovníkom a pólmi podľa toho, ako 
ich ohrievajú slnečné lúče 
Polárka – hviezda, podľa ktorej možno v noci pri 
jasnej oblohe určiť sever. K nej smeruje zemská os 
polárna noc – obdobie, keď slnko nevyjde (je tma) 
24 hodín. Tento jav nastáva len v okolí pólov / 
v oblasti od polárnych kružníc po póly). Na póloch 
trvá 6 mesiacov 
polárne kružnice – od pólov najvzdialenejšie 
rovnobežky, na ktorých je počas  roka jeden polárny 
deň. Ich zemepisné šírky sú 66,5°. Na severnej 
pologuli je Severná polárna kružnica a na južnej 
Južná polárna kružnica 
polárny deň – obdobie, keď slnko nezapadne 24 
hodín. Tento jav nastáva len v okolí pólov (v oblasti 
od polárnych kružníc po póly). Na póloch trvá 6 
mesiacov 
poludníky – myslené čiary (polkružnice, sú 
rovnako dlhé) na povrchu Zeme. Spájajú najkratšou 
vzdialenosťou severný a južný pól. Na tomto istom 
poludníku ležia tie miesta na Zemi, kde je poludnie 
tom istom čase. Môžu byť na východnej alebo 
západnej pologuli. Označujú sa od 0-180° podľa 
uhla, ktorý zvierajú s nultým poludníkom 
priestupný rok – každý rok, ktorý je deliteľný 
číslom 4 zároveň ak je deliteľný číslom 100, tak 
musí byť deliteľný číslom 400 (napr. 2000, 2004, 
2008 sú priestupné a roky 2100, 2200, 2300 nie sú 
priestupné) má 366 dní. Vyrovnáva sa ním rozdiel, 
ktorý vzniká za obdobie 4 obehov Zem okolo Slnka 
(pri každom obehu zostáva približne 6 hodín). Jeden 
deň navyše sa utvára za štyri roky, čiže 4 . 6 = 24 
hodín.) 
príliv – pravidelne sa opakujúce (2-krát denne) 
stúpanie hladiny morí a oceánov. Jeden príliv trvá 6 
hodín a 12 minút. Po prílive nasleduje odliv. 
Spôsobuje ho príťažlivosť Mesiaca, Slnka a 
otáčanie Zeme 
prímorské podnebie – pozri oceánske podnebie. 
(synonymum) 
rok – čas, za ktorý Zem raz obehne okolo Slnka. 
Trvá približne 365 dní a 6 hodín 
rovník – myslená čiara na povrchu Zeme, ktorá sa 
nachádza v prostriedku vzdialenosti medzi pólmi. Je 
to najdlhšia rovnobežka 
rovnobežky – myslené čiary (kružnice) na povrchu 
Zeme, rovnobežné s rovníkom. Môžu byť na 
severnej alebo južnej pologuli. Označujú sa od 0-
90° 
spln – obdobie, keď je Mesiac k Zemi otočený 
celou svojou osvetlenou pologuľou. Na oblohe ho 
vidieť ako osvetlený kruh 
zemepisná dĺžka – údaj o polohe miesta na Zemi. 
Určuje sa poludníkom, ktorý cez dané miesto 
prechádza. Na východnej pologuli sa skrátene 
označuje v. z. d. ()východná zemepisná dĺžka) na 
západnej z. z. d. (západná zemepisná dĺžka) 

zemepisná sieť – myslená sieť na povrchu Zeme 
vytvorená poludníkmi a rovnobežkami 
zemepisná šírka – údaj o polohe na Zemi. Určuje 
sa rovnobežkou, ktorá cez dané miesto prechádza. 
Na severnej pologuli sa skrátene označuje s. z. š. 
(severná zemepisná šírka) a na južnej j. z. š. (južná 
zemepisná šírka) 
zemepisná poloha – poloha miesta na Zemi určená 
zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou.  
zemská os – myslená priamka, okolo ktorej sa Zem 
otáča 
(TOLMÁČI, 1996) 
 
Skratky: 
s. z. š – skratka pre severnú zemepisnú šírku 
j. z. š. – skratka pre južnú zemepisnú šírku 
z. z. d. – skratka pre západnú zemepisnú dĺžku 
v. z. d. – skratka pre východnú zemepisnú dĺžku 
SEČ – skratka pre stredoeurópsky čas 
SELČ – skratka pre stredoeurópsky letný čas 
GMT – skratka pre Greenwich Mean Time 
(Greenwichský čas) 
S – označenie severu (0°) 
V – označenie východu (90°) 
J – označenie juhu (180°) 
Z – označenie západu (270°) 
SV – označenie severovýchodu (45°) 
JV – označenie juhovýchodu (135°) 
JZ – označenie juhozápadu (225°) 
SV – označenie severozápadu (315°) 

7  Záver 

V našej práci sme si stanovili 3 ciele, ktoré sme sa 
snažili naplniť. V prvej kapitole sa zaoberáme 
medzipredmetovými vzťahmi fyziky a geografie. 
Analyzovali sme ŠVP pre gymnázia a druhý stupeň 
základnej školy. Zistili sme, že v ISCED2 
a ISCED3A sa snažia podporovať 
medzipredmetové vzťahy. Bližšie sme sa zamerali 
na ŠVP fyziky a geografie a hľadali sme zhodné 
témy. Pred reformou sa na fyzike vyučovali témy 
astronómia a meteorológia. Po reforme tieto témy 
už nie sú vo fyzike. V geografii je téma objavovanie 
našej planéty a vesmíru. Táto téma sa dalo vo fyzike 
pred reformou využiť na medzipredmetové vzťahy. 
Po reforme sa medzipredmetové vzťahy vytvárajú 
ťažšie, lebo učivá prírodovedných predmetov sú 
menej časovo dotované a teda majú aj menej tém, 
ktoré sú zo ŠVP povinné. Potom už sa hľadajú 
prieniky tém ťažko. 
V druhej časti sa zaoberáme prieskumom poznatkov 
žiakov o Mesiaci a pohyboch Zeme. Zistili sme, že 
žiaci nevedia základné veci, ktoré sa už učia na 
prvom stupni ako fázy Mesiaca, pohyby Zeme 
okolo osi a Slnka. 
V tretej časti opisujeme striedanie ročných období 
ako ukážku učebného textu. Spracovaný učebný 
materiál je určený pre učiteľov a žiakov, ktorí danej 
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problematike chcú venovať čas. Učebný materiál 
obsahuje aj fyzikálne alebo matematické vzorce, 
ktoré sú ako sprievodca pri vysvetľovaní danej 
problematiky. 
V najbližšom čase by sme chceli pripraviť učebný 
materiál aj na ostatné témy, ktoré sa v dotazníku 
ukázali ako problematické. Následne by sme tento 
materiál chceli odskúšať v praxi a zistiť, či to viedlo 
k zlepšeniu poznatkov žiakov. 
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Využívanie aktivizujúcich metód v matematickej edukácii 
Anna Matfiaková

1
* 

Školiteľ: Peter Vankúš
2‡ 

1 
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 

Bratislava 
2 

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 

Bratislava 
 

                                                           
*
 a.matfiakova@gmail.com 

‡
 vankus@fmph.uniba.sk 

Abstrakt 

V príspevku opisujeme prieskum pouţívania 
aktivizujúcich vyučovacích metód vo vyučovaní 
matematiky na základných a stredných školách. 
Výstupom je zbierka aktivizujúcich činností, ktorá 
má slúţiť na obohatenie matematickej edukácie. 
Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, učitelia 
matematiky, vyučovanie matematiky 

1 Úvod 

V súčasnej škole je náročné zaujať ţiakov. Preto 
jednou z najdôleţitejších úloh súčasného učiteľa je 
motivovať svojich ţiakov a povzbudzovať ich 
k aktívnemu zapájaniu sa do vyučovania. 
Vo vyučovaní učiteľ má k dispozícii mnohé 
spôsoby, metódy, formy a materiálne prostriedky na 
to, aby dosiahol vytýčené výchovno-vzdelávacie 
ciele a vzbudil záujem u ţiakov o problematiku 
hodiny a aktívne ich zapojil do vyučovania. Jednou 
z moţností je vyuţívanie aktivizujúcich metód.  

Na pedagogickej praxi sme mohli pozorovať 
vyuţívanie rôznych takýchto metód. To v nás 
vzbudilo záujem o túto problematiku. Začali sme 
teda spoznávať a skúmať učiteľmi overené spôsoby 
a metódy aktivizácie a motivácie ţiakov.  

2 Aktivizujúce metódy 

V literatúre sa pod pojmom aktivizujúce metódy 
najčastejšie myslia metódy vyučovania, ktorých 
podstata je plánovať, organizovať a riadiť 
vyučovanie tak, aby dochádzalo k plneniu 
výchovno-vzdelávacích cieľov prevaţne vďaka 
vlastnej poznávacej činnosti ţiakov [Jankovcová, 
Průcha, Koudela, 1988]. Podobne chápe 
aktivizujúce metódy aj Maňák, pričom uvádza, ţe 
tieto metódy vyučovania uplatňujú problémový 
prístup k učeniu a keďţe sú postavené na báze 
heuristického prístupu k učeniu, pre ţiakov sú silne 
motivujúce. Táto motivácia je vnútorná, teda ţiaci 
majú pohnútky učiť sa z vlastného záujmu o jav 
[Maňák, 1997].  

V našej práci budeme pouţívať termín 
aktivizujúce metódy, pričom pod ním budeme 
rozumieť aktivizujúce a motivačné metódy 
vzhľadom na to, ţe učitelia práve takto vnímajú 
termín aktivizujúce metódy. Pod termínom 
motivačné metódy sa v literatúre myslia vyučovacie 
metódy, ktoré majú vzbudiť záujem ţiakov 
o učebnú činnosť, podnietiť ich aktivitu a vzbudiť 
zvedavosť, pričom nie je definované, ţe prevaţne 
touto činnosťou by si sami ţiaci mali skonštruovať 
svoje  poznatky [Fulier, Šedivý, 2001]. 

2.1 Aktivizujúce metódy  
v matematickej edukácii 

V matematickej edukácii sa vyuţívajú aktivizujúce 
metódy, ktoré sa pouţívajú aj v edukácií iných 
predmetov a to nie len prírodovedných. Medzi 
takéto aktivizujúce metódy by sme mohli zahrnúť, 
napr. motivačný rozhovor, projektovú metódu, 
didaktické resp. matematické rozprávky, metódy 
vyuţívajúce informačno-komunikačné technológie 
alebo brainstorming. Napriek tomu, niektoré 
aktivizujúce metódy sa vo vyučovaní matematiky 
vyuţívajú častejšie a ich vyuţitie je z hľadiska 
metodológie matematiky prirodzenejšie. Medzi 
takéto aktivizujúce metódy matematickej edukácie 
môţeme zahrnúť najmä didaktické hry a súťaţe, 
metódy objavovania a riadeného objavovania, 
heuristickú metódu, motivačné rozprávanie 
s dôrazom na historické poznámky týkajúce sa 
matematiky apod. Učitelia matematiky často 
vyuţívajú na aktivizáciu svojich ţiakov zaujímavé 
úlohy, úlohy, ktoré sa dotýkajú reality a také úlohy, 
s ktorých kontextom majú ţiaci reálne skúsenosti. 
Niektorí učitelia vyuţívajú aj nie celkom beţné 
aktivizujúce metódy, napríklad prednášky, exkurzie 
atď. 

3 Prieskum 

Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť metódou 
štruktúrovaného rozhovoru, či učitelia matematiky 
vo vyučovaní tohto predmetu vyuţívajú 
aktivizujúce metódy a za akých podmienok ich 
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vyuţívajú, ich názory a skúsenosti s aktivizujúcimi 
metódami vo vyučovaní matematiky. Ďalším 
cieľom nášho prieskumu bolo zistiť, ktoré 
konkrétne aktivity učitelia najviac vyuţívajú 
a zostaviť zbierku takýchto aktivizujúcich činností. 

V našom prieskume sme vyuţili metódu 
rozhovoru, pretoţe poskytuje výhodu ubezpečenia 
sa, ţe respondent rozumel otázke a tieţ je moţné 
vďaka tejto metóde jemnejšie zachytiť informácie 
o postojoch, vzťahoch učiteľov k ţiakom, 
k vyučovaniu matematiky a pod. [Prokša, Held a 
kol., 2008].  

3.1 Metódy, organizácia a priebeh 
prieskumu 

Štruktúra rozhovoru obsahuje 10 uzavretých otázok 
s viacerými moţnosťami odpovede v závislosti od 
otázky a jednu otvorenú otázku. Pri všetkých 
uzavretých otázkach, okrem prvej, bolo kaţdému 
respondentovi umoţnené vybrať si viaceré 
z ponúkaných moţností. Popri tomto 
štruktúrovanom rozhovore sme viedli 
s respondentmi aj neštruktúrovaný rozhovor, kde 
sme sa pýtali na príčiny a dôvody ich výberu 
odpovedí. V úvode sme sa kaţdého respondenta 
spýtali na údaje, ktoré boli potrebné na 
charakterizáciu výskumnej vzorky. Konkrétne to 
boli údaje o pohlaví respondenta, dĺţke 
pedagogickej praxe, aprobácie predmetov, ktoré 
respondent mal, či učí na základnej škole, strednej 
škole alebo na oboch typoch škôl a ktoré ročníky 
vyučuje matematiku. V jednotlivých otázkach sme 
zisťovali, či učitelia vyuţívajú vo vyučovaní 
matematiky aktivizujúce metódy, ktoré z nich 
vyuţívajú, v ktorých triedach, pri vyučovaní 
ktorých celkov ich vyuţívajú, odkiaľ čerpajú pri 
vymýšľaní týchto aktivít, na čo kladú dôraz pri 
samotných aktivitách a aké konkrétne príklady 
aktivizujúcich metód by mohli uviesť a bliţšie 
popísať. 

V júni roku 2011 sme uskutočnili pilotáţ, keď 
sme uskutočnili prvý rozhovor s učiteľkou 
gymnázia a na základe tohto rozhovoru sme zistili, 
ktoré otázky nie sú celkom zrozumiteľné. Tieto 
nedostatky sme upravili tak, aby otázky boli 
zrozumiteľnejšie a presnejšie formulované. Taktieţ 
sme rozšírili ponuku moţných odpovedí na niektoré 
otázky. Takto pripravený prieskum sme potom 
uskutočnili s 20 respondentmi v priebehu prvého 
polroka školského roku 2011/2012.  

Jednotlivé rozhovory prebiehali s jednotlivými 
učiteľmi samostatne, pričom ich výpovede boli 
zaznamenávané s ich súhlasom na diktafón. Takto 
získané údaje kvantifikovali a podrobili opisnej 
štatistickej analýze, pričom sme zostavili tabuľky 
a grafy, ktoré sme sa pokúsili interpretovať 
s ohľadom na prejavené názory a postoje učiteľov 
počas rozhovorov. 

3.2 Charakteristika výskumnej vzorky 

Respondenti sú učiteľmi matematiky na 
bratislavských základných a stredných školách 
(prevaţne gymnáziách). Niektorí učitelia však 
pôsobili, resp. stále pôsobia aj na oboch typoch 
škôl, čo je spôsobené buď ich dlhoročnou praxou, 
počas ktorej vystriedali viaceré školy, alebo tým, ţe 
na viacerých gymnáziách existuje forma 
osemročného vzdelávania a štvorročného 
vzdelávania súčasne. Interview sme zrealizovali 
s 20 učiteľmi matematiky.  

Na obr. č. 1 môţeme sledovať, koľko muţov 
a koľko ţien bolo medzi respondentmi, resp. koľko 
učiteľov a učiteliek matematiky z respondentov učí 
na základnej, strednej alebo na oboch typoch škôl. 

Obr. č. 1: Typ školy, v ktorej učitelia vyučujú  

Obr. č. 1 ukazuje, ţe výskumná vzorka bola 
tvorená 20 respondentmi, z toho muţi predstavovali 
30% respondentov a ţeny 70% respondentov. Tento 
graf poukazuje aj na to, ţe 20% zo všetkých 
respondentov učí len na základnej škole. 80% 
všetkých respondentov učí na strednej škole alebo 
na strednej a základnej škole zároveň. Iba na 
strednej škole učí spolu 45% zo všetkých 
respondentov. Na strednej a základnej škole spolu 
učí 8 respondentov, čo predstavuje 40% zo všetkých 
respondentov. 

Obr. č. 2: Dĺžka pedagogickej praxe učiteľov  
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Na základe obr. č. 2 môţeme pozorovať, ţe 
medzi respondentmi bolo najviac učiteľov, ktorí 
majú 15 – 20 ročnú prax, pričom takýchto učiteľov 
bolo 25% zo všetkých respondentov. Najmenej 
respondentov, jedna učiteľka, bola zo skupiny 
učiteľov, ktorí vyučujú 5 – 10 rokov. 80% všetkých 
respondentov má minimálne 10 ročnú pedagogickú 
prax, teda predpokladáme, ţe výsledky prieskumu 
by mali byť relevantné z hľadiska skúseností 
učiteľov. 

3.3 Výsledky prieskumu 

V tejto časti sa budeme snaţiť interpretovať 
a vyhodnotiť odpovede na jednotlivé otázky 
z rozhovoru. 

Obr. č. 3 nám zobrazuje, koľko respondentov 
vyuţíva aktivizujúce metódy vo vyučovaní 
matematiky, teda koľko respondentov odpovedalo 
kladne na prvú otázku rozhovoru: „Vyuţívate vo 
vyučovaní matematiky aktivizujúce metódy?“  

Obr. č. 3: Využívate vo vyučovaní matematiky 

aktivizujúce metódy?  

Z obr. č. 3 môţeme usúdiť, ţe takmer všetci 
respondenti, okrem jedného, vyuţívajú vo 
vyučovaní matematiky aktivizujúce metódy. 
Niektorí z respondentov sa vyjadrili v zmysle, ţe je 
to jedna z ich najhlavnejších a najdôleţitejších úloh, 
ktoré ako učitelia vykonávajú. Niektorí učitelia sa 
snaţia a povaţujú za dôleţité do kaţdej hodiny 
zakomponovať aktivitu, ktorá je pre ţiakov 
motivačná a aktivizujúca. 

Najskôr sa zameriame na vyhodnotenie 
a interpretovanie odpovedí respondenta, ktorý na 
prvú otázku, či vyuţíva aktivizujúce metódy vo 
vyučovaní matematiky, odpovedal záporne. 

Na otázku: „Prečo nevyuţívate na aktivizujúce 
metódy vo vyučovaní matematiky?“ si spomínaný 
respondent vybral odpovede: „ moji ţiaci sa 
zaujímajú o matematiku aj bez takýchto aktivít“ 
a odpoveď: „nemám čas si ich pripravovať“. 
Musíme však podotknúť, ţe ide o ţiakov, ktorí 
študujú v matematických triedach a ich záujem 
o matematiku je vyšší ako v beţných triedach. 

Medzi odpoveďami na ďalšiu otázku: „Aké 
aktivity na hodinách matematiky so ţiakmi robíte?“ 
si respondent vybral všetky tri odpovede: „tie, ktoré 

sú v učebnici“, „mnoţstvo úloh, ktoré mám 
pripravené“ a „príklady zo ţivota a praxe“. 

V ďalšej časti sa zameriame na vyhodnotenie 
a interpretovanie odpovedí na otázky z rozhovoru 
tých respondentov, ktorí na prvú otázku odpovedali 
kladne. Druhá otázka pre týchto respondentov 
znela: „Aké aktivizujúce metódy vo vyučovaní 
matematiky vyuţívate?“ Rozloţenie odpovedí nám 
ukazuje obr. č. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. č. 4: Aké aktivizujúce metódy vo vyučovaní 

matematiky využívate?  

Na obr. č. 4 môţeme pozorovať, ţe najmenej 
vyuţívané sú aktivity: matematická prednáška, 
diskusia s matematikom a exkurzia. To, ţe učitelia 
menej vyuţívajú tieto metódy môţe byť spôsobené 
viacerými faktormi. Jednak respondenti boli aj 
učitelia základných škôl, kde je náročné vzhľadom 
na primeranosť veku a schopností ţiakov 
zaraďovať, napr. matematickú prednášku alebo 
diskusiu s matematikom. Podobne exkurzie 
z matematiky nie sú veľmi časté, keďţe čisto 
matematické prostredie je v praxi ťaţšie nájsť 
a často tieto exkurzie bývajú spojené najmä 
s fyzikou, kde matematiku môţeme nájsť, alebo 
s inými prírodovednými predmetmi. Napriek tomu 
niektorí učitelia zorganizovali exkurzie – Výstava 
hlavolamov alebo výstava Majstri ducha 
v Prírodovednom múzeu v Bratislave, návšteva 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
v Bratislave alebo návšteva Českej národnej banky 
spojená s témou financií. 

Naopak, často vyuţívanými aktivitami sú, napr. 
úlohy zo ţivota, niektoré metódy s vyuţitím IKT 
a didaktické hry a súťaţe. Úlohy a príklady zo 
ţivota, z praxe ale tieţ zaujímavé a aktuálne úlohy 
si niektorí respondenti vymýšľajú sami, priamo na 
hodine alebo si ich premyslia tak, aby sa čo najviac 
dotýkali ţivota ich ţiakov. Niektorí učitelia 
vyuţívajú aktuálne informácie z novín, iní si robia 
istý prieskum záujmov medzi ţiakmi. Na druhej 
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strane, niektorí učitelia vyuţívajú úlohy, ktoré majú 
historický kontext, resp. boli v minulosti uţ 
vyriešené matematikmi a ţiakom ich prednesú ako 
problém, ktorý by mali vyriešiť. Ďalšia skupina 
aktivizujúcich metód, ktorú učitelia radi a často 
vyuţívajú na základe informácií z rozhovorov, sú 
didaktické hry a súťaţ. Ako môţeme vidieť na obr. 
č. 4, 15 z 19 respondentov uviedlo, ţe v nejakej 
forme matematické hry a súťaţe vyuţíva. Tieto 
formy sú rôznorodé, od krátkych 2-3 minútových 
aktivít na oţivenie a upriamenie aktivizácie ţiakov, 
aţ po celohodinové matematické hry alebo súťaţe. 
Viacero učiteľov vyuţíva aj spoločenské hry, ktoré 
sú zamerané na kombinatorickú geometriu, 
priestorovú predstavivosť, rozvíjanie stratégií 
a logického myslenia a pod. Taktieţ sú obľúbené 
matematické hry a súťaţe na nácvik algoritmov, 
napr. precvičovanie matematických operácií 
v rôznych číselných oboroch, riešenie rovníc alebo 
nerovníc, atď. Podľa ďalších rozhovorov s učiteľmi 
sú nimi overené a ţiakmi obľúbené rôzne tajničky, 
kríţovky, hlavolamy, BINGO, piškôrky, 
Algopretek. Učitelia často vyuţívajú vo vyučovaní 
aj rôzne formy práce s informačno-komunikačnými 
technológiami. Niektorí učitelia si sami navrhujú 
a vyuţívajú aplety, niektorí vyuţívajú konkrétne 
portály. Viacerí učitelia vyuţívajú didaktické 
softvéry na jednoduchšie vysvetľovanie a ako 
názornú ukáţku pre ţiakov. Často sa snaţia nechať 
samotných ţiakov pracovať s IKT alebo si overiť 
svoje riešenia pomocou IKT. Učitelia tvrdia, ţe sa 
im v praxi ukázalo, ţe niektorí slabší ţiaci tak mohli 
zlepšiť svoje poznatky najmä z oblasti funkcií pri 
vykresľovaní grafov a to najmä vďaka rýchlej 
spätnej väzbe, ktorú im IKT ponúka. Na druhej 
strane, učitelia podotkli, ţe nie je moţné vyuţívať 
softvér neustále, pretoţe nemajú na to prostriedky 
a tieţ je potrebné striedať jednotlivé didaktické 
metódy. Učitelia často v rozhovoroch uvádzali, ţe 
vyuţívajú aj historické poznámky. Ţiakov 
samotných historické pozadie poznatkov alebo 
matematikov zaujíma. Učitelia častejšie tieto 
poznámky uvádzajú, keď začínajú so ţiakmi 
preberať nový tematický celok a tieţ vtedy, keď im 
učebnica ponúkne moţnosť dozvedieť sa niečo 
z histórie matematiky. 

Väčšia časť učiteľov sa vyjadrila, ţe vyuţíva ako 
aktivizujúcu metódu aj test alebo rozcvičku. 
Niektorí učitelia túto metódu chápali ako 
prostriedok vonkajšej motivácie a tieto testy sú 
súčasťou hodnotenia študentov. Iní respondenti tieto 
metódy povaţovali skôr za rozcvičenie sa 
a prípravu ţiakov na hodinu matematiky, pričom ich 
výsledky sa nezahŕňali do konečného hodnotenia. 

Niektorí učitelia vyuţívajú aj iné aktivizujúce 
metódy, ako napríklad vytváranie matematickej 
nástenky, projektové vyučovanie, korešpondenčné 
semináre, aj v rámci školy, tvorba pojmových máp 
a podobné diagnostické a didaktické metódy. 

V ďalšej otázke sme chceli zistiť, aké formy pri 
vyuţívaní aktivizujúcich metód učitelia najčastejšie 
vyuţívajú. Výsledky, ako respondenti odpovedali 
na túto otázku, prehľadne zobrazuje obr. č. 5. 

Graf č. 5: Aké formy vyučovania pri týchto metódach 

najčastejšie využívate?  

Na obr. č. 5 môţeme vidieť, ţe väčšina učiteľov 
vyuţíva pri aktivizujúcich metódach frontálne 
a skupinové formy vyučovania, pričom skupinové 
formy vyučovania sú vyuţívané o niečo viac ako 
frontálne. Viac ako tretina respondentov vyuţíva aj 
individuálne formy vyučovania. Avšak, viacero 
učiteľov zdôraznilo, ţe formu vyučovania si 
vyberajú na základe konkrétnej aktivizujúcej 
metódy. Niektorí respondenti odpovedali, ţe to tieţ 
závisí od konkrétnej témy a časti hodiny. Viacerí 
učitelia vyuţívajú skupinovú formu vyučovania 
práve, keď zaradia do vyučovania matematiky 
matematickú súťaţ alebo projektovú metódu. 
Individuálne formy vyučovania zase učitelia 
vyuţívajú najmä pri súťaţiach, ktoré nie sú 
skupinové, napr. BINGO, no častejšie, keď ţiaci na 
hodinách matematiky pracujú s IKT. 

V ďalšej otázke sme sa pýtali respondentov: „Pri 
vyučovaní ktorých tematických celkov vyuţívate 
spomínané metódy?“ Odpovede prehľadne 
zobrazuje nasledujúci  obr. č. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf č. 6: Pri vyučovaní ktorých tematických celkov 

využívate spomínané metódy? 
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Viacero učiteľov sa snaţí, ako moţno vidieť aj 
na obr. č. 6, vyuţívať aktivizujúce metódy 
v kaţdom tematickom celku. Niektorí z týchto 
učiteľov tieţ tvrdia, ţe pre kaţdý tematický celok je 
vhodná iná aktivizujúca metóda. Avšak niektorí 
učitelia uviedli niektoré tematické celky, o ktorých 
si myslia, ţe vyuţívajú pri nich aktivizujúce metódy 
vo väčšej miere, ako pri iných tematických celkoch. 
Takými boli najmä tematické celky geometria 
a meranie; kombinatorika, pravdepodobnosť 
a štatistika. Zaujímavé je, ţe niektorí učitelia si 
myslia, ţe v geometrii sa dajú takéto metódy 
vyuţívať najmenej a iní učitelia, práve naopak, 
vyuţívajú tieto metódy najviac v geometrii. Môţe to 
byť spôsobené najmä tým, ţe v súčasnosti existujú 
didaktické softvéry, ktoré sa dajú dobre vyuţiť 
v tomto tematickom celku. Niektorí učitelia uviedli, 
ţe práve v geometrii ţiaci pracujú často v skupinách 
a pritom vyuţívajú aktivizujúce metódy 
vyučovania. Čo sa týka kombinatoriky, 
pravdepodobnosti a štatistiky, jeden dôvod je 
rovnaký ako pri geometrii – v tejto téme sa dajú 
efektívne vyuţiť niektoré IKT. No pridáva sa tu ešte 
zameranie celej témy, ktorá je značne praktická 
a vychádza z reality, preto učitelia často vyuţívajú 
rôzne hry a objavné vyučovanie. 

V nasledujúcej otázke: „Pri vyučovaní 
ktorých celkov sa vám najlepšie a najefektívnejšie 
darí vyuţívať spomínané metódy?“ sme chceli 
zistiť, či je rozdiel v tom, ktorú tému v matematike 
učiteľ vyučuje pomocou aktivizujúcich metód. 
Odpovede sme zaznamenali na obr. č. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Graf č. 7: Pri vyučovaní ktorých celkov sa vám 

najlepšie a najefektívnejšie darí využívať spomínané 

metódy? 

 

V rozloţení odpovedí na túto otázku sa ukázalo, 
ţe väčšina učiteľov si naozaj myslí, ţe je rozdiel 
v efektivite vyuţívania aktivizujúcich metód 
v rámci rôznych tematických celkov. Napriek tomu, 
niektorí učitelia si nemyslia, ţe tematický celok 
vplýva na efektivitu vyuţitia aktivizujúcich metód. 
Na obr. č. 7 túto skupinu respondentov tvoria tí 
učitelia, ktorí označili moţnosť všetky tematické 
celky. Ako sme pri predchádzajúcej otázke 
spomínali, aj tu sa ukázalo vyuţívanie 
aktivizujúcich metód z pohľadu učiteľov efektívne 
v tematickom celku geometria a meranie. V 
tematických celkoch čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami; vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy a tematický celok kombinatorika, 
pravdepodobnosť a štatistika učitelia vyuţívajú 
aktivizujúce metódy z ich pohľadu s pribliţne 
rovnakou efektivitou. Niektorí učitelia sa vyjadrili, 
ţe si myslia, ţe najvyššia efektivita vyuţitia týchto 
metód je v tých tematických celkoch, v ktorých sa 
cítia najistejšie, majú najhlbšie poznatky. Viacerí 
učitelia označili za jednu z najatraktívnejších tém 
finančnú matematiku, , ktorú sme zahrnuli do 
odpovedí v tematickom celku čísla, premenná 
a počtové výkony s číslami. V tejto téme sa 
učiteľom darí efektívne vyuţívať aktivizujúce 
metódy. 

V ďalších dvoch otázkach sme sa respondentov 
pýtali, v ktorých ročníkoch vyuţívajú aktivizujúce 
metódy a v ktorých sa im najlepšie osvedčili. 
Obr. č. 8 zobrazuje rozloţenie odpovedí na rovnakú 
otázku ako je názov obrázku. 

Obr. č. 8: V ktorých ročníkoch využívate aktivizujúce 

metódy? 

Odpovede učiteľov na túto otázku sú závislé od 
toho, ktoré ročníky učia. Napriek tomu sa ukázalo, 
ţe najväčšia skupina respondentov bola tá, ktorá sa 
snaţí vyuţívať aktivizujúce metódy v kaţdom 
ročníku a v kaţdej triede. Na obr. č. 8 môţeme tieţ 
pozorovať, ţe najmenej učitelia vyuţívajú 
aktivizujúce metódy vo vyšších ročníkoch základnej 
školy a strednej školy, a to preto, ţe sú to ročníky, 
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ktoré sa pripravujú na prijímacie pohovory, monitor 
alebo maturitu. V 4. ročníku stredných škôl niektorí 
učitelia však o to viac vyuţívajú historické 
poznámky počas hodín matematiky, resp. odkáţu 
svojich ţiakov na konkrétne internetové zdroje, 
ktoré vysvetľujú a dopĺňajú učivo. Viacerí učitelia 
sa zhodli v názore, ţe nevyuţívajú aktivizujúce 
metódy v rámci jedného ročníka v rozličných 
triedach rovnako, teda vyuţívanie aktivizujúcich 
metód vo vyučovaní matematiky závisí viac od 
konkrétnej triedy ako od ročníka. Podobne nie 
kaţdá aktivizujúca metóda je vhodná pre všetky 
vyučované triedy, aj v rámci toho istého ročníka. 
Vţdy to závisí tieţ od toho, do akej miery je trieda 
naučená pracovať takýmito metódami, od atmosféry 
v triede, od momentálnej nálady v triede ale aj od 
poradia vyučovacej hodiny v rámci dňa. Intenzita 
aktivizácie rozličných tried je tieţ rozličná. 

Ďalšia otázka v rozhovore znela: „V ktorých 
ročníkoch sa vám najlepšie osvedčili tieto 
metódy?“. Rozloţenie odpovedí na túto otázku 
predstavuje obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9: V ktorých ročníkoch sa vám najlepšie 

osvedčili tieto metódy? 

Oproti predchádzajúcemu obr. č. 8 sú odpovede 
na obr. č. 9 mierne viac rozloţené, teda 
respondentov, ktorí odpovedali na otázku, ţe sa im 
aktivizujúce metódy osvedčili najviac vo všetkých 
ročníkoch, v ktorých učím, je menej ako 
v predchádzajúcom obr. č. 8. Avšak celkové 
rozloţenie je podobné predchádzajúcemu 
rozloţeniu odpovedí s malými rozdielmi. Je to 
spojené s tým, ţe nie všetci učitelia dokázali 
vyhodnotiť, v ktorej triede sa im najviac osvedčili 
aktivizujúce metódy. Toto rozloţenie odpovedí tieţ 
súvisí s názorom a skúsenosťami učiteľov, ţe 
efektivita vyuţívania aktivizujúcich metód nezávisí 
od konkrétneho ročníka, ale od konkrétnej triedy, 
resp. niektorí učitelia si myslia, ţe nezávisí ani od 
konkrétnej triedy. 

V ďalšej otázke rozhovoru sme sa pýtali 
respondentov: „V ktorých častiach vyučovacej 

hodiny matematiky najviac vyuţívate aktivizujúce 
metódy?“. Prehľadné rozloţenie odpovedí ponúka 
obr. č. 10. 

Obr. č. 10: V ktorých častiach vyučovacej hodiny 

matematiky najviac využívate aktivizujúce metódy? 

Z obr. č. 10 môţeme usúdiť, ţe ţiaden 
respondent sa nesnaţí zadávať domácu úlohu 
pomocou aktivizujúcej metódy. Taktieţ môţeme 
pozorovať, ţe najväčšie zastúpenie vyuţívania 
aktivizujúcich metód medzi jednotlivými fázami 
vyučovacej hodiny má motivačná fáza. Samotné 
aktivizujúce metódy sú motivačné a zrejme preto sa 
ich učitelia snaţia vyuţívať v tejto fáze. Menej 
odpovedí na otázku patrilo moţnosti v expozičnej 
fáze. Zastúpenie tejto odpovede si vysvetľujeme 
(naše vysvetlenie vychádza s rozhovorov 
s učiteľmi) tak, ţe učitelia sa snaţia pristupovať 
konštruktívne k vyučovaniu matematiky a snaţia sa, 
aby si ţiaci sami budovali svoje poznatky, aj vďaka 
aktivizujúcim metódam. Niektorí respondenti 
vyuţívajú aktivizujúce metódy v precvičovacej, 
resp. opakovacej fáze hodiny matematiky. Viac ako 
polovica respondentov sa snaţí vyuţívať 
aktivizujúce metódy v kaţdej časti vyučovacej 
hodiny matematiky. Túto moţnosť si zvolili 
respondenti, ktorí sa snaţia v kaţdej časti hodiny 
vyuţívať aktivizujúce metódy. Mnohí z týchto 
učiteľov však poznamenali, ţe sa snaţia vyuţívať 
aktivizujúce metódy počas hodiny podľa potreby, 
teda vtedy, keď sa im zdá efektívne alebo potrebné 
takúto metódu vyuţiť. Preto sa podľa ich názoru ani 
nedá určiť, v ktorej fáze hodiny sú najviac 
vyuţívané. Niektorí učitelia vôbec nečlenia svoje 
hodiny matematiky na jednotlivé fázy. Toto 
hľadisko je pochopiteľné, keďţe v matematike sa 
len zriedka stretneme s vyučovacou hodinou, ktorá 
by obsahovala všetky fázy vyučovacej hodiny. Iní 
učitelia poznamenali, ţe vyuţitie aktivizujúcich 
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metód viac závisí od konkrétnej témy ako od časti 
vyučovacej hodiny. 

V nasledujúcej otázke sme chceli  
od respondentov zistiť, na čo kladú dôraz v úlohách 
pri aktivizujúcich metódach. Odpovede zobrazuje 
obr. č. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Na čo kladiete dôraz pri úlohách 

využívaných pri aktivizujúcich metódach? 

Podľa rozloţenia odpovedí môţeme povedať, ţe 
respondenti sa najviac snaţia a kladú dôraz pri 
aktivizujúcich metódach na to, aby kontexty úloh 
boli aktuálne a aby sa týkali reality. Niektorí 
učitelia priamo povedali, ţe sa snaţia najmä o to, 
aby ich ţiaci rozumeli tomu, čo vidia v reálnom 
ţivote. Preto sa aj snaţia úlohy aktualizovať. 
Taktieţ sa snaţia pri kaţdom jednom poznatku 
poukázať na prax, kde sa s daným poznatkom môţu 
v realite stretnúť, prečo je dobré o danej 
problematike niečo vedieť.. Učitelia matematiky si 
všímajú, ţe ich ţiaci sa ťaţko, ak vôbec, vedia 
vyjadrovať v matematickom jazyku, resp. 
o matematických pojmoch. Práve preto sa snaţia 
klásť dôraz na tento jav, pri kaţdej jednej činnosti 
na hodinách matematiky. Na druhej strane učitelia 
si myslia, ţe je potrebné nájsť vhodnú mieru vo 
formalizácii matematiky vzhľadom na vek 
a schopnosti ţiakov. Treťou najčastejšou 
odpoveďou bolo, ţe respondenti kladú dôraz na 
prácu s IKT. Teda takmer polovica respondentov, 
ktorí vyuţívajú IKT vo vyučovaní matematiky, 
kladie dôraz na prácu s týmito technológiami. 
Viacerí učitelia kladú dôraz pri vyuţívaní 
aktivizujúcich metód na prácu s informáciami, 
keďţe ţiaci podľa respondentov majú problém 
s čítaním s porozumením. Viacerí učitelia tieţ kladú 
dôraz na správne pochopenie úloh, špeciálne 
slovných úloh, aby dokázali v nich nájsť logiku.  
Prekvapilo nás, ţe ani stredoškolskí učitelia, 

nekladú dôraz pri aktivizujúcich metódach na 
prepojenie kontextu úloh s vedeckým svetom, 
pretoţe si myslíme, ţe v súčasnosti je to jeden 
z trendov vo vyučovaní matematiky, ku ktorému 
smeruje aj Štátny vzdelávací program. Na druhej 
strane, niektorí učitelia kladú dôraz na spoluprácu 
svojich ţiakov počas takýchto aktivít v skupinách. 

V predposlednej otázke sme sa pýtali: „Aké 
zdroje aktivít vyuţívate?“ Rozloţenie odpovedí na 
túto otázku nájdeme na obr. č. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 12: Aké zdroje aktivizujúcich metód 

využívate? 

Väčšina respondentov si počas svojej praxe 
tvorila alebo stále tvorí zbierku aktivít. Najčastejšie 
si učitelia tieto aktivity tvoria sami, resp. čerpajú 
z internetových zdrojov. Niektorí učitelia vyuţívajú 
internet pri tvorbe vlastných aktivít iba na 
aktualizovanie informácií, získanie informácií 
o histórii matematiky, iní preberajú konkrétne 
metódy. Mnohí respondenti stále čerpajú námety 
a konkrétne aktivizujúce metódy z existujúcich 
učebníc, zbierok úloh a aktivít. Niektorých oslovujú 
nové učebnice, radi sa nimi inšpirujú a iným sa na 
druhej strane nepáčia a vyuţívajú radšej spomínané 
vlastné aktivity alebo staršie učebnice a zbierky. 
Učitelia často čerpajú, napr. historické poznámky zo 
starších učebníc alebo z populárno-vedeckej 
literatúry, z odborných článkov. Po tejto literatúre 
siahajú aj keď chcú pre svojich ţiakov pripraviť 
matematickú prednášku alebo zaujímavú úlohu 
s kontextom z minulosti. Niektorí učitelia majú 
dobré vzťahy so svojimi kolegami učiteľmi 
matematiky a tak majú moţnosť prevziať od nich 
námety alebo aj konkrétne aktivizujúce metódy, 
ktoré sa im osvedčili alebo ich oslovili. 
V súčasnosti sa vďaka kontinuálnemu vzdelávaniu 
učiteľov otvárajú kurzy a školenia pre učiteľov, kde 
učitelia matematiky majú tieţ moţnosť získať 
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námety na aktivizujúce metódy. Tieto aktivizujúce 
metódy vyuţívajú aj niektorí z našich respondentov. 

V poslednej otázke rozhovoru sme sa pýtali 
respondentov, či by mohli uviesť konkrétne 
príklady aktivít aktivizujúcich metód. Učitelia nám 
poskytli široké spektrum rôznych aktivít rôznych 
metód. Niektorí učitelia nám dokonca poskytli celé 
zbierky aktivít, ktoré napísali sami alebo sa 
podieľali na ich tvorbe ako spoluautori. Najčastejšie 
sa medzi aktivitami vyskytovali matematické hry 
a súťaţe. Často to boli kríţovky, sudoku a BINGO, 
no najčastejšou aktivitou, ktorú vyuţíva asi štvrtina 
respondentov, bola Algopretek. 

3.4 Postrehy z rozhovorov  

Počas rozhovorov sme sa dozvedeli rôzne 
zaujímavé informácie od našich respondentov, ktoré 
však priamo nesúvisia so ţiadnou z uvedených 
otázok, no celkovo súvisia s témou aktivizujúcich 
metód. V tejto časti by sme teda chceli uviesť 
niektoré z našich postrehov z jednotlivých 
rozhovorov. 

Myslíme si, ţe väčšina z respondentov sa snaţí 
aktivizovať svojich ţiakov rôznymi spôsobmi, 
dokonca niektorí učitelia sa vyjadrili, ţe sa snaţia 
ţiakov aktivizovať všetkými moţnými spôsobmi 
a tieţ, ţe aktivizácia a motivácia ţiakov je hlavnou 
náplňou ich práce. Respondenti sa naozaj snaţia, čo 
dokazuje aj fakt, ako sme uţ vyššie spomenuli, ţe 
viacerí z nich sú autormi alebo spoluautormi 
publikácií alebo internetových portálov 
obsahujúcich aktivity, ktorými sa ostatní učitelia 
môţu inšpirovať. Na druhej strane mnohým 
respondentom stále chýba priestor, kde učitelia 
môţu svoje námety a aktivity publikovať a tieţ 
z nich čerpať, resp. voľne prístupné internetové 
stránky a ochota učiteľov aktivity aj zverejňovať. 
Niektorým učiteľom stále chýbajú učebnice 
a zbierky úloh, i keď viacerí z respondentov 
uznávajú, ţe v nových učebniciach nachádzajú aj 
zaujímavé a aktivizujúce témy a úlohy. No veľa 
učiteľov má aj svoju vlastnú zbierku aktivít, ktoré si 
vytvorili počas svojej praxe alebo si ju stále 
vytvárajú. 

Medzi respondentmi boli aj rôzne názory na 
školskú reformu. Niektorí učitelia vyuţívajú 
moţnosti, ktoré im priniesla a iným sa zase zdá, ţe 
majú menej priestoru na vyuţívanie a tvorbu 
nových aktivít. No väčšine respondentov sa páči 
zavedenie niektorých tém do vyučovania 
matematiky, najmä témy finančnej matematiky. 
Všetci respondenti, ktorí sa k tejto otázke vyjadrili, 
prejavili nadšenie z toho, ţe ide o praktickú tému, 
ktorá je pre ţiakov silne motivujúca a nie je zloţité 
nájsť alebo vytvoriť zaujímavé aktivity súvisiace 
s touto témou. 

Zaradenie aktivizujúcich metód do konkrétnej 
hodiny matematiky sme opísali vyššie, no chceli by 

sme ešte uviesť niektoré postrehy učiteľov. Niektorí 
učitelia dokáţu vyuţívať aktivizujúce metódy 
individuálne a to najmä vtedy, keď vidia, ţe niektorí 
šikovnejší ţiaci majú svoje pracovné úlohy splnené, 
napr. písomnú prácu. V tom prípade učiteľ ţiakovi 
môţe zadať aktivizujúcu úlohu. Môţe to byť 
zaujímavá, bonusová alebo bádateľská úloha, no 
tieţ nejaký hlavolam, sudoku, kríţovka alebo 
podobne. Niektorí učitelia v niektorých triedach 
musia na začiatku vynaloţiť dosť veľké úsilie na to, 
aby ţiakov pripravili na vyučovaciu hodinu, aby ich 
aktivizovali. Učiteľom sa darí lepšie vyuţívať 
aktivizujúce metódy na delených hodinách, keď 
pracujú len s polovicou triedy. Viacero 
respondentov sa vyjadrilo, ţe aktivizujúce metódy 
sa nedajú vyuţívať na kaţdej hodine, dokonca 
niektorí učitelia tvrdia, ţe ak by sa vyuţívali na 
kaţdej hodine matematiky, stratili by svoj 
motivačný účinok. Podľa viacerých učiteľov je totiţ 
v matematike veľmi dôleţité aj dané zručnosti 
dostatočne precvičiť. Navyše niektorí učitelia  
si myslia, ţe na vysokej škole učivo nenadväzuje na 
tieto aktivity a ţe sa vyţadujú zloţitejšie 
kompetencie. 

Napriek tomu, ţe sa mnohí učitelia snaţia 
vyuţívať aktivizujúce metódy vo všetkých svojich 
triedach, niektorí učitelia (najmä tí, ktorí vyučujú aj 
na základnej a strednej škole) si všimli, ţe na 
mladších ţiakov síce aktivizujúce metódy pôsobia 
motivujúco a majú ich radi, no nepredpokladajú, ţe 
sa vďaka nim niečo naučia. Naproti tomu starší 
ţiaci si lepšie zapamätajú poznatky, ktoré získali 
počas aktivity. No učitelia sa zhodli v tom, ţe 
pozitívum vyuţívania aktivizujúcich metód je aj 
v tom, ţe posilňuje sebavedomie slabších ţiakov. Je 
to spôsobené tým, ţe tieto aktivity sú sčasti 
zamerané aj na oblasti záujmu ţiakov, ktorí nemajú 
radi matematiku. Učitelia tieto aktivity hodnotia len 
pozitívne, nikdy nedávajú zlé body alebo zlé 
známky za nesplnenie úlohy. 

Niektorí, najmä starší a skúsení respondenti tieţ 
prízvukovali, ţe motivácia a aktivizácia ţiakov je 
do značnej miere zaloţená na záujme a pristupovaní 
učiteľa k vyučovaniu a k vyučovanej téme. Pre 
ţiakov je teda osobnosť učiteľa do veľkej miery 
aktivizujúcim činiteľom. 

4 Záver 

V príspevku opisujeme prieskum pouţívania 
aktivizujúcich vyučovacích metód na hodinách 
matematiky na základných a stredných školách. 
Prieskum sme urobili na vzorke 20 bratislavských 
učiteľov metódou štruktúrovaného rozhovoru.  

Zistili, ţe učitelia matematiky radi vyuţívajú 
spomínané metódy vyučovania. Zhodli sa na tom, 
ţe sú dôleţitou súčasťou ich práce, pričom sa snaţia 
ich vyuţívanie prispôsobiť konkrétnym cieľom 
hodiny, tematickému celku a konkrétnej triede. 

Využívanie aktivizujúcich metód v matematickej edukácii 425



 

 

Napriek tomu sa väčšina učiteľov snaţí vyuţívať 
aktivizujúce metódy pri kaţdom tematickom celku, 
takmer v kaţdej triede, v ktorej učí, 
a v ktorejkoľvek časti vyučovacej hodiny. Pri práci 
so ţiakmi pomocou aktivizujúcich metód sa snaţia, 
aby ţiaci vďaka týmto metódam lepšie rozumeli 
realite a ţivotu okolo nich, a aby sa snaţili svoje 
poznatky opísať primeraným matematickým 
jazykom. Najčastejším zdrojom aktivít sú 
pre učiteľov ich vlastné zbierky aktivít a internetové 
zdroje.  

Podnetné nápady učiteľov sme spracovali 
do zbierky aktivizujúcich činností, ktorá má 
potenciál slúţiť na zlepšenie vyučovania 
matematiky v praxi a je určená najmä učiteľom 
matematiky resp. širšej verejnosti so záujmom 
o matematiku. V prílohe predkladáme spomínanú 
zbierku. 
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Už v materskej škole sa deti učia pracovať s prvými 
nástrojmi matematiky - spočítavajú predmety, učia 
sa rozoznávať ich tvary, zdokonaľujú sa v 
orientácii. K vytváraniu a zdokonaľovaniu týchto 
zručností majú k dispozícii rôzne pracovné listy. V 
mnohých prípadoch sa však stáva, že deti v 
predškolskom veku nadobúdajú i prvé počítačové 
zručnosti. Rozhodli sme sa preto prepojiť tieto dva 
procesy a vytvorili sme program na vyučovanie 
matematiky pre žiakov predškolských zariadení.  

Je určený žiakom v najvyšších triedach, teda 
deťom vo veku 4-6 rokov. Slúži na oboznámenie sa 
s pojmami vyjadrujúcimi rôzne metrické vzťahy, 
rozoznávanie základných geometrických útvarov, 
vytváranie zručnosti spočítavania a jednoduchého 
orientovania sa. Počítač figuruje ako nástroj, ide 
teda o program slúžiaci na precvičovanie 
vedomostí, preto ho zaraďujeme medzi software 
s inštruktívnou paradigmou. Aktivity v programe sú 
inšpirované pracovným zošitom [Nováková, 2009]. 

1 Aktivity pre žiakov 

Program obsahuje šesť aktivít, deti ich môžu 
vykonávať bez dozoru učiteľa. Vzhľadom k veku 
používateľov sa v programe nachádza minimálne 
množstvo písaného textu. Inštrukcie, ako s progra-
mom pracovať, sa postupne dozvedajú vďaka 
zvukovej zložke programu. Program, samozrejme, 
poskytuje i spätnú väzbu, v prípade chyby ponúkne 
možnosť opravy. 

1. Metrické vzťahy 
Venuje sa porovnávaniu vzťahov „väčší - menší“, 
„vyšší - nižší“, apod. Na obrazovke sa vždy objavia 
dva objekty rovnakej kategórie (napr. domy). Dieťa 
je vyzvané, aby kliklo na obrázok s konkrétnou 
vlastnosťou, napr. „dlhší“. V prípade správnej 
odpovede zaznie pochvala a vygeneruje sa nová 
dvojica. Hra nemá vopred stanovený koniec. 

2. Orientácia 
V tejto hre si dieťa trénuje pojmy „vľavo od“, 
„vpravo od“, „nad“, „pod“. Očakáva sa, že dieťa 
pozná základné farby, priestorové a rovinné útvary 
a iné predmety (jablko, hruška, apod.). Na začiatku 
sa zobrazí určitý počet objektov usporiadaných do 
štvorca, resp. obdĺžnika. Zvukový návod vyzve 

dieťa, aby kliklo na útvar, ktorý sa nachádza 
v určitej pozícii vzhľadom na iný útvar, napr. 
„vpravo od zelenej hrušky“. Ak dieťa kliklo na 
správny obrázok, ten sa stratí a hra pokračuje ďalej. 
V prípade, že v hre už nie je ďalšia dvojica, ktorá by 
bola vo vyššie popísanom vzťahu, hra sa končí 
a vygeneruje sa nová hra. 

3. Labyrint 
Klasická hra, ponúka 3 rôzne náročnosti, ovláda sa 
šípkami. 

4. Geometrické tvary 
V tejto aktivite dieťa spoznáva základné geome-
trické tvary. Na obrazovke sa zjaví päť rôznych 
tvarov, vždy jeden trojuholník, štvorec, kruh, 
obdĺžnik a iný útvar (napr. päťuholník). Dieťa je 
vyzvané, aby kliklo na jeden z nich, napr. „štvorec“. 
V prípade správnej odpovede sa generuje nových 
päť obrázkov. Hra nemá vopred stanovený koniec. 

5. Čísla I. a Čísla II. 
Aktivity slúžia na precvičovanie spočítavania 
objektov. Zvukový návod vyzve dieťa, aby 
postupným klikaním (podľa inštrukcií) „prenieslo“ 
určený počet objektov z ľavej časti obrazovky na 
pravú. V aktivite Čísla I. dieťa prenáša 1 až 5 
objektov, v aktivite Čísla II. môže dieťa prenášať až 
10 objektov. V prípade správnej odpovede je okrem 
zvukovej pochvaly navyše zakomponovaná 
i animácia. 

2 Manažér nastavení aktivít 

Súčasťou programu je i manažér nastavení 
jednotlivých aktivít. Umožňuje pridávať vlastné 
obrázky a zvuky, dokonca zmeniť mnohé ovládacie 
prvky grafiky. Nie je k nemu vytvorený priamy 
prístup z hlavného programu, aby sa znížilo riziko 
nevhodných a náhodných nastavení vytvorených 
deťmi. Vďaka tejto časti programu tak môžeme 
zapojiť i staršie deti – môžu vytvoriť „vlastnú” hru 
(vlastné multimediálne prvky) pre mladšieho 
súrodenca, či spolužiaka. 

Literatúra 

[Nováková, 2009] Nováková, Mária. Matematika 
predškoláka. Košice: NOMI s.r.o., 2009. 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, p. 427
ISBN 978-80-8147-001-0, c© 2012 V. Bejdová, J. Dropčo
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Cieľom práce je návrh školského tlakomera 
ako jednoduchého meracieho zariadenia 
využiteľného pri experimentoch podnecujúcich 
aktívne poznávanie v prírodovednom predmete 
fyzika. 

Motiváciou vytvorenia tlakomera je súčasná 
náročná cenová dostupnosť školských tlakomerov a 
zložitosť merania tlaku pomocou analógových 
tlakomerov (U-trubica, ručičkový barometer). 
 
Základnou myšlienkou konštrukcie tlakomera je 
úprava výstupného napäťového signálu tlakového 
senzora a zobrazenie tejto hodnoty pomocou 
digitálneho multimetra. V konštrukcii tlakomera 
používame absolútny tlakový senzor 
MPXA4250C6U. Tlak plynu pôsobiaci na tlakový 
senzor sa pomocou piezorezistívneho senzora mení 
na napäťový signál. Závislosť napätia od tlaku 
plynu pôsobiaceho na tlakový senzor je daná 
vzťahom: 

 VOUT=US(0,004.p-0,04)±Error. (1)  
Napäťový signál z tlakového senzora je upravovaný 
obvodom operačného zosilňovača LM358. Hodnota 
tlaku plynu zobrazovaná na displeji digitálneho 
multimetra pri rozsahu 2000mV je hodnotou tlaku 
plynu v [hPa]. 
Rozsah merania tlaku plynu je daný parametrami 
tlakového senzora. Tlakový senzor je schopný 
merať tlak plynu od 20 – 250kPa. Pri nastavení 
rozsahu digitálneho multimetra na 2000mV 
meriame tlak plynu v rozsahu od 20hPa do 
2000hPa. Ak zmeníme rozsah digitálneho 
multimetra na 20V, môžeme tlakomerom merať tlak 
plynu do 250kPa. Presnosť tlakomera je, rovnako 
ako rozsah tlakomera, daná presnosťou tlakového 
senzora, pričom záleží od druhu zdroja 
elektromotorického napätia, ktorým obvod 
tlakomera napájame. Obvod tlakomera môže byť 
napájaný zo stabilizovaného zdroja 9V (500mA) 
napätia, alebo 9V monočlánkom. 
Kalibrácia školského tlakomera závisí od výberu 
zdroja napätia. Ak používame stabilizovaný zdroj, 
tlakomer kalibrujeme iba prvý krát (pri výrobe). Pri 
použití 9V monočlánku kalibrujeme tlakomer pred 
každým meraním na hodnotu atmosférického tlaku. 
Kalibráciu môžeme vzhľadom na školské použitie 
tlakomera urobiť podľa hodnôt tlaku vzduchu 

uvádzaných na meteorologických portáloch. 
Uvedenú hodnotu atmosférického tlaku 
(redukovanú na hladinu mora) prerátame na 
hodnotu atmosférického tlaku vzduchu na mieste 
merania podľa vzťahu: 
 p=pred/{9,80665.h/[287.(273+t+(h/400))]} (2) 

Výhody školského tlakomera: 
→ jednoduchá konštrukcia z bežne dostupných 

elektronických súčiastok, 
→ presnosť merania hodnoty tlaku plynu 

pôsobiaceho na tlakový senzor, 
→ výborná cenová dostupnosť oproti komerčne 

vyrábaným tlakomerom s porovnateľnými 
vlastnosťami merania tlaku plynu, 

→ možnosť merania tlaku plynu v teréne (pri 
napájaní 9V monočlánkom), 

→ jednoduché zobrazovanie hodnoty tlaku plynu 
pomocou digitálneho multimetra. 

Nevýhody školského tlakomera: 
→ klesajúca hodnota referenčného napätia (pri 

napájaní 9V monočlánkom) 
Školský tlakomer môžeme využiť na meranie tlaku 
plynu v experimentoch popísaných v učebniciach 
fyziky pre základné a stredné školy. Rovnako 
efektívne môžeme školským tlakomerom merať iné 
fyzikálne závislosti a použiť tlakomer ako súčasť 
školskej meteorologickej stanice. 
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Abstrakt 
Počas trojtýždňovej súvislej praxe z fyziky v 2. 
ročníku magisterského štúdia som mala možnosť 
vyučovať triedu sextu v gymnáziu v Bratislave. S 
28 študentmi vo veku 15-16 rokov sme navrhli 
kritéria hodnotenia žiackej práce so simuláciou. 

 
Keywords: simulácia, kritéria hodnotenia 

1 Porovnanie postupov 
G. Petty vo svojej knihe porovnáva dve 

imaginárne prípadové štúdie, aby zistil prečo je 
kvalitná spätná väzba pre študentov a učiteľov 
veľmi dôležitá. V prvej prípadovej štúdii Janet 
opisuje bežný postup a v druhej štúdii Tina dobrý 
postup. Petty predstavuje, že tieto dve učiteľky 
majú podobné skúsenosti a majú paralelné skupiny 
študentov s rovnakými schopnosťami. Porovnáva 
prvé hodiny zamerané na kreslenie grafu. 

2 Žiacky návrh hodnotenia 
V závere sledu hodín o hydrostatike som počas 

spomínanej praxe venovala jednu hodinu 
simuláciám. Vopred som si pripravila simuláciu 
s Hartlovým prístrojom a podľa prípadovej štúdie 
Tina a  dokumentu ŠPÚ som postupovala pri návrhu 
kritérií a hodnotení práce so simuláciou. 

2.1 Úvod hodiny 
Spoločne sme si zopakovali definíciu a vzťah 

hydrostatického tlaku. Pripomenuli sme si videá 
a experimenty a princíp Hartlovho prístroja. 
V skratke som im predviedla funkčnosť simulácie. 
Nasledovalo určenie úlohy, ktorú mal študent 
pracujúci so simuláciou splniť: Urč závislosť 
hydrostatického tlaku od hĺbky ponorenia. 

2.2 Návrh kritérií študentmi 
Podľa Pettyho prípadovej štúdie som 

postupovala tak, že študenti si mali sami navrhnúť 
kritériá, na základe ktorých, by mal byť študent 
pracujúci so simuláciou hodnotený. Študenti 
postupne sami prišli na to, že nie všetky kritériá sú 

si rovnocenné. Preto navrhli aj váhu jednotlivých 
kritérií a zoradili ich od najdôležitejšieho (1.) po 
menej dôležité (8.): 
1. vie vysvetliť, čo sa deje; 
2. vie navrhnúť tabuľku meraných dát; 

porozumenie simulácii; 
3. rozumie zadaniu; 
4. študent vie, čo je hydrostatický tlak, pozná 

vzťah a definíciu; 
5. predvídavosť; 
6. pohotovosť; je všímavý; 
7. urobiť referát, prezentáciu; 
8. sebaistý prístup. 

2.3 Hodnotenie odpovede 
Keď si študenti navrhli vlastné kritéria na 

hodnotenie študenta, ktorý pracuje so simuláciou 
Hartlovho prístroja, pristúpili sme k modelovej 
odpovedi. Študentov sexty som vyzvala, aby si 
zapisovali svoje postrehy, či modelová odpoveď 
spĺňa dané kritéria, ktoré si študenti navrhli. 

Študenti uviedli tieto tri najčastejšie postrehy: 
1. vedel vysvetliť, čo sa pri práci so simuláciou 

deje (15 krát), 
2. rozumie simulácii a zadaniu (13 krát), 
3. nepresné vyjadrovanie (10 krát). 

Záver 
Postup návrhu hodnotenia práce so simuláciou 
študentov naozaj zaujal. V závere hodiny sme 
vykonali modelovú odpoveď spojenú s prácou so 
simuláciou, ktorú mali študenti na základe svojich 
určených kritérií ohodnotiť. 
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Náplňou práce je skonštruovať a začleniť do 
vyučovacieho procesu experimentálnu pomôcku na 
simuláciu poznatkov o náhodných premenných – 
tzv. Galtonovu dosku. Pravdepodobnosť a štatistika 
je do miery, ktorá bude v práci obsiahnutá, látkou 
vysokoškolského štúdia, cieľovou skupinou využitia 
tejto pomôcky budú preto študenti vysokých škôl.  

 
Obr.1: Galtonova doska 

Galtonova doska je obdĺžniková doska, na ktorej 
sú pripevnené kolíky a drevené priečky [Galtonova 
doska, 2011]. Zhora sú cez lievik na dosku postupne 
vpúšťané guličky, odkláňajúce sa údermi o kolíky v 
každej úrovni buď doprava alebo doľava, až dokým 
sa dostanú cez všetky úrovne kolíkov a spadnú do 
príslušného priečinku. Ak je zariadenie 
skonštruované správne, počty guličiek v 
priečinkoch sú realizáciou náhodnej premennej s 
binomickým rozdelením s parametrami 
Bin(p=1/2,n), kde n je počet guličiek v experimente. 

Okrem binomického rozdelenia zariadenie 
demonštruje aj Bernoulliho rozdelenie, normálne 
rozdelenie a centrálnu limitnú vetu. V práci sa na 
úvod venujeme vysvetleniu týchto základných 
pravdepodobnostných pojmov a vzťahov medzi 
nimi. Osvojíme si aj niektoré relevantné štatistické 
metódy na odhad parametra p [Dekking and 
Kraaikamp, 2005], ktoré využijeme pri spracúvaní 
získaných dát a testovaní správnosti konštrukcie 
zariadenia. 

 
Podporným argumentom na zaradenie 

Galtonovej dosky do vysokoškolského vyučovania 
je literatúra venujúca sa konštruktivizmu, 
teoretickému smeru založenému na aktívnej úlohe 

človeka pri vytváraní vlastného poznania  [Hejný 
a Novotná, 2004]. Experimentálnym podkladom 
práce je výskum zaoberajúci sa porovnávaním 
rozsahu naučeného učiva rôznymi technikami, napr. 
pomocou didaktických pomôcok a bez nich  [Solvie 
and Kloek, 2007]. Východiskami práce sú: 

 názorné ukážky, vďaka ktorým si študenti 
preberané pravdepodobnostné javy vedia lepšie 
predstaviť 

 dôraz na osvojenie si poznatkov z 
pravdepodobnosti a štatistiky na základe 
osobných skúseností s odbornou pomôckou 

 získanie experimentálnych dát k štatistickej 
analýze 

 
Návrhy práce s Galtonovou doskou na vyučovaní:  

 experiment s rôznymi veľkosťami guličiek 
 vysvetlenie pravdepodobnostnej teórie 
 výpočet bodového odhadu parametra p metódou 

maximálnej vierohodnosti 
 výpočet bodového odhadu parametra p 

momentovou metódou použitím aproximácie 
normálneho rozdelenia 

 výpočet intervalového odhadu parametra p 
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Od roku 2005 prebieha na Slovensku 

každoročne celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka 
základných škôl z matematiky a vyučovacieho 
jazyka - Testovanie 9.  

Test z matematiky tvoria úlohy zo štyroch 
oblastí: Aritmetika; Algebra; Geometria; 
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Od 
začiatku testovania je Geometria 
najproblematickejšou a najneobľúbenejšou z 
testovaných oblastí. Didaktické analýzy žiackych 
riešení poukazujú na to, že žiaci nie sú schopní 
riešiť ani úlohy zodpovedajúce základnému učivu a 
to ani za pomoci kalkulačky a povolených vzorcov. 
Žiaci prichádzajúci na stredné školy nemajú 
osvojené  poznatky ani nadobudnuté schopnosti  na 
takej úrovni, aby ich mohli ďalej rozvíjať, ich 
nedostatky sa postupne prehlbujú a je čoraz ťažšie 
ich odstrániť. Jeden z dôvodov neúspechu žiakov 
vidíme v tom, že žiakom často stačí osvojiť si 
algoritmus riešenia jednoduchých úloh – princíp 
riešenia úlohy pre nich nie je dôležitý. Pri riešení 
zložitejších úloh alebo pri úlohách, kedy je potrebné 
zdôvodniť postup riešenia, žiaci zlyhávajú.  

Náš výskum zameriavame na argumentáciu 

žiakov pri riešení úloh z planimetrie, pretože: 
 
 

 Poskytujú široký priestor na argumentáciu 

 Algoritmy na riešenie týchto úloh neexistujú 

 Existuje viacero možných prístupov k riešeniu úloh 

 Dlhodobo najnižšia úspešnosť pri Testovaní 9 

 Prepojenie učiva ZŠ a SŠ  
 
 

Za experimentálne úlohy sme vybrali 

nasledujúce dva typy planimetrických úloh: 
 
 

 Úlohy zamerané na výpočet dĺžok (úsečka, 

krivka, lomená čiara, obvod rovinných útvarov) 

 Úlohy zamerané na výpočet obsahov základných 

rovinných útvarov 
 
 

Našu experimentálnu vzorku tvoria žiaci 1. 

ročníka gymnázia. V rámci prvej fázy experimentu 

písalo 44 žiakov z experimentálnej vzorky Úvodný 

test z planimetrie, ktorého cieľom bolo zistiť, do 

akej miery si žiaci na ZŠ osvojili vybrané poznatky 

z planimetrie, do akej miery ich vedia vysvetliť a 

zdôvodniť ich použitie. Test pozostával z 15 úloh: 
 

 Úlohy vyžadujúce definíciu pojmu alebo vzťahu 

 Úlohy zamerané na symboliku používanú             

v geometrii 

 Výpočtové úlohy z planimetrie 
 

Štyri úlohy z tohto testu boli zamerané na 

Trojuholníkovú nerovnosť a Pytagorovu vetu 

(definície; aplikácia v situácii z každodenného 

života; zostrojiteľnosť trojuholníka s danými 

rozmermi). Okrem kvalitatívnej analýzy a priori a a 

posteriori sme riešenia týchto úloh vyhodnotili aj 

pomocou štatistického programu C.H.I.C. a dospeli 

sme k nasledujúcim záverom: 
 

 Žiaci, ktorí vedeli slovne vyjadriť Pytagorovu 

vetu, ju vedeli ilustrovať obrázkom a  využiť pri 

určovaní existencie pravouhlého trojuholníka. 

 Žiaci, ktorí vedeli rozhodnúť o existencii 

rovnoramenného trojuholníka, vedeli rozhodnúť 

o existencii všeobecného trojuholníka. 

 Žiaci, ktorí vedeli aplikovať Trojuholníkovú 

nerovnosť na situáciu zo života, argumentovali 

Trojuholníkovou nerovnosťou aj pri rozhodovaní 

o existencii všeobecného trojuholníka. 
 

Na základe výsledkov tohto testu vieme určiť 

úroveň schopností žiakov na začiatku experimentu a 

dokážeme zvoliť primeranú náročnosť úloh, ktoré 

budú použité v rámci ďalšej fázy experimentu, 

s cieľom rozvíjať stratégie a argumentáciu žiakov.  
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