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Predhovor

Tento zborník obsahuje príspevky zo Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala
20. apríla 2016 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Študentská vedecká konferencia má na fakulte dlhoročnú tradíciu a je príležitost’ou
pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovat’ vlastné
vedecké a odborné práce z rozličných odborov matematiky, fyziky, informatiky, didaktiky
týchto disciplín a ich filozofických aspektov.

V roku 2016 bolo na konferenciu prihlásených 69 príspevkov v deviatich tématických sek-
ciách. Každý článok bol recenzovaný najmenej dvoma recenzentami a d’alej posudzovaný
odbornou komisiou. Na základe tohto procesu boli do zborníka vybrané recenzované články,
zvyšné príspevky sú v zborníku zastúpené formou jednostranového abstraktu. Príspevky boli
prezentované 20. apríla 2016 na celodennej konferencii v priestoroch fakulty a odborné ko-
misie udelili v rámci jednotlivých sekcií ocenenia 23 vít’azom a 38 laureátom ŠVK. Komisie
navrhli udelit’ 6 cien Literárneho fondu, tri ceny prof. Tillmana Märka za príspevky v oblasti
fyziky plazmy, cenu prof. Lukáča za vynikajúcu prácu v oblasti fyziky plazmy, cenu Sloven-
skej informatickej spoločnosti za vynikajúcu prácu v oblasti informatiky, cenu FINAMIS za
nejlepšiu prácu v oblasti finančnej a aplikovanej matematiky a prémiu SNUS za prácu v ob-
lasti jadrovej fyziky. Pre širokú verejnost’ tiež odznela plenárna prednáška dr. Juraja Tótha
na tému “Komentárne a asteroidálne meteoridy”.

Chceme pod’akovat’ predovšetkým zúčastneným študentom a ich školitel’om, predse-
dom a členom jednotlivých odborných komisií, organizátorom a sponzorom. Ďakujeme za
úspešný priebeh konferencie a tešíme sa na Študentskú vedeckú konferenciu 2017.

August 2016
Broňa Brejová, Jaroslav Guričan, Tomáš Vinař
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Sponzori: Literárny fond, Slovenská informatická spoločnost’, prof. Tillman D. Märk,
prof. Peter Lukáč, FINAMIS, Slovenská nukleárna spoločnost’

iii



Zloženie komisií
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Paula Budzáková: Lokálne príznaky vo farebných obrazoch . . . . . . . . . . . . . 84
Abstrakty
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Lucia Čulenová: Scratch a vyučovanie programovania na druhom stupni ZŠ . . . . 292

Didaktika matematiky
Recenzované články
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Infiltrácia vody do nenasýteného porézneho valca v gravitačnom poli
a pri centrifugácii

Patrik Mihala1∗ Michal Tóth1†

Školitel’: Jozef Kačur1‡

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, FMFI UK, Mlynská Dolina 842 48 Bratislava

Abstrakt: Táto práca sa zaoberá vypracovaním
efektívnej numerickej metódy na riešenie matematic-
kého modelu infiltrácie vody v poréznom prostredí.
Táto numerická metóda má slúžit’ na riešenie inverz-
ných úloh pri určovaní modelových dát vplyvu kapi-
lárnych síl. Prúdenie v nenasýtenom poréznom pro-
stredí je generované kapilárnymi silami a gravitač-
nou silou, prípadne silou centrifugácie. Vzorka po-
rézneho materiálu je v tvare valca, ktorý je pono-
rený vo vode vo valci s väčším polomerom. Cez
bočný plášt’ vzorky sa voda infiltruje vplyvom vnú-
torných kapilárnych síl a hydrostatického tlaku, prí-
padne tlaku z odstredivej sily centrifúgy. Je to ori-
ginálny scenár pre určovanie hydrologických dát da-
ného porézneho prostredia. Jediným požadovaným
meraním je určovanie množstva vody, ktoré sa infil-
trovalo do poréznej vzorky v skúmanom časovom in-
tervale. Doteraz sa používali vzorky v tvare úzkeho
valca, kde sa voda infiltrovala len hornou základňou
valca a bočný plášt’ bol izolovaný. To viedlo na jed-
norozmernú úlohu pozdĺž osi valca. V praxi to spô-
sobovalo vážne technické problémy, kde bolo t’ažko
zabránit’ prúdeniu medzi okrajom valca a izoláciou.
Okrem toho vo valci vznikajú preferenčné cesty prú-
denia a tak jednorozmerná aproximácia nie je dosta-
točne presná a t’ažko realizovatel’ná. My skúmame
vzorku ako trojrozmerný valec, kde infiltrácia pre-
bieha po celej bočnej stene, čo významne redukuje
predchádzajúce t’ažkosti. Na druhej strane riešenie
tohto problému je ovel’a náročnejšie.

Kl’účové slová: porézne prostredie, prúdenie vody,
kapilárne sily, určovanie koeficientov podložia

Úvod

V stavebníctve je okrem iného potrebné vediet’ aj
to, ako daný materiál reaguje pri kontakte s vodou.
K tomu je potrebné poznat’ hydrologické dáta da-
ného porézneho materiálu. Dnes sa tieto vlastnosti

∗pmihala@gmail.com
†m.toth82@gmail.com
‡Jozef.Kacur@fmph.uniba.sk

merajú na tenkom valci, ktorý má izolovaný bočný
plášt’. Voda sa infiltruje len cez hornú podstavu a me-
ria sa výška hladiny v niektorých časových okami-
hoch. V praxi však pri meraní vznikajú rôzne prob-
lémy, ktoré narúšajú presnost’ merania. Bočný plášt’
valca nie je nikdy dokonale oblý a izolácia takéhoto
povrchu je náročná a často nie dobre vykonaná. Na-
vyše sa skúmajú materiály, ktorým trvá vel’mi dlho,
kým nasajú aspoň nejaký meratel’ný objem. Preto sa
na urýchlenie tohoto deja používa centrifúga. Tá ge-
neruje vel’mi silnú odstredivú silu, ktorá spôsobí, že
voda začne prúdit’ medzi okrajom valca a izoláciou,
čím sa znehodnotí celé meranie. Navyše materiály nie
sú úplne homogénne a tak vo valci vznikajú prefe-
renčné cesty.

V tejto práci ukazujem originálny scenár na ur-
čovanie hydrologických dát. Namiesto komplikova-
nej izolácie plášt’a uvažujem izoláciu oboch podstáv
a infiltráciu vody iba cez bočný plášt’. Numerické
riešenie takéhoto modelu je náročnejšie ako riešenie
spomínaného jednorozmerného prípadu. Na druhej
strane takýto model eliminuje predchádzajúce t’až-
kosti najmä so vznikom preferenčných ciest.

1 Matematický model prúdenia
vody v poréznom prostredí

Porézna vzorka, ktorú skúmame, má tvar valca s výš-
kou Z a s polomerom R. Celá je ponorená vo vode
v nádobe, ktorá má väčší polomer. Vzorku skúmame
v časovom intervale [0,T ]. Predpokladáme, že v čase
t = 0 je vzorka nenasýtená a počas celého skúma-
ného časového intervalu je pod hladinou vody. Voda
sa do valca infiltruje iba cez jeho bočný plášt’ vply-
vom hydrostatického tlaku, prípadne tlaku z odstredi-
vej sily centrifúgy. Spodná aj vrchná podstava je izo-
lovaná.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2016, pp. 1–6
ISBN 978-1541342941, c© 2016 Patrik Mihala



1.1 Prúdenie vplyvom kapilarity a gravitá-
cie

Zvol’me si stred súradnicového systému v strede
spodnej podstavy valca. Nech x a y sú vodorovné osi
a z nech je zvislá os orientovaná nahor. Definujme
množinu vnútorných bodov pozorovaného valca V ={
(x,y,z) |x2 + y2 < R2 ∧ 0 < z < Z

}
a množinu hra-

ničných bodov Γ = Γs +Γv +Γp, kde

Γs =
{
(x,y,z) |x2 + y2 ≤ R2 ∧ z = 0

}

Γv =
{
(x,y,z) |x2 + y2 ≤ R2 ∧ z = Z

}

Γp =
{
(x,y,z) |x2 + y2 = R2 ∧ 0≤ z≤ Z

}
.

Nech h(t,x,y,z) je tlak v bode (x,y,z) a v čase t.
Definujme funkciu H(t) ako výšku hladiny vody nad
vrchnou podstavou valca v čase t, pričom počiatočná
výška je známa H(0)=H0. Ďalej nech θ(h) je saturá-
cia materiálu vodou, teda množstvo vody na jednotku
dĺžky, pri tlaku h. Pritom

θ(h) = θr +(θs−θr)θe f (h),

kde θr je ireducibilná vlhkost’, θs je poréznost’ mate-
riálu a θe f (h) je efektívna saturácia určená vzt’ahom

θe f (h) =
1

(1+(αh)n)
1
m
,

pre m = 1− 1
n .

Hydraulická permeabilita K(h) je určená vzt’ahom

K(h) = Ks (θe f (h))
1
2 .
(

1− (1− (θe f (h))
m)

1
m

)2
,

kde Ks je hydraulická permeabilita nasýtenej vzorky,
teda Ks = K(0).

Tok q = (qx,qy,qz) v l’ubovolnom bode (x,y,z)
vnútri valca a v l’ubovolnom čase t ∈ [0,T ] je daný
vzt’ahom

q(t,x,y,z)=−K(h(t,x,y,z))
(

∇(x,y,z)h(t,x,y,z)−
(

0
0
1

))
.

Matematický model prúdenia vody v poréznom
prostredí je daný rovnicou

∂t θ(h)−div
(

K(h)
(

∇h−
(

0
0
1

)))
= 0 (1)

s Neumannovými okrajovými podmienkami na
oboch podstavách

qz(t,x,y,z)|z=0, z=Z =

−K(h(t,x,y,z))(∂zh(t,x,y,z)−1) |z=0, z=Z = 0,
(2)

s Dirichletovou okrajovou podmienkou na plášti Γp

h(t,x,y,z)|(x,y,z)∈Γp = H(t)+(Z− z)

a s počiatočnou podmienkou

h(0,x,y,z)|(x,y,z)∈V =−∞. (3)

Pre funkciu výšky hladiny vody nad vrchnou podsta-
vou valca platí vzt’ah

Ḣ(t) =−Q
R
.
∫

(x,y,z)∈Γp

q(t,x,y,z).
( x

y
0

)
d(x,y,z) ,

kde Q je pomer plochy podstavy väčšej nádoby a plo-
chy podstavy vzorky.

1.2 Prúdenie vplyvom kapilarity a centrifu-
gácie

V tomto prípade uvažujeme upevnenie nádoby o ra-
meno centrifúgy tak, aby odstredivá sila pôsobila
proti smeru osi z. Z toho vyplýva, že stred otáčania
centrifúgy leží na kladnej časti osi z. Označme L jeho
vzdialenost’ od počiatku súradnicového systému.

Označme ω uhlovú rýchlost’ centrifúgy. V tejto
podkapitole uvažujeme tak vel’kú odstredivú silu, že
gravitáciu môžeme zanedbat’.

Matematický model prúdenia vody vo vzorke pri
daných parametroch centrifúgy je daný rovnicou

∂t θ(h)−div
(

K(h)
(

∇h−
( 0

0
ω2
g (L−z)

)))
= 0

s Neumannovými okrajovými podmienkami (2) na
podstavách, s Dirichletovou okrajovou podmienkou
na plášti Γp

h(t,x,y,z)|(x,y,z)∈Γp =
∫ H(t)+Z

z

ω2

g
(L− p)dp =

=
ω2

g

(
L(H(t)+(Z− z))− (H +Z)2− z2

2

)

a s počiatočnou podmienkou (3).

1.3 Transformácia do cylindrických súrad-
níc

Všimnime si, že úloha je radiálne symetrická, vd’aka
čomu ju prechodom do cylindrických súradníc mô-
žeme redukovat’ na dvojrozmerný prípad. Použime
substitúciu

x = r cosϕ
y = r sinϕ
z = z
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z čoho dostávame

r =
√

x2 + y2

ϕ = arctan
y
x
.

Substituovaním rovnice (1) a použitím vzt’ahov

(
∂ r
∂x

)2

+

(
∂ r
∂y

)2

= 1 a
∂ 2r
∂x2 +

∂ 2r
∂y2 =

1
r

dostávame

∂t θ(h) =
=∂x (K(h)∂xh)+∂y (K(h)∂yh)+

+∂z (K(h)(∂zh−1)) =

=∂x

(
K(h)∂rh

∂ r
∂x

)
+∂y

(
K(h)∂rh

∂ r
∂y

)
+

+∂z (K(h)(∂zh−1)) =

=∂r (K(h)∂rh)
(

∂ r
∂x

)2

+K(h)∂rh
∂ 2r
∂x2+

+∂r (K(h)∂rh)
(

∂ r
∂y

)2

+K(h)∂rh
∂ 2r
∂y2+

+∂z (K(h)(∂zh−1)) =

=∂r (K(h)∂rh)+
1
r

K(h)∂rh+∂z (K(h)(∂zh−1)) =

=
1
r

∂r (r K(h)∂rh)+∂z (K(h)(∂zh−1)) .
(4)

Dostali sme rovnicu prúdenia vody v polárnych sú-
radniciach. Odteraz h(t,r,z) = h(t,x,y,z) .

Tok v smere r je

q(t,r,z) =−
(

qr(t,r,z)
qz(t,r,z)

)
=

=

(
K(h(t,r,z))∂rh(t,r,z)

K(h(t,r,z))(∂zh(t,r,z)−1)

)
.

2 Numerické metódy

Transformovanú úlohu budeme riešit’ dvomi nezá-
vislými metódami: redukciou na vel’ký systém ODE
alebo metódou časovej a priestorovej diskretizácie,
čo vedie na riešenie systému nelineárnych algebraic-
kých rovníc modifikovanou Newtonovou metódou.
Obtiažnost’ riešenia priamej úlohy spočíva v tom, že
pri infiltrácii vody do nenasýteného porézneho pro-
stredia vzniká postupujúca vlna popisujúca saturá-
ciu prostredia vodou. Je preto potrebné použit’ dosta-
točne vel’a uzlových bodov. Okrem toho je potrebné

regulovat’ dĺžku časového kroku, pomocou ktorého
stabilizujeme konvergenciu modifikovanej Newtono-
vej metódy. Spôsob aproximácie je podobný tej v
známom systéme HYDRUS [Simunek, 2009]. Túto
metódu prvýkrát publikovali v práci Celia a kolektív
[Celia M. A., 1990].

2.1 Numerická aproximácia rovnice

Zavedieme časovú a rovnomernú priestorovú diskre-
tizáciu, čo znamená, že úlohu riešime na mriežke
s uzlovými bodmi (ri,zl) = (i.∆r, l.∆z) pre i ∈{

0,1, . . . , R
∆r

}
a l ∈

{
0,1, . . . , Z

∆z

}
a s meniacim sa ča-

sovým krokom ∆t j.

Použijeme tu označenie q j,k
i,l ako numerickú hod-

notu q(t j,ri,zl) v k-tej iterácii a K j,k
i,l ako numerickú

hodnotu K(h(t j,ri,zl)) v k-tej iterácii. Ďalej definu-
jeme

K j+1
i+ 1

2 ,l
=

K j+1
i+1,l +K j+1

i,l

2

K j+1
i− 1

2 ,l
=

K j+1
i,l +K j+1

i−1,l

2

K j+1
i,l+ 1

2
=

K j+1
i,l+1 +K j+1

i,l

2

K j+1
i,l− 1

2
=

K j+1
i,l +K j+1

i,l−1

2

Integrujme rovnicu (4).

∫ t j+1

t j

∫ r
i+ 1

2

r
i− 1

2

∫ z
l+ 1

2

z
l− 1

2

∂t θ(h)dzdrdt =

∫ t j+1

t j

∫ r
i+ 1

2

r
i− 1

2

∫ z
l+ 1

2

z
l− 1

2

1
r

∂r (r K(h)∂rh)dzdrdt+

∫ t j+1

t j

∫ r
i+ 1

2

r
i− 1

2

∫ z
l+ 1

2

z
l− 1

2

∂z (K(h)(∂zh−1))dzdrdt

Ak l’avú stranu rovnice budeme považovat’ za kon-
štantnú vzhl’adom na r a z, prvý člen pravej strany za
konštantný vzhl’adom na t a z a 1

r na začiatku pravej
strany nahradíme konštantou 1

ri
a ak druhý člen pra-

vej strany rovnice budeme považovat’ za konštantný
vzhl’adom na t a r, potom to vieme zintegrovat’ a po
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predelení oboch strán rovnice ∆t∆r∆z dostaneme

(
θ j+1

i,l −θ j
i,l

)

∆t j
=

=
ri+ 1

2

ri
K j+1

i+ 1
2 ,l

h j+1
i+1,l−h j+1

i,l

(∆r)2 −

−
ri− 1

2

ri
K j+1

i− 1
2 ,l

h j+1
i,l −h j+1

i−1,l

(∆r)2 +

+K j+1
i,l+ 1

2

(
h j+1

i,l+1−h j+1
i,l

(∆z)2 −1

)

−K j+1
i,l− 1

2

(
h j+1

i,l −h j+1
i,l−1

(∆z)2 −1

)
.

(5)

2.2 Iteratívna schéma

V systéme (5) saturácia θ aj hydraulická permeabi-
lita K(h) sú nelineárne funkcie v h. Tento systém je
potrebné riešit’ vhodnou linearizáciou pomocou mo-
difikovanej Newtonovej metódy.

V tejto práci použijeme spôsob linearizácie metó-
dou Celia [Celia M. A., 1990], ktorá je tiež apliko-
vaná v známom softvéri HYDRUS [Simunek, 2009].
Vhodnost’ tejto iteratívnej metódy spočíva v tom, že
s iteračným krokom k linearizujeme θ

(
θ j+1,k+1

i,l −θ j
i,l

)

∆t j
=

=C j+1,k
i,l

h j+1,k+1
i,l −h j+1,k

i,l

∆t j
+

(
θ j+1,k

i,l −θ j
i,l

)

∆t j
,

(6)

kde

C j+1,k
i,l =

dθ
dh

∣∣∣∣
j+1,k

.

Pravú stranu necháme lineárnu, kde h vo funkcii
K(h) nahradíme hodnotou h z predchádzajúcej iterá-
cie. Potom iteratívnym spôsobom riešime lineárny al-

gebraický systém

C j+1,k
i,l

h j+1,k+1
i,l −h j+1,k

i,l

∆t j
+

(
θ j+1,k

i,l −θ j
i,l

)

∆t j
=

=
ri+ 1

2

ri
K j+1,k

i+ 1
2 ,l

h j+1,k+1
i+1,l −h j+1,k+1

i,l

(∆r)2 −

−
ri− 1

2

ri
K j+1,k

i− 1
2 ,l

h j+1,k+1
i,l −h j+1,k+1

i−1,l

(∆r)2 +

+K j+1,k
i,l+ 1

2

(
h j+1,k+1

i,l+1 −h j+1,k+1
i,l

(∆z)2 −1

)

−K j+1,k
i,l− 1

2

(
h j+1,k+1

i,l −h j+1,k+1
i,l−1

(∆z)2 −1

)
.

(7)

Ak prvý člen na l’avej strane je menší ako zadaná
tolerancia, potom proces ukončíme pri danom iterač-
nom kroku k∗ a položíme θ j+1

i,l := θ j+1,k∗
i,l . Pritom

θ j+2,0
i,l vypočítame extrapoláciou pomocou interpo-

lačného polynómu, ktorý interpoluje výsledné hod-
noty θ v predchádzajúcich časových rezoch.

3 Výsledky

V nasledujúcich výsledkoch sme použili tieto mode-
lové parametre: Ks = 2,4.10−4, θr = 0, θs = 0.38,
α =−0,0189 a n= 2,81 čo zodpovedá vápencovému
poréznemu prostrediu.

Zvolené parametre vzorky H(0) = 15, Z = 10 a
R = 3. Priestorová diskretizácia s krokom ∆r = 0,05
a ∆z = 0,2. Gravitačná konštanta g = 981.

Obr. 1: Efektívna saturácia v čase t = 64

Na Obr. 1 si môžeme všimnút’, že v čase t = 64 je
takmer celá vzorka nasýtená, zatial’ čo z Obr. 3 vidno,
že výška hladiny nad vzorkou je väčšia ako 10, čo ako
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Obr. 2: Tlak v čase t = 64

vidno na Obr. 2 spôsobuje kladný tlak vnútri valca.
Napríklad h(64;1,5;5)=̇7,43.

Obr. 3: Priebeh výšky hladiny vody nad vrchnou pod-
stavou valca

Obr. 4: Efektívna saturácia v čase t = 30

Tiež si môžeme všimnút’, že pri infiltrácii vody
vzniká front, ktorý je nazačiatku takmer rovnobežný

Obr. 5: Efektívna saturácia v čase t = 10

Obr. 6: Efektívna saturácia v čase t = 1,5

s osou z, ako je vidno na Obr. 6. Postupne sa
tento front zakrivuje vd’aka väčšiemu hydrostatic-
kému tlaku pri menšom z a vd’aka gravitácii, čo mô-
žeme pozorovat’ na Obr. 5, Obr. 4 a Obr. 1.

4 Redukcia na ODE

Pri tejto metóde integrujeme pôvodný systém cez
priestorové premenné a dostaneme aproximovanú
rovnicu

θ̇i,l(t) =
1
ri

1
∆r

(
ri+ 1

2
qr

i+ 1
2 ,l
(t)− ri− 1

2
qr

i− 1
2 ,l
(t)
)
+

+
1

∆z

(
qr

i,l+ 1
2
(t)−qr

i,l− 1
2
(t)
)
,

kde

qi+ 1
2 ,l
(t) = Ki+ 1

2 ,l
(t)
(

hi+1,l(t)−hi,l(t)
∆r

)

qi,l+ 1
2
(t) = Ki,l+ 1

2
(t)
(

hi,l+1(t)−hi,l(t)
∆r

)
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a

Ki+ 1
2 ,l
(t) =

Ki+1,l(t)−Ki,l(t)
2

Ki+1,l(t) = K(hi,l(t)).

V tomto systéme nahradíme θ̇i,l = Ci,l(t).∂thi,l(t).
Pričom C(t) =

(dθ
dh

)
(t).

5 Inverzná úloha

Konštrukcia efektívnej numerickej metódy má slú-
žit’ na riešenie inverzných úloh pri určovaní kapi-
lárnych vlastností charakterizovaných parametrami
P = {α,n,Ks} daného porézneho prostredia, ktoré je
v tvare valca.

Na začiatku je daná výška hladiny vody nad vrch-
nou podstavou valca H0 a meriame Hmerané(t) v nie-
kol’kých časvých rezoch. Odtial’ máme určit’ para-
metre materiálu P.

Tieto parametre sa určujú iteratívne minimalizá-
ciou

∫ T
0 (Hmerané(t)−HP(t))

2 dt, kde HP(t) je získané
výpočtom priamej úlohy pre parametre P. Bod mi-
nima považujeme za približné riešenie.

6 Záver

Riešenia získané oboma metódami sú k sebe dosta-
točne blízko, avšak riešenie získané prvou metódou
je ovel’a rýchlejšie a teda je vhodnejšia na riešenie
inverzných úloh.

Pokračovaním tejto práce bude riešenie a ana-
lýza inverznej úlohy pri určovaní modelového para-
metru P.
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Transport tepla a vody v pórovitom prostredí
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Abstrakt: V práci sa skúma transport vody a tepla
v pórovitom prostredí. Tok vody je spôsobený kapi-
lárnymi silami pórovitého prostredia a gravitačnou si-
lou. Pri tomto transporte dochádza k výmene tepla
medzi vodou a pórovitým prostredím. Okrem toho
daný matematický model zahŕňa pôsobenie vonkaj-
ších teplotných a vlhkostných vplyvov.

Práca je zameraná na vytvorenie efektívnej nume-
rickej metódy riešenia tejto zloženej úlohy. Matema-
tický model systému vedie na riešenie troch silne via-
zaných parabolických konvekčno-difúznych rovníc,
z ktorých infiltrácia vody je popísaná silne neline-
árnou a degenerovanou parabolickou rovnicou. Danú
úlohu budeme aplikovat’ na skúmanie tepelno izolač-
ných vlastností fasád, čo v kolmom reze vedie na 2D
oblast’.

Táto problematika má využitie na skúmanie
vplyvu vonkajších poveternostných podmienok na
budovy a iných problémov v enviromentalistike, ob-
zvlášt’ pri interpretácii, kde nahradíme teplo rozpust-
ným kontaminantom, ktorý sa v pórovitom prostredí
adsorbuje (v reverzibilnom móde).

Vel’ký dôraz sa kladie na presnost’ a rýchlost’
numerickej metódy, pretože výpočet priamej úlohy
môže slúžit’ pri riešení inverzných úloh (škálovanie
daného modelu), kde je potrebné viacnásobne rie-
šit’ priamu úlohu s pozmenenými modelovými pa-
rametrami. Spomedzi viacerých numerických me-
tód sa ukázala ako najefektívnejšia metóda operator-
splitting, ktorú sme použili.

Kl’účové slová: pórovité prostredie, transport tepla a
vody, numerická metóda

1 Úvod

Zaoberáme sa tromi previazanými problémami. Pri-
márnym problémom je transport vody v pórovitom
prostredí, d’alším je vedenie tepla v transportovanej
vode a posledným je vedenie tepla v prostredí. Jed-
notlivé problémy sú previazané, lebo voda presaku-
júca pórovitým prostredím si nesie svoje teplo a na-

∗m.toth82@gmail.com
†Jozef.Kacur@fmph.uniba.sk

Obr. 1: Náčrt modelu

vyše si teplo vymieňa s okolitým prostredím.
Transport vody v pórovitom prostredí je silne ne-

lineárny problém, takže je náročné ho počítat’ nu-
mericky. Voda v pórovitom prostredí sa šíri v tvare
frontu oddel’ujúceho oblasti, ktoré sú úplne suché a
oblasti, ktoré sú skoro nasýtené, pričom sa vyskytujú
blízko pri sebe. Práve táto úzka oblast’ medzi nimi
- front - je náročná na výpočet. Pri výpočte vychá-
dzame z Darcyho a Fickovho zákona pre prúdenie
kvapaliny v pórovitom prostredí v tvare Richardso-
novej rovnice (typu Fokker-Planck).

Druhým problémom je vedenie tepla vo vode. Cel-
kovo uvažujeme tri spôsoby vedenia tepla. Prvým
je postup vody v pórovitom prostredí. Voda šíriaca
sa pórmi si svoje teplo berie so sebou (konvekcia).
Druhým je disperzia, teda zohl’adnenie faktu, že sa
voda pri prúdení pórmi premiešava. Tretím je difúzia
vo vode, teda to teplo, ktoré si odovzdáva voda sama
so sebou. Ak voda neprúdi, jediným aktívnym prv-
kom je difúzia. Vel’kost’ tepelnej energie v bode zá-
visí aj od množstva vody v danom mieste. V suchej
časti sa preto bude teplo vodou šírit’ v menšom množ-
stve. Vedenie tepla vo vode je jednoduchší problém
ako transport vody v pórovitom prostredí. Nie je ne-
lineárny, no členy popisujúce postupujúci front vody
vnášajú do systému nestabilitu.

Okrem toho, že teplo sa šíri v rámci vody, môže
si ho voda vymieňat’ s pórovitým prostredím (mat-
ricou). V ňom sa teplo šíri iba difúziou, takže tento
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problém je zo všetkých troch najl’ahší.
Uvažovaným modelom na ktorom skúmame tran-

sport vody a vedenie tepla je kolmý prierez omiet-
kou domu. Predpokladáme, že stena je dost’ dlhá a
rozdiely v tlaku a teplotách v jej strede sú pozdĺž
steny skoro nemenné. Oblast’ modelu je preto obdĺž-
niková, kde výška je výškou omietky a šírka obdĺž-
niku je hrúbkou omietky. Zospodu do omietky pre-
sakuje voda a na krajoch interaguje s vonkajším pro-
stredím a materiálom za omietkou.

2 Matematický model

Matematický model úlohy sa skladá zo spomínaných
troch častí. Prvou je transport vody v pórovitom pro-
stredí pri pôsobení kapilárnych a gravitačných síl.
Druhou je vedenie tepla vo vode, ktorá je transpor-
tovaná. Tret’ou je vedenie tepla v prostredí, v ktorom
sa voda nachádza.

Jednotlivé časti sú navzájom previazané. Prúdiaca
voda si so sebou nesie svoje teplo, teplo vody je
tak ovplyvnené prúdením. Dôležitým faktorom je aj
nasýtenost’ pórovitého prostredia, ktoré nám určí,
kol’ko vody sa v danom mieste nachádza. Najviac
sa to prejaví na výmene tepla medzi vodou a omiet-
kou, ked’že v mieste, kde je málo vody, bude výmena
menšia a menej ovplyvní prostredie ako v mieste,
kde je vody viac. Teplota prostredia a teplota vody
sa navzájom ovplyvňujú, ale pri prúdení a šírení tepla
vo vode je ovplyvňovanie iba jednosmerné, lebo tran-
sport vody nezávisí na jej teplote.

Úlohu riešime na obdĺžnikovej oblasti v kartéz-
skych súradniciach, čo predstavuje kolmý prierez
omietkou domu.

Rovnica pre transport vody v pórovitom prostredí
vyzerá nasledovne:

∂tθ(h)+div(K(h)(∇h+~ey)) = 0. (1)

Písmeno h= h(x,y, t) označuje tlak vody v prostredí a
je našou premennou. Ak je prostredie nenasýtené, na-
dobúda záporné hodnoty a vodu t’ahá dnu. Pri nasýte-
nom prostredí má hodnotu 0 a ak je prostredie pod tla-
kom, tak môže byt’ tlak aj kladný (za predpokladu, že
už je to miesto nasýtené). Funkcia θ udáva efektívnu
nasýtenost’ prostredia a nadobúda hodnoty od 0 po 1.
Označuje objem zaplnenej časti vzhl’adom na cel-
kovú kapacitu (pórovitost’) materiálu. Pri zápornom
tlaku je daná vzt’ahom θ = 1

(1+(αh)n)m a m = 1− 1
n

a pre kladný tlak je to konštantná 1. Koeficient K je

hydraulická permeabilita,

K(h) = K = Ksθ
1
2

(
1− (1−θ m)

1
m

)2
.

Konštanty α = −0,0189, n = 2,81 sú koeficienty
podložia (charakterizujú pôsobenie kapilárnych síl).
Koeficient Ks = 2,4.10−4 je hydraulická permeabilita

úplne nasýteného prostredia. Vektor ~ey =

(
0
−1

)

vyjadruje pôsobenie (preškálovanej) gravitačnej sily
proti smeru y.

Okrajovými podmienkami sú stabilný tlak
h(x,0, t) = 10 na spodnej strane, mierny prítok vody
na bočných stranách qx = −K(h)∂xh = ±0,0001
(s kladným znamienkom na pravej strane a záporným
na l’avej) a vol’ný výtok na hornej strane ∂yh = 0. Po-
čiatočnou podmienkou je suchá vzorka (h = −400),
všetka voda do nej natečie cez spodok a niečo málo
cez boky.

Druhou rovnicou je rovnica vedenia tepla vo vode:

cv∂t(θTv)+div(~qTv +(Dθ +αl|q|)∇Tv) =

σθ(Tm−Tv). (2)

Neznámou je Tv = Tv(x,y, t) označujúca teplotu vody
v danom mieste a čase. Tm označuje teplotu prostre-
dia, pričom σ je koeficient prenosu tepla medzi vo-
dou a prostredím. Funkcia ~q(h) = −K(h)∇h je tok
vody a cv = 20, αl = 1 a D = 0,01 sú merná tepelná
kapacita vody, disperzná a difúzna konštanta.

Okrajové podmienky sú Dirichletove, boky a vrch
majú teplotu 10 a spodok, odkial’ voda priteká, má
teplotu 20. Počiatočná teplota je 10.

Tret’ou rovnicou je rovnica vedenia tepla v pro-
stredí, v ktorom sa voda transportuje

cm∂tTm +div(−λ∇Tm) = σθ(Tv−Tm). (3)

Neznámou je Tm = Tm(x,y, t) označujúca teplotu mat-
rice prostredia v danom čase a mieste. Konštanta
cm = 8 je merná tepelná kapacita matrice prostredia a
λ = 0,5 je jej koeficient tepelnej vodivosti. σ = 10 je
koeficient prenosu tepla medzi matricou a vodou a je
rovnaký ako v druhej rovnici. Teplo, ktoré sa z vody
odoberie pri interagovaní s matricou, sa teda pripočíta
k matrici.

Počiatočná teplota je 10, okrajové podmienky sú
Robinove po stranách s teplotou okolitého prostre-
dia 10 a Dirichletove podmienky s teplotami 20 a 10
na spodnej a vrchnej strane.
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Poznámka: Sú možné rôzne typy okrajových a po-
čiatočných podmienok, žiadne však neovplyvnia me-
tódu výpočtu. Matematický model sa preškálovaním
a posunutím premenných nemení, pre jednoduchost’
sú konštanty uvádzané ako bezrozmerné.

3 Numerická aproximácia

Zavedieme časovú a priestorovú diskretizáciu. Pries-
torová diskretizácia bude rovnomerná so šírkou
podintervalov ∆x a s výškou ∆y. Časový krok
budeme adaptívne menit’. Systém riešime pomo-
cou metódy striedavých smerov (anglicky operator-
splitting), teda vždy riešime iba jednu čast’ systému a
zvyšné dve sú fixované. Rovnice riešime metódou ko-
nečných objemov, dolným indexom budeme označo-
vat’ súradnice na mriežke a horným indexom budeme
označovat’ časový krok, takže napríklad hk

i, j je vypo-
čítaná hodnota tlaku bodu na miete mriežky (i, j) v k-
tom časovom kroku.

Rovnice integrujeme okolo každého bodu v obdĺž-
ničku so stranami dĺžky ∆x a ∆y so stredom v do-
tyčnom bode, krajné body integrujeme iba po okraj
mriežky. Po zintegrovaní rovnice transportu vody (1)
a predelení výrazu členom (∆x∆y∆t) (kde ∆t je vel’-
kost’ aktuálneho časového kroku) získame vzt’ah

θ k+1
i, j −θ k

i, j

∆t
+

1
∆x

K(hk
i+ 1

2 , j
)∂xhk+1

i+ 1
2 , j
− 1

∆x
K(hk

i− 1
2 , j
)∂xhk+1

i− 1
2 , j
+

1
∆y

K(hk
i, j+ 1

2
)∂yhk+1

i, j+ 1
2
− 1

∆y
K(hk

i, j− 1
2
)∂yhk+1

i, j− 1
2
= 0.

(4)

Okrem prvého členu rovnice sú všetky vyčísl’ované
v medzibodoch. Aproximovaním derivácie symetric-
kou diferenciou prejdeme od vyčísl’ovania derivácie
v medzibode k hodnotám bodov. Koeficient filtrácie
K v medzibode nahradíme aritmetickým priemerom
hodnôt v susedných bodoch.

Hodnotu funkcie θ vieme z predošlého časového
kroku, no v terajšom ju nepoznáme. Práve tento člen
je zodpovedný za nelinearitu problému transportu
vody v pórovitom prostredí. Tento člen aproximu-
jeme jeho Taylorovým radom prvého stupňa

θ k+1,l+1−θ k

∆t
=Ck+1,l hk+1,l+1−hk+1,l

∆t
+

θ k+1,l−θ k

∆t
(5)

a rovnicu iterujeme. Druhý index za časom (l) ozna-
čuje iteráciu (dolné indexy sú všetky rovnaké) a ko-
eficient C vyjadruje vel’kost’ derivácie θ podl’a h,
C = ∂θ

∂h . Členy h v rovnici (4) sú všetky z aktuál-
nej iterácie a koeficienty K majú hodnotu predošlej
iterácie. Vzt’ah (5) vyjadruje transformáciu θ na h a
súčasne spôsob aproximácie (4) iteráciami v l.

Táto aproximácia najviac pripomína Newtonovu
metódu a ukázala sa ako efektívny nástroj minima-
lizujúci mass balance error. Kvôli tejto iterácii bolo
treba zaviest’ dynamické časové kroky. Ak iteračná
metóda nekonverguje, zmenšíme časový krok.

Druhou rovnicou je vedenie tepla vo vode. Po zin-
tegrovaní a predelení výrazom (∆x∆y∆t) získame
vzt’ah

cvθ k+1
i, j

T k+1
vi, j
−T k

vi, j

∆t
+

1
∆x

(
qk+1

i+ 1
2 , j

T k+1
v

i+ 1
2 , j
−qk+1

i− 1
2 , j

T k+1
v

i− 1
2 , j

)
+

1
∆x

(
Dθ k+1

i+ 1
2 , j

+ |qk+1
i+ 1

2 , j
|α
)

∂xT k+1
v

i+ 1
2 , j
+

−1
∆x

(
Dθ k+1

i− 1
2 , j

+ |qk+1
i− 1

2 , j
|α
)

∂xT k+1
v

i− 1
2 , j
+

1
∆y

(
qk+1

i, j+ 1
2
T k+1

v
i, j+ 1

2

−qk+1
i, j− 1

2
T k+1

v
i, j− 1

2

)
+

1
∆y

(
Dθ k+1

i, j+ 1
2
+ |qk+1

i, j+ 1
2
|α
)

∂yT k+1
v

i, j+ 1
2

+

−1
∆y

(
Dθ k+1

i, j− 1
2
+ |qk+1

i, j− 1
2
|α
)

∂yT k+1
v

i, j− 1
2

=

= σ

(
T k

mi, j
−

T k+1
vi, j

+T v
mi, j

2

)
. (6)

Vd’aka metóde striedavých smerov sú jedinými ne-
známymi teploty vody Tv a ostatné hodnoty použi-
jeme z predošlého časového rezu. Potrebujeme vyčís-
lit’ hodnoty v medzibodoch. Vyčíslenie parciálnych
derivácií nám nerobí problém, tie nahradíme symet-
rickou diferenciou. Okrem nich však rovnica obsa-
huje hned’ niekol’ko členov, ktoré sa náročne dopočí-
tavajú. Prvým je vel’kost’ toku |q| v medzibode, kto-
rého vel’kost’ závisí od oboch smerov, takže ho dopo-
čítavame zo šiestich najbližších bodov. Druhým je di-
fúzna konštanta D, ktorú v tomto modeli považujeme
za konštantnú. V skutočnosti by to mala byt’ meniaca
sa matica.

Posledným nepríjemným členom je teplota vody
v medzibode, ktorá pri aproximácii priemerom suse-
dov pridáva do matice sústavy na hlavnú diagonálu
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členy rovnakého znamienka ako na vedl’ajšie diago-
nály. Je to zdroj obrovskej nestability, preto je tento
člen aproximovaný metódou upwind-u.

Po zintegrovaní tretej rovnice a predelení výrazom
(∆x∆y∆t) získame vzt’ah

cm
T k+1

mi, j
−T k

mi, j

∆t
+
−λ
∆x

(
∂xT k+1

m
i+ 1

2 , j
−∂xT k+1

m
i− 1

2 , j

)
+

−λ
∆y

(
∂yT k+1

m
i, j+ 1

2

−∂xT k+1
m

i, j− 1
2

)
=σ

(
T k

vi, j
−

T k+1
vi, j

+T k
vi, j

2

)
.

Je to obyčajná rovnica vedenia tepla, najjednoduchšia
rovnica systému a s jej výpočtom nie sú problémy.

3.1 Algoritmus

Aby sme ozrejmili ako meníme časový krok a ako
bola implementovaná metóda striedavých smerov,
popíšeme algoritmus výpočtu. Základ algoritmu tvorí
aproximácia publikovaná v Celia a kol. [1], ktorá je
tiež aplikovaná v známom softvéri HYDRUS, d’alej
upravená Jozefom Minárom a mojím školitel’om [5].

Ako prvý počítame transport vody v prostredí a
počítame ho iteračne. Ked’ prejdeme na d’alšiu ča-
sovú vrstvu, najprv interpolačným polynómom od-
hadneme nové hodnoty tlaku vody (prediktor). Po-
tom počítame iterácie s maticou systému popísanou
rovnicou (4) a kontrolujeme, ako d’aleko sú od seba
hodnoty po sebe nasledujúcich iterácii tlakov.

Pokial’ sú od seba príliš d’aleko na to, aby sme
ukončili iteráciu, ale počet iterácii už je vel’ký (tj.
30), tak ukončíme iterovanie, zmenšíme časový krok
a začneme odznovu od predošlého časového rezu. Ak
metóda neskonverguje ani pri minimálnom časovom
kroku (10−15 sekundy), tak celý výpočet ukončíme a
nahlásime chybu.

Pokial’ iteračná metóda skonverguje a dve po sebe
idúce iterácie sú dostatočne blízko, uložíme si vypo-
čítané tlaky do nového časového rezu. Ak sme použili
vel’a iterácií (viac ako 15), tak časový krok zväčšíme,
no o menej ako pri neskonvergovaní. Ak sme použili
málo iterácií (menej ako 7), tak časový krok zväč-
šíme.

Tento algoritmus sme ešte pozmenili, ked’že ite-
račná metóda zle konvergovala. Namiesto vypočíta-
nej hodnoty tlakov je nová iterácia váženým prieme-
rom vypočítaných hodnôt a hodnôt predošlej iterácie.
Optimálnymi sa ukázali váhy od 0.3 po 0.37 pri vy-
počítaných hodnotách (a zvyšok do 1 pri predošlej
iterácii).

Obr. 2: Front transportovanej vody od 0. po 30.
sekundu

Ak sme vypočítali rozloženie tlakov v d’alšom ča-
sovom reze, nastal čas spočítat’ vedenie tepla. Hod-
noty tlaku a toku berieme iba z aktuálneho a hodnoty
teplôt z predošlého časového rezu. Teploty počítame
až po tom, čo sme zistili platné rozloženie tlaku, takže
nerobíme žiadne zbytočné výpočty navyše. V tomto
bode sme do algoritmu pridali d’alší prvok, ktorým
je obmedzenie maximálnej vel’kosti časového kroku.
V neskorších časoch totiž iterácia transportu vody
konverguje vel’mi dobre (problém je hlavne na za-
čiatku) a časový krok by mohol byt’ privel’ký.

4 Transport vody

Najdôležitejšou čast’ou práce je transport vody v pó-
rovitom prostredí. V tejto časti si ukážeme, ako sa
voda v takomto prostredí šíri. Na grafe 2 je znázor-
nený postup frontu v čase. Tlak−400 je suchá vzorka
a tlak väčší ako 0 je nasýtená vzorka. Záporný tlak
reprezentuje kapilárne sily, ktoré nasávajú vodu. Po-
kial’ je matrica prostredia nasýtená, tlak je hydrosta-
tický. Tlak má na spodnej strane stálu hodnotu 10.

V grafe 2 sú vykreslené tlaky bodov, ktoré sú
umiestnené po výške v strede obdĺžnika. Každá čiara
zobrazuje tlaky v samostatnom časovom okamihu,
takže môžeme vidiet’, ako zl’ava postupuje front.

Na obrázku 3 je vykreslené rozloženie všetkých
tlakov v 30. sekunde. Na kraji máme nulový tok,
čiže voda priteká iba cez spodnú stranu (na obrázku
znázornená vl’avo vzadu) a tlak je v rovnakej výške
konštantný. Obrázok 4 má upravené okrajové pod-
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Obr. 3: Front transportovanej vody v 30. sekunde

Obr. 4: Front transportovanej vody v 30. sekunde

mienky, na oboch stranách je nastavený malý, no ne-
nulový tok. Aj po stranách sa preto tvorí front.

4.1 Rýchlost’ výpočtu transportu vody

Rýchlost’ je najsilnejšou stránkou nášho algoritmu.
Transport vody sa počíta niekol’konásobne rýchlej-
šie ako pomocou riešiča MatLabu ode15s1, kde rov-
nicu aproximujeme pomocou prislúchajúceho sys-
tému ODE.

Rýchlost’ je najviac ovplyvnená optimalizovaním
konvergencie iterácie. V tabul’ke 4.1 je porovnanie
dosiahnutých časov výpočtu pre rovnaké parametre
modelu s rôznym váhovaním vplyvu vypočítaných
hodnôt na hodnotu novej iterácie. Koeficient ω určuje

1knižnica na riešenie diferenciálnych úloh

typ výpočtu čas výpočtu v sekundách
systém ode15s 99,68

ω = 0,5 258,14
ω = 0,4 8,72

ω = 0,35 3,38
ω = 0,3 2,25

ω = 0,25 2,94
ω = 0,2 5,14
ω = 0,1 23,21

systém ode15s 350
ω = 0,3 5,65

ω = 0,35 5,07
ω = 0,4 11,91

Tabul’ka 1: Porovnanie rýchlostí algoritmov s rôznou
vel’kost’ou kroku iterácie

dané váhy, nová iterácia tlaku je súčtom 1−ω ná-
sobku predošlej iterácie a ω násobkom vypočítaných
hodnôt. Toto váhovanie iba zhladzuje iterácie sys-
tému, neovplyvňuje ani začiatočný, ani konečný bod
iterácií.

Dôvodom, prečo má táto zmena taký dosah na efek-
tivitu programu je podobnost’ s Newtonovou iterač-
nou metódou. Tá má problémy, ked’ je funkcia kon-
kávna. Dotyčnica pretne x-ovú os d’alej ako funkcia.
Ak zmenšíme krok iterácie, tak sa dostaneme bližšie.
V našom prípade pripomína front konkávnu funkciu
a ked’že sklon frontu je skoro nemenný, tak vieme
pomerne presne odhadnút’, kol’ko z dopočítanej hod-
noty ubrat’.

Pri privel’kom koeficiente ω algoritmus nekonver-
guje vôbec. Nové hodnoty sa akceptujú iba po prvej
iterácii, ked’ už je časový krok dostatočne malý, d’al-
šie iterácie sa iba zhoršujú. Pri malom koeficiente ω
algoritmus konverguje, avšak musí urobit’ viac kro-
kov.

Výpočet bol robený na mriežke vel’kosti 30 ×
30 bodov, čas bol 30 sekúnd. Oblast’ mala výšku
10 a šírku 2. Počiatočné podmienky boli polosu-
chá omietka (tlak −200) a okrajové podmienky boli
nulový tok po stranách, stabilný tlak 10 na spod-
nej strane a nulová derivácia tlaku na vrchnej trane.
Druhá polovica tabul’ky je počítaná pri rovnakých pa-
rametroch s časom 100 sekúnd.
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Obr. 5: Rozloženie teplôt v omietke v ustálenom stave
bez vplyvu vody

5 Vedenie tepla v omietke

Vedenie tepla v omietke je riadené obyčajnou rov-
nicou vedenia tepla. Ak neuvažujeme výmenu tepla
s vodou, pri stálej teplote 20 na spodnej strane a 10
na hornej, teplote 10 okolitého prostredia (Robinove
podmienky s rôznymi koeficientami prenosu σ ) je
ustálený stav znázornený na obrázku 5. Tento obrá-
zok nám neskôr poslúži pri analyzovaní vplyvu vody
v omietke.

6 Vedenie tepla vo vode

Najprv si ukážeme, ako je teplo vedené vodou bez in-
terakcie s omietkou. Na obrázku 6 je znázornené roz-
loženie teplôt v 30. sekunde prúdenia. Priteká voda
teploty 20, na ostatných krajoch má stálu teplotu 10.
Pred frontom je omietka skoro úplne suchá, preto
chladí pritekajúcu teplejšiu vodu iba minimálne. Vy-
tvára sa tak front podobný frontu pri transporte vody
pórovitým prostredím. (Ešte viac sa podobá na front
pri grafe koncentrácie vody v omietke. Ten je prešká-
lovaný na interval od 0 po 1, kde blízko pri nule je
sucho a hodnotu 1 majú nasýtené časti s tlakom väč-
ším ako 0.)

Koeficient difúzie tepla vo vode je malý, teplo sa
šíri viac premiešavaním.

Ak začneme uvažovat’ výmenu tepla medzi vodou
a omietkou, prídeme k obrázku 7. Teplo sa v omietke
šíri rýchlejšie ako sa voda transportuje v omietke či
ako sa šíri teplo vodou. Preto je zohriata aj čast’ vody

Obr. 6: Rozloženie teploty vo vode bez výmeny tepla
s omietkou

Obr. 7: Rozloženie teploty vo vode v 30. sekunde

pred frontom. Táto čast’ je vel’mi suchá a neobsa-
huje skoro žiadnu vodu, preto jej teplota kopíruje tep-
lotu omietky. Rozloženie teplôt tak obsahuje zlom
na mieste, kde sa nachádza front.

7 Vplyv teploty vody na teplotu
omietky

Z predošlých grafov sa dá vyčítat’, aký má vplyv mat-
rica na teplotu vody. Ked’že má však matrica väčší
koeficient tepelnej vodivosti, spolu so silnými Dirich-
letovými podmienkami nám to znemožnilo pozoro-
vat’ vplyv teploty vody na teplotu matrice.

Aby sme túto úlohu lepšie zanalyzovali, upra-
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Obr. 8: Tlak, teploty vody a teploty matrice v 30.
sekunde

víme okrajovú podmienku na spodnej strane. Na-
miesto predpísanej teploty 20 budeme predpokla-
dat’, že má rovnakú teplotu ako podložie pod omiet-
kou odkial’ voda priteká. Zmena teploty na spodnej
strane je nulová, teda podmienku vieme zapísat’ ako
∂yTv(x,0, t) = 0. Výsledkom je obrázok 8.

Podmienky na bočných stranách sú Robinove
s teplotami vonkajšieho prostredia 10 a mierne rôz-
nymi koeficientami prenosu σ (podstatne menšími
ako koefcient prenosu medzi matricou a vodou).
Počiatočná teplota a predpísaná teplota na vrchnej
strane sú tiež 10. Voda má okrajové a počiatočné
podmienky nezmenené. Jediné teplo do systému tak
vchádza s pritekajúcou vodou na dolnej strane a
zjemnili sme okrajové podmienky, ktoré ho odobe-
rali. Tento model sa viac blíži realite a aj jednoduch-
šie zabezpečitel’ný pri experimente.

8 Záver

Najsilnejšou stránkou nášho algoritmu je rýchlost’.
Rýchlost’ je podstatný parameter najmä pri škálovaní
modelu a riešení inverzných úloh, kde potrebujeme
riešit’ danú úlohu opakovane s pozmenenými koefi-
cientami. Tento model sa dá využit’ pri určovaní mo-
delových parametrov akými sú napríklad disperzná a
difúzna konštanta.

Rýchlost’ algoritmu závisí hlavne na rýchlosti vý-
počtu transportu vody. Zvyšné dve časti sa oproti
tomu vypočítajú v približne tretinovom čase. Systém
je viac spomalený tým, že obmedzujeme maximálnu

vel’kost’ časového kroku. Počíta sa omnoho viac ča-
sových krokov, no ked’že pri vel’kých časových kro-
koch už iteračná metóda na výpočet transportu vody
konverguje vel’mi rýchlo (zvyčajne treba iba 1-2
iterácie), celkové spomalenie je mierne menšie než
zmenšenie kroku.

V tabul’ke 8 je porovnanie časov výpočtov pri rôz-
nych obmedzeniach maximálneho časového kroku.
V druhej časti tabul’ky sú časy výpočtu transportu
vody bez počítania rozloženia teplôt. Výpočty boli
robené na mriežke vel’kosti 50× 50 (teda skoro tri-
krát takej vel’kej ako pri testovaní ω) s koeficientom
ω = 0.36 a okrajovými a počiatočnými podmien-
kami rovnakými, aké boli použité pri generovaní
posledného obrázku 8.

Môžme tiež porovnat’ rozdiely v rozložení tep-
loty. Ked’ porovnáme prípad neobmedzeného časo-
vého kroku a najmenšieho kroku 0,01, maximálny
rozdiel teplôt matrice je 0,065 a vektory teplôt sú
(v euklidovskej norme) vzdialené 1,581. Pri mriežke
s 2500 bodmi a hodnotami v rozmedzí 10-20 potom
relatívna odchýlka teplôt matrice vyjde 0,0024. Naj-
väčší rozdiel teplôt vody je 0,114, všetky hodnoty sú
vzdialené 1,8432 a relatívna odchýlka je 0,0028.

Vzhl’adom na fakt, že meníme dĺžku časového
kroku, porovnávané teploty sú z mierne rozličných
časových okamihov. Skutočná odchýlka tak môže
byt’ ešte menšia.

Tento model sa po malej úprave môže použit’ aj
na príbuzné problémy riadiace sa rovnakými zákonmi
a rovnicami. Medzi ne patrí vel’a problémov z envi-
romentalistiky, ako napríklad transport kontaminantu
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∆tmax výpočet 30s výpočet 100s
∞ 23,94 37,35
1 23,41 37,18

0,1 35,23 87,06
0,01 245,13 794,83

∞ 18,38 29,62
1 18,6 29,59

0,1 26,02 62,18
0,01 172,84 568,85

Tabul’ka 2: Doba potrebná na vypočítanie pri obme-
dzení maximálneho časového kroku

v podzemných vodách a jeho adsorbcia (a desorbcia)
s pórovitým prostredím. To, čím sa tieto dva modely
líšia, je ukladanie kontaminantu do podložia, ktoré
nie je lineárne ako výmena tepla s matricou. Druhým
rozdielom je fakt, že kontaminant sa v podloží nešíri
ako teplo omietkou, ale ostáva tam, kde sa uložil. Po-
číta sa teda o jednu sústavu menej.
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Abstract 

The Lisbon strategy requires European education 
systems to produce applicable graduates in the 
present environment of increasing competitiveness 
and social cohesion. Inclusive growth starts with 
providing effective education to all children 
regardless of sex, disabilities or socio-economic 
status (SES). We present the methodology of 
identifying the value-added as one of the indicators 
of school effectiveness. Value-added is a tool for 
monitoring knowledge and competences of pupils 
during the educational process. Aim is to provide 
feedback to teachers and the decision-making sector 
about the quality of education and possibilities of its 
improving, as well as about contextual factors 
influencing the quality. In the sample of 26 schools 
and 1229 pupils we observe their results in 
nationwide cognitive testing, family background 
and attitudes. We aim to explain disproportions 
between schools in the context of equal access to 
education. 
Keywords: value added, latent class analysis, 
socio-economic status (SES) 

1 Introduction 

In the middle of 1980´s “there has been an 
increasing interest in the problem of measuring the 
performance of teachers, schools, and districts 
independently of factors such as school composition 
that are related to student achievement, but cannot 
be easily manipulated.“ (Hibpshman, 2004, page 4). 
Methods accounting for such problems have been 
called “value-added methods” and most interest has 
been heading to the “mixed-model” approach, 
which was developed by William Sanders (Sanders, 
Horn, 1994) in the project Tennessee Value Added 
Assessment System (TVAAS). In this paper we also 
apply this mixed-model approach. In the second 
chapter we describe our data and perform statistical 
description leading to first hypotheses about 
potential regressors of our model. We also adjust 
variables (via centering, etc.) aiming to preserve 
clear interpretation of the coefficients. In the third 
chapter we employ a latent class analysis to 

decompose the socioeconomic status into the latent 
class membership in order to  find unobserved 
patterns. In the fourth chapter we define and 
compute several value-added models and then chose 
two final value-added models and interpret their 
results. In the last chapter we conclude our analysis 
with stating the practical reccomendations and 
mention several limitations that hindered us from 
getting more precise results.  
 

2 Data description 

2.1 Descriptive statistics 

To model the value-added we have used results 
of an external part of leaving exam in the slovak 
language and literature as an output test (further we 
will refer to it as EČMS), and results of the T9 test 
in slovak language and literature (T9) as an input 
test. In Slovakia, output test – EČMS is a 
compulsory part of graduation procedure in which 
pupils have to succeed in order to graduate. Our 
sample comprises of 26 schools with 1229 pupils 
altogether. The size of our sample is limited by a 
small amount of observations of the socioeconomic 
status. We can, however, consider this satisfactory 
according to the “rule of thumb” of 30/30 (number 
of schools/number of pupils per school) (Kreft, 
1996). Some studies claim more observations are 
necessarry, for example “the results show that a 
small sample size at the second level (meaning a 
sample of 50 or less) leads to biased estimates of 
the second-level standard errors“ (Maas, Hox, 
2005, page 86). Based on this reasoning we should 
aim to significantly increase the amount of 
observations in the future, which mainly concerns 
the measuring of the socioeconomic status. Another 
reason for inaccuracies might be a weaker 
correlation between the input and output test, 
because “with a weaker correlation between the 
input and output tests, a large gap for inaccuracies 
is created, while those inaccuracies are absorbed 
by the residuals.”, meaning by the value-added 
(Ivica, 2013, page 29). In our data set the 
correlation equals to r=0,542, which is a satisfactory 
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result.  In plenty other countries, however, they 
have found higher values, e.g. in the United 
Kingdom between 0,52 an 0,87 (Fitz-Gibbon, 1997, 
page 35).  

From the initial description
1
 we observe that in 

our data set,  grammar schools (further refered to as 
GRAM) consist on average of more pupils per 
school and higher share of girls per in school than 
high (vocational) schools (further refered to as 
HIGH). 

 
Table 1: Number of pupils and schools  

 Number 

of pupils 

Number 

of schools 

OVERALL 1229 26 

GRAM 691 13 

HIGH 538 13 

 
Table 2: Numbers of pupils per school 

 Number of pupils per school 

Average St.D. Min Max 

OVERALL 47,27 20,87 17 93 

GRAM 53,15 21,38 24 93 

HIGH 41,38 19,37 17 89 

 
Table 3: Ratio of girls per school 

 % of girls in school 

Average St.D. Min Max 

OVERALL 53,85 25,74 0 97,7 

GRAM 63,78 11,77 41,7 80,6 

HIGH 43,92 32,06 0 97,7 

 
The results in EČMS are not only influenced by 

input results from T9. In this initial description we 
are looking for the variables that might explain the 
differences in achievement in EČMS. We observe 
that GRAM pupils achieved significantly better 
results than HIGH students (p-value<0,001) and 
also the fact that girls attained significantly better 
results than boys (p-value<0,001). 

 
Table 4: School achievement of various subgroups 

                                                           
1
 Information in tables represents average values linked 

strictly to our data set. We do not aim to make 

assumptions towards the whole population or other age 

categories, since our sample comprises only of students 

graduating in 2014. The numbers of students per school 

represent numbers of students who were measured, not 

total numbers in particular schools. 

Table 5: Average school achievement of girls & boys 

 
 
 
 

 
This suggests that sex and school type might be 

suitable predictors for explaining the differences in 
EČMS scores. Another possible factor is a different 
power of a linear relationship between EČMS and 
T9 for GRAM/HIGH schools and for boys/girls. We 
have compared average slopes of this linear 
relationship for different types of schools and 
different genders: 

 
Table 6: Comparing slopes of T9*EČMS relationship 

  Average St.D. Min Max 

GRAM 
girls 0,2598 0,2553 -0,04 0,72 

boys 0,2455 0,3116 -0,10 0,86 

HIGH 
girls 0,3672 0,3036 0,01 0,93 

boys 0,3015 0,2556 0,03 0,78 

 
The table depicts a substantially higher average 

slope for HIGH compared to GRAM and higher 
average slope for girls compared to boys. This 
might indicate that for certain groups (e.g. girls 
from HIGH) the result in T9 is a stronger predictor 
of a success in EČMS. The interaction terms of T9 
with sex and school type might be necessarry in 
estimating the value-added. 

 

2.2 Adjusting variables 

Including unadjusted explanatory variables into the 
value-added model might cause problems with  
interpreting the numerical results of a regression. 
Therefore “it is necessarry to consider including 
relevant explanatory variables and correctly decide 
the form in which we include them into the model (a 
problem of centering, a level, a random intercept, a 
random slope, etc.)” (Kaclík et al., 2015, str 12). 
The modification of variables is performed 
according to this cited manual of modeling the 
value-added. 

The major exogenous variable in the value-
added model is an achievement of a pupil in the 
input test T9. If we aim to interpret the intercept as 
reasonable, average value, we must implement the 
group mean centering: 

 
  (1a) 

where   (1b) 

 
and nj represents the number of pupils in the j-th 

school. After this adjustment the intercept of a 
simple model consisting of the only exogenous 
variable - T9_group, can be interpreted as an 

  Average St.D. 

GRAM 

OVERALL 76,06 10,28 

girls 77,41 9,51 

boys 73,63 11,15 

HIGH 

OVERALL 59,82 12,96 

girls 63,12 12,73 

boys  57,34 12,59 

 Average St.D. 

girls 72,51 12,68 

boys 64,62 14,45 
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average result of a pupil in EČMS within the 
particular school. According to our statistical 
description, GRAM and HIGH recorded on average 
different results in EČMS. We have to account for 
these differences by including the variable 
School_Type which we recode as follows: 

 
School_Type = 1 – r,   for GRAM  (2a)  
School_Type = - r,       for HIGH (2b) 
 
where r represents the relative share of GRAM 

in the data set. “A thorough look at mutual 
interactions of pupils within the school system 
shows that a group of excellent  schoolmates can 
escalate the performance of previously poorly 
achieving student – so called “peer effect”.” 
(Juščáková, Falath, 2015, page 7). We again use 
centering to create a proxy for this effect, this time 
we use the grand mean centering: 

 
   (3a) 

  (3b) 
 
This variable describes to what extent an average 

result in T9 within the particular school differs from 
the mean value of all averages of schools in T9. In 
the model containing T9_peer as the only 
explanatory variable, the intercept can be 
interpreted as the average score in EČMS of pupils 
from an average school. We have also found out 
that girls performed significantly better in EČMS 
than boys, therefore using the same logic we should 
account for an equivalent of peer effect represented 
by the percentage share of girls in a particular 
school: 

 
.  (4) 

 
where RGirls is the share of girls in j-th school 

and Girls_Ratio is the gap from equilibrium ratio of 
girls and boys (0,5). With Girls_Ratio being the 
only explanatory variable of EČMS, the intercept 
can be explained as the everage result in EČMS of 
pupil coming from the school with equal gender 
shares. 

3 Adapting socioeconomic 
status 

3.1 Introduction 

„A general trend, observed in the recent literature 
on measuring SES and its effects, is that of moving 
from a conception of SES as a single composition 
toward a multidimensional normally distributed 
continuous latent construct that imposes its effects 
differently at different levels of observation, for 
example, students and schools“ (Munck, Hansen, 

2012, page 51  & Sirin, 2003, 2005). To put it 
simply, there might exist unobserved groupings of 
subjects (latent classes), which are linked within 
groups and which differ across groups by 
characteristical system of answers or features (latent 
profiles).  

We have performed a latent class analysis using 
a library „poLCA“ in a statistical program R 
(Linzer, Lewis, 2011). After determining the 
number of latent classes, the program assigns each 
pupil into one of the latent classes. Afterwards it 
displays latent profiles based on conditional 
probabilities which describe probabilities with 
which members of a particular latent class record 
high values of the SES indicators. For example, for 
a hypothetical latent class we can obtain its latent 
profile by depicting the probabilities with which its 
members have the index of family wealth higher 
than 15

2
, have more than 200 books at home, at 

least one parent has finished university etc.  
 

3.2 Indicators of SES 

Latent classes are formed based on the fact that 
pupils appear to be similar within classes and to 
differ across classes in the latent profiles described 
by the indicators of the SES

3
. We have recoded 

values of those indicators into three qualitative 
levels (1,2,3) as follows: 

 
Table 7: Recoded values of SES indicators 

Highest education 

level of parents 

(HISCED) 

1 = No secondary school (9%) 

2 = Secondary school (61,5%) 

3 = University/higher (29,5%) 

Highest 

occupational status 

of parents (HISEI) 

1 = score 0-46 (38,6%) 

2 = score 47-61 (41,2%) 

3 = score 62 and more (20,2%) 

Home educational 

resources 

(HEDRES) 

(number of answers “yes” to the 

list of educational items) 

1 = score HEDRES 0-6 (52,6%) 

2 = score HEDRES 7-10 (47,4%) 

Number of books 

at home 

(BOOKS) 

1 = 0-25 books (0%) 

2 = 26-200 books (76,1%) 

3 = more than 200 books (23,9%) 

The index of 

cultural 

possessions 

(CULTPOSS) 

(number of objects at home out 

of: literature, poetry, artwork) 

1 = 0 (12,1%) 

2 = 1-2 (42,6%) 

3 = 3 (45,2%) 

                                                           
2
 The thresholds determining the categories of high, 

average and low attainment in the indexes of SES were 

chosen by us based on our perception of how affluent 

and disadvantaged person looks like within our slovak 

population. 
3
 The formation of all subindexes of SES with detailed 

description of scoring of items can be found in the SES 

manual (Kudácseková, Juščáková, 2012, str. 16-26). 
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The index of 

family wealth 

(WEALTH) 

1 = Score 0-11 (4,3%) 

2 = Score 12-15 (26,2%) 

3 = Score 16+ (69,5%) 

3.3 Criteria for chosing final model 

Our task was to chose the optimal amount of latent 
classes which will describe the data properly and 
which will have latent profiles that can be well 
interpreted and will correspond with theory. The 
theory expects three factors of SES to have the main 
influence: social (education, occupation of parents), 
cultural (number of books at home, home 
educational resources, cultural possessions) and 
economic status (family wealth). Bearing in mind 
that “among the factors of SES, we can expect the 
influence of the cultural capital for GRAM students, 
for students of HIGH the influences of social and 
economic status add up but with small power.” 
(Juščáková, Falath, 2015), the experience from  
factor analysis  therefore suggests relatively weak 
influence of all factors with cultural capital being 
the strongest. 

For comparing model quality we will use the 
Bakaike information criterion (Schwartz, 1978) as 
the main indicator as it has proven to be one of the 
most reliable criteria for determining the optimal 
number of latent classes (Nylund et al. 2007, pgs. 
556-559). We also employ the Akaike information 
criterion (AIC) and the value of log-likelihood 
function as auxiliary indicators. The main reason 
the BIC is favored lies behind the fact that it 
penalizes more for an excessive amount of 
parameters and classes which is suitable for our 
case4. We will try to minimize the value of BIC and 
AIC and to maximize the value of log-likelihood. 

 

3.4 Results of latent class analysis 

Factor analysis in (Juščáková, Falath, 2015) 
suggests that components of the SES aggregate into 
up to three latent factors – social, cultural and 
economic. Meaningful model should therefore 
consist of up to 23=8 latent classes5. Opposing to 
the theoretical claims, SES has not proven to be the 
stable construct in our data set, partly because of 
the fact that our sample does not perfectly 
represent the whole population. Alarmed by this 
fact, we have tested whether pupils from GRAM 
and HIGH have the same latent class 
decomposition.  The hypothesis of two school 
types having the different LCA decompositions was 

                                                           
4
 Model with too many classes can in our case lead to 

unclear interpretation of classes which we need to be able 

to make conclusions and collect observations about the 

behaviour of our population. 
5
 The number of possible combinations of latent profiles 

if we evaluate each factor as either disadvantaged or not.  

rejected with both HIGH and GRAM pupils having 
almost identical latent profiles of SES. 6  

We have computed the criteria for all possible 
amounts of latent classes resulting in the following 
devlopment of the BIC criterion:  

 
Table 8: Values of BIC for latent class models 

2 classes 11586 

3 classes 11529 

4 classes 11514 

5 classes 11561 

6 classes 11601 

7 classes 11663 

8 classes 11721 

 
Values of AIC and log-likelihood, stating of 

which we omit, are constantly improving with the 
increasing amount of latent classes proving our 
suspicion of their insufficient penalizing for 
excessive amount of classes. Our main indicator 
(BIC) reaches its minimum for the model with 4 
latent clases and it rises significantly afterwards

7
. 

The model with four latent classes therefore turns 
out to be optimal and it has following graphic 
interpretation of latent profiles: 

 
 

 

 
The interpretation of results is now 

straightforward: 
The first latent class, designated by the  

symbol, has almost zero probability of the highest 

                                                           
6
 We omit results and the proof for this part to make the 

argument line clear and not to focus on too many small 

problems. LCA assigned HIGH and GRAM almost 

identical set of latent classes with almost the same latent 

profiles. 
7
 The „rule of thumb“ for significantly worse model 

based on BIC is the increase of this criterion by 10 or 

more. 

Figure 1: Latent profiles of the four-class model 
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educiation or occupation level of parents and also of 
all three cultural variables. This latent class can 
therefore be described as socially and culturally 
disadvantaged group. This is not, however, the case 
of an economic handicap as we will explain in the 
next paragraph.  

The second class, designated by the  symbol, 
has an obvious cultural handicap, high values of 
family wealth and relatively low values in terms of 
the social status. After looking more thoroughly one 
can find out that most of the members of this class 
have an average value (2) for both parent education 
and parent occupation thus this class should be 
evaluated as culturally disadvantaged with no social 
handicap.  

The third class, designated by the ▲symbol, has 
an obvious social handicap while having 
substantially high values of the other two factors. 
We label this class socially disadvantaged 
otherwise affluent8

.  
The fourth latent class, designated by the  

symbol, is simply affluent in all factors of the SES. 
Remarkable is the fact that no latent class can be 

described as economically disadvantaged. Despite 
the fact that the Class1 has a low probability of 
having the highest level of an economic status, 
almost all other pupils within the class have an 
average level of economic status thus we cannot 
characterise this class as aconomically 
disadvantaged.

9
 This observation compliments the 

fact that the economic factor has proven to be the 
factor with the weakest influence on the school 
achievement among all the SES factors. We 
consider this model the final one and it will enter 
the value-added model as dummy variables of the 
latent class membership: Class1, Class2, Class3, 
Class4. 

 

3.5 SES at school level 

Dummy variables of a latent class membership are 
supposed to explain the variability which is caused 
by an individual socioeconomic status. From our 
experience, an average socioeconomic status of a 
particular school can also have an impact on pupil 
as a form of “peer effect” . To test this hypothesis 
we have created the Affluent_ratio variable which 
describes the share of pupils belonging to the 
affluent class within the particular school. Values of 
                                                           
8
 We emphasize the affluence of this class because 

except for the social disadvantage its latent profile copies 

the profile of  the affluent group. 
9
 An attentive reader might notice that only about 4% of 

pupils have the lowest rating of family wealth. It might 

therefore be hard for any latent class to record economic 

disadvantage. However, even after recoding the variable 

in order to increase the size of disadvantaged group, no 

economically disadvantaged latent class was found.  

this ratio span from 0% to 35% and the average 
value equals 17,15% of affluent pupils within a 
school. Another possible influencing  factor might 
be the share of the most disadvantaged pupils within 
a school. We have therefore created the 
Disadvantaged_ratio variable as some form of a 
“negative peer effect”.  Values of this ratio span 
from 4,4% to 50% and the average value equals to 
21,31%.  

 

4 Value-added model 

4.1 General value-added model 

As we have already stated, modelling the value-
added is a linear hierarchic problem because of the 
clustering effect at the school level. Gradual 
creation of the model and its variants, adding and 
removing of the variables, or determining the 
randomness of intercepts and slopes, is a statistical 
exercise based on the empirical findings from the 
past, statistical analyses of the particular data set 
and on understanding theoretical reccomendations. 
A general form of the value-added model is: 
 

           (5a) 
            (5b) 

             (5c) 
 ,            (5d) 

 
where Yij is the result of the i-th pupil within the 

j-th school in the output test (EČMS), Xij is the 
result of the i-th pupil within the j-th school in the 
input test (T9), X´ij represents the first (individual) 
level characteristics (e.g. sex, SES), Wkj represents 
the second (school) level characteristics (e.g. 
School_Type, Girls_ratio), rij is the residual at the 
individual level and u0j is the residual at the school 
level – thus being the value-added of a particular 
school. This model can be rewritten into more 
intuitive form (Kaclík et al., 2015, str. 13): 

 

4.2 Null model 

The extent to which the hierarchic character of the 
data influences school achievement can be 
determined by using the null model which is the 
basic model of multilevel modelling. The result in 
output test (EČMS) will be in our case explained 
only by a constant and random terms on both the 
individual and school level: 
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where γ00 is the average score within the whole 

data set. Schools, however, differ in average scores 
thus they vary from the total average score by the 
random term u0j. After summing these two terms we 
obtain β0j, the intercept that equals the mean score 
of a particular school. Pupils, obviously, differ in 
scores within a particular school from a school 
mean by a random term rij. 

 The null model divides the total variability 
into the variability within schools and the variability 

across schools. This enables us to infer how much 
of the variability can be ascribed to differences 
across schools: 

 
To validate whether the data set has a 

hierarchical nature we calculate the ICC coefficient 
(Intra class correlation coefficient) which can be 
calculated as the ratio of the deviance at the school 
level to the total deviance (McCoach a Adelson 
2010, pgs. 152-155): 
 

ICC=105,52/(111,71+105,52)=0,4857. 
 
The ICC suggests that 48,57% of the total 

variability is caused by the hierarchical nature of 
our data set hence the hierarchical model is needed. 

 

4.3 Criteria for chosing final model 

Creation of the value-added model will consist of 
sequential addition and exclusion of variables at 
both the school level and the individual level. The 
suitability of a model will be evaluated by four 
indicators: 

ICC= a ratio of the variability unexplained at the 
school level to the total variability unexplained. 

PVE1 = a ratio of the variability explained at the 
individual level to the initial variability at the 
individual level. 

PVE2 = a ratio of the variability explained at the 
school level to the initial variability at the school 
level. 

Deviance = an indicator of a model fit, equals 
BIC- k*ln(n) (= -2*Restricted log-likelihood). 

Obviously, we will attempt to minimize the 
share of the variability at the school level (ICC) and 
at the same time to maximize the share of 
variability explained at both levels. It is not, 
however, necessarry to apply this strategy in all 

circumstances because in some cases  the PVE can 
increase even by adding inappropriate predictors

10. 
A deviance is the indicator of a model fit and we 
will try to minimize it. The final model doesn´t 
ultimately have to be the one having the best 
statistical parametres, because “the aim of model 
creation is to find a model which explains the data 
properly and has simple and reasonable 
interpretation of parameters.”  (Kaclík, et al., 2015) 

 

4.4 Variables at school level 

Thanks to the null model, we have been able to 
identify a substantial amount of the variability at the 
school level. For a correct inference of scores in 
EČMS we have to account for the differences 
between schools. We include several combinations 
of variables at the school level and identify an 
optimal model

11
: 

 
Table 9: Adding variables at school level 

 
The addition of any of the three variables 

decreases the share of variability unexplained at the 
school level to the total variability and explains a 
substantial part of the differences between schools. 
The best predictors are variables School_Type 
(HIGH/GRAM) and T9_peer (peer effect) and if we 
include them both we achieve the best model so far 
in all indicators. We have also tried the model 
containing all three variables at the school level and 
it appears to be optimal. The ratio of the variability 
unexplained at the school level to the total 
variability unexplained decreased to 9,62% and we 
were successful in explaining 88,73% of variability 
between schools. 

 

                                                           
10

 It is also worth noting that part of the unexplained 

variability will show in the value-added itself thus there 

is no need to explain all the variability. 
11

 To illustrate how the table works, we have also 

included the null model into the table. Its ratios of 

variability explained are obviously zero since it has no 

explanatory variables.  

 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Intercept ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

School 

Type 
 ■   ■ ■ 

Peer 

effect 
  ■  ■ ■ 

Girls 

ratio 
   ■  ■ 

ICC 48,6 18,87 14,71 39,1 12,35 9,62 

PVE1 - 0 0,03 -0,01 0,01 0,03 

PVE2 - 75,38 81,75 32,02 85,09 88,73 

Dev 9376 9339 9338 9361 9329 9318 
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4.5 Variables at individual level 

The main variable in each value-added model at the 
individual level is the score in the input test, in our 
case it is represented by the T9_group. The 
statistical description has shown significant 
differences in the results between girls and boys 
thus we also employ the variable Sex. Because the 
final model will have to explain as much variability 
at the school level as possible, we will keep all 
second-level variables and try to further improve 
the model 1.5 by including combinations of first-
level variables

12
. The description of our data set 

suggests that slopes of the relationship between 
EČMS and T9 might differ between school types 
and genders. It is therefore suitable to test the 
significance of interactions School_Type*T9_group 
and Sex*T9_group.  

 
Table 10: Adding variables at individual level 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
After including the interaction of school type 

and T9 the model appears to be statistically more 
suitable unlike the model containing the interaction 
of sex and T9 which is not fitting the data better. 
The decision lies between models 2.3. and 2.4. The 
interaction term of school type and T9 is significant 
which supports the initial finding of different slopes 
between GRAM and HIGH. Therefore we chose the 
model 2.4. as optimal while it explains 16,6% of the 
variability at the individual level with the share of 
variability explained at the school level remaining 
approximately the same. This model provides us 
another finding that success in the input test is more 
important for GRAM pupils than for HIGH pupils 
when it comes to determining success in the EČMS. 
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 We have tested all the possible combinations of 

models including all the stated variables. For the 

simplicity we are displaying mostly those steps which 

lead to the model improvement.  
13

 All models include variables School_Type, T9_peer 

and Ratio_Girls in the random intercept. In the table we 

display only variables that we have added to the model 

1.5. 

4.6 Extending the model with SES 

In our last step we will attempt  to improve the best 
model so far (2.4)  by adding another variable at the 
individual level – dummy variables of membership 
into latent classes of the SES. We will not include 
the dummy variable Class1 membership into which 
will show in the intercept

14
: 

 
Table 11: Adding SES to the value-added model 

 
The model 3.2 has decreased the deviance but 

the variable Affluent_ratio was not significant (p-
value0,383) hence we will not include it. The same 
problem applied to our two variables in models 3.3 
and 3.4. Considering very wide confidence intervals 
of both variables we think that by including them 
we would reduce the model accuracy. We have also 
tested the presence of different slopes of SES in 
explaining EČMS. The tested interactions 
SES*School_Type, SES*Sex, SES*cRGirls a 
SES*T9_peer were all insignificant thus we will not 
include them in the model. The only improvement 
compared to the model 2.4 can in some cases be the 
inclusion of the SES as a variable at the first level. 
The SES was, however, insignificant in all dummy 
variables thus we don´t reccomend using this 
variable in the current situation of having too few 
observations. 

 

4.7 Final model 

Finally, we present two final models of the value-
added. The first one contains the SES as an 
explanatory variable as the extension of the recently  
published models (Kaclík et al., 2015). We 
emphasize that we present this model as an example 
of a methodology of modelling the value-added on 
bigger, more representative dataset. In our case we 
suggest not to include the SES into the equation 
because it has shown to be insignificant in all 
dummy variables. Therefore we also present more 
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 This allows us to interpret the intercept as the score of 

an average pupil belonging to the most disadvantaged 

class.  
15

 All models include every variable from the model 2.4. 

The table states those variables which are added to the 

model 2.4 in order to improve it. 

 2.1 2.2 2.3 2.4 

 *
13

 

T9_group ■  ■ ■ 

Sex  ■ ■ ■ 

T9_group * 

School type 

   ■ 

ICC 11,54 9,79 11,63 11,66 
PVE1 15,74 0,016 16,40 16,60 
PVE2 88,37 88,69 88,35 88,34 
Dev 9117 9296 9105 9106 

 3.1 3.2 3.3 3.4 

 *
15

 

SES ■ ■ ■ ■ 

Affluent ratio  ■  ■ 

Disadvantaged 

ratio 
  ■ ■ 

ICC 11,35 11,46 11,17 11,71 

PVE1 16,54 16,54 16,56 16,55 

PVE2 88,68 88,56 88,89 88,29 

Dev 9100 9092 9101 9095 
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simple version of the value-added model - without 
the SES. This model meets all the significance 
criteria and it is a statistically optimal model. 

 

4.7.1 First model: with SES 

 
Resulting coefficients are: 
 

Table 12: Results of the value-added model with SES 

Parameter Beta Std Error Sig. 

Intercept 65,89 1,00 0,000 

Peer effect 0,68 0,19 0,002 

Girls ratio 6,89 3,35 0,050 

School type 6,79 2,77 0,023 

Sex 2,19 0,64 0,001 

T9 group 0,30 0,02 0,000 

School type * 

T9 group 
-0,08 0,04 0,053 

Class2 0,74 0,93 0,427 

Class3 0,06 0,77 0,942 

Class4 1,09 0,84 0,192 

 
All dummy variables of latent class membership 

are insignificant thus the influence of the SES on 
the leaving exam achievement is very weak. This 
might be partially ascribed to the small amount of 
recorded SES questionnaires. Another reason might 
be the fact that the effect of the SES is already 
contained in the input performance of a pupil, in the 
T9_group variable. The results support the opinion 
that “in general, slovak schools base education on 
meritocratic principals and eliminate the 
reproduction of social inequalities” (Juščáková, 
Falath, 2015) 

 

4.7.2 Second model: without SES 

 

 

 

Table 13: Results of the model without SES 

Parameter Estimate Std.Error Sig. 

Intercept 66,36 0,84 0,000 

Peer effect 0,68 0,19 0,002 

Girls ratio 6,88 3,39 0,053 

School type 6,86 2,81 0,023 

Sex 2,11 0,63 0,01 

T9_group 0,31 0,02 0,000 

School_Type 

* T9_group 
-0,09 0,04 0,049 

 
Each variable is significant with the Girls_Ratio 

being questionable. It has, however, very 
convincing confidence interval thus we will keep it 
in the model. The intercept has a value of 66,36 
which is the score in EČMS of an average boy 
within his school who belongs to an average school 
with equal amount of boys and girls. With the 
increasing share of girls in a particular school, with 
the increasing achievement in T9, with better 
school, with belonging to GRAM, with being a girl, 
the average score in the EČMS increases 
correspondingly according to the coefficients.  

 

5 Conclusion 

We have successfuly performed a latent class 
analysis that suggests that we can observe four 
different types of socioeconomic background of 
pupils – socially and culturally disadvantaged, 
culturally disadvantaged, socially disadvantaged 
otherwise affluent and affluent in all fields. This 
simplifies the complicated construct of plenty 
socioeconomic subindexes and variables into small 
number of easy-to-use dummy variables which can 
be easily implemented into the equation. 
Remarkable is our finding that no latent class is 
economically disadvantaged thus proving that 
family wealth plays little role in school achievement 
of children in Slovakia. In the value-added model 
we have found two significant regressors at the 
individual level (T9, sex) and several significant 
regressors at the school level (peer effect, school 
type, girls ratio, intercept of school type and T9). 
We have shown that the SES has very weak 
predictive power which led into exclusion of this 
variable. The final model without the SES explained 
16,6% of the variability at the individual level and 
88,34% of variability at the school level. Our 
experience has shown weak impact of the SES on 
school achievement thus supporting the opinion that 
slovak schools eliminate the reproduction of social 
inequalities. Special attention needs to be drawn 
towards the limitations of our study. The main 
problem in modelling the value-added was 
insufficient amount of the SES observations which 
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has probably led to insignificant coefficients and 
exclusion of the SES from the model. In spite of 
this fact, we have presented the methodology that 
can be used in the future to account for the 
socioeconomic status in explaining school 
achievement. Future development of the 
methodology should also include another contextual 
variables as motivation and test of general abilities. 
However, only those predictors which are 
unaffected by school itself shoud be included in the 
model. Therefore, we suggest thorough observation 
of those variables with aim to find out whether they 
can be used. In further analyses we suggest 
investigating whether adding hierarchical structure 
to the latent class analysis can improve the quality 
of analysis. 
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Abstract: In this study, fractal dimension of two
types of self-affine signals were estimated with help
of four methods of fractal complexity analysis.

The methods include the Higuchi method for the
fractal dimension (D) computation, the estimation of
spectral decay (β ), the generalized Hurst exponent
(H), and detrended fluctuation analysis. For self-
affine processes, the next relationship between the
fractal dimension, Hurst exponent, and spectral de-
cay is valid: D = 2−H = 5−β

2 . Therefore, the fractal
dimension can be get from any of the listed charac-
teristics.

The goal of the study is to find out which of the
four methods is the most reliable. For this purpose,
two types of test data with exactly given fractal di-
mensions (D = 1.2,1.4,1.5,1.6,1.8) were generated:
the graph of the self-affine Weierstrass function and
the statistically self-affine fractional Brownian mo-
tion. The four methods were tested on the both types
of time series. Effect of noise added to data and also
effect of the length of the data were also investigated.

The most biased results were obtained by the spec-
tral analysis. The Higuchi method and the general-
ized Hurst exponent were the most successful.

1 Introduction

In the last decades the fractal geometry approach of
describing the natural phenomena around us has be-
come very popular. It often can better describe and
investigate the complex structures in nature, than the
traditional Euclidean geometry. Time series that are
of fractal nature have been found in many branches of
science, including biology and medicine (e.g. wave-
forms of EEG or ECG), economy and finance (stock
market indices, foreign exchange rates, commodity
prices, trading volumes, interest rates...), geology and
other physical areas. Basically, a fractal is an ob-
ject that exhibits a repeating pattern across different
scales. If the replication is the same at every scale, the

∗hana@krakovsky.sk
†krakovska@savba.sk

fractal is called self-similar. If the pieces repeat them-
selves only when the different axes are magnified by
different factors, the fractal is called self-affine.

In this study, we are interested in fractal signals
that are self-affine, or self-affine in a statistical sense,
which means that a rescaled version of a small part of
the signal has the same statistical distribution as the
larger part.

More specifically, we will deal with estimation of
the so called fractal dimension. Fractal dimension
determines the irregularity of the signal. It tells us
how ”smooth” or ”rough” the curve of the graph is.
D can take values between 1 and 2. The more the
graph fills the plane the closer it approaches the value
of 2. The fractal dimension is a useful characteristic
widely applied in numerous fields. Nowadays, there
exist many numerical methods for estimation of D.
The goal of this study was to find the most efficient
method with regard to the type of data, amount of
noise contained in signal, and the length of the data
set.

When we have self-affine time series, some of the
properties as D, decay of autocorrelation or power
spectrum, persistence, etc. are elegantly connected.
Above all, there exists the next relationship between
the fractal dimension, Hurst exponent, and spec-
tral decay: D = 2−H = 5−β

2 [Mandelbrot, 1983],
[Eke et al., 2002]. As a result, there are several ways
to get to the value of the fractal dimension. Instead
of directly estimating the dimension, you can derive
D from the long-term memory dependence or persis-
tence of time series expressed by Hurst exponent or
you can get D from the decay of the spectral power
of the function.

In accordance with the above equations, we inves-
tigated the following direct and indirect methods to
estimate the fractal dimension:

1. Higuchi’s method for the computation of D

2. Generalized Hurst exponent (GHE)

3. Detrended fluctuation analysis method (DFA)

4. Spectral decay coefficient (β )
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We chose methods that have succeeded in some
earlier comparative studies.[Esteller et al., 2001]
[Schepers et al., 2002] The methods were tested on
the next two types of computer-generated fractal
signals with known values of D:

• Weierstrass function

• Fractional Brownian motion

This paper is organized as follows. Section 2 de-
scribes the data used for testing. In Section 3, the
four methods of fractal complexity estimation are in-
troduced. In Section 4 and 5, the results are presented
and the findings are summarized.

2 Data

Weierstrass function

Weierstrass function (Wf) has simple notation:

W (t) =
∞

∑
n=0

cos2nt
2(2−D)n

for 0 < t < 2π . The parameter D is believed to
be exactly the Hausdorff dimension of the resulting
curve for 1 < D < 2, although this was not rigorously
proven yet [Falconer, 2004].

The Weierstrass function is continuous on the
whole domain, though non-differentiable anywhere.
It was the first function published in 19th century with
such unintuitive property. The graph of the function
has infinite length and does not smooth out after ar-
bitrary number of magnifications. It is a self-similar
fractal, which means, that on a large scale it looks the
same as do the smaller parts of it after magnification.

A graph of the function with D = 1.2 is consid-
ered as a very good approximation of the horizon in
the mountains. Its fractal quality also explains why
it is difficult to judge how close you are to mountain,
since the smaller but closer mountains look the same
as bigger ones far away.

We set different values of D between 1 and 2:
1.2,1.4,1.5,1.6,1.8. Summation was done for n from
0 to 1021. For each value of D, 314160 data points
were generated from 0 to 2π.

Fractional Brownian Motion

Brownian motion (Bm) is a random motion of parti-
cles in fluid, which is caused by an interaction with

atoms and molecules in fluid. As a mathematical
model, it is used in different areas of science, and also
for a description of price movements in a stock mar-
ket. Fractional Brownian motion (fBm) is a general-
ization of Bm. It is a non-stationary signal with sta-
tionary increments. fBm is a continuous-time Gaus-
sian process with properties depending on Hurst ex-
ponent 0 < H < 1. While the ordinary Bm has the
Hurst exponent equal to 0.5, for fBm H can vary
between 0 and 1. Unlike Brownian motion, the in-
crements of fBm are not independent. For H > 0.5
the increments of the process are positively corre-
lated, while for H < 0.5 they are negatively corre-
lated. The fractional Brownian motion is statistically
self-similar in that its segments are equal in distribu-
tion to a longer segments when the latter are properly
rescaled. The variance of the increments is given by

Var( f Bm(t)− f Bm(s)) = v∗ |t− s|2H

where v is a positive constant. Fractal dimension
can be derived from the relation D = 2−H. So
when generating fBM, we can set the value of the
Hurst exponent and thereby also D and generate
data with known D. For each of the chosen val-
ues of D : 1.2,1.4,1.5,1.6,1.8 we generated 320000
data points. To do so we used the Matlab func-
tion w f bm(H,L) where we set the Hurst parame-
ter H (0 < H < 1) and the length of data L. The
function is based on algorithm of Abry and Sellan
[Abry and Sellan, 1996].

In case of both Wf and fBm we are going to anal-
yse the accuracy of the methods for different condi-
tions:

1. different length of the time–series (500, 10000,
or 314160 (Wf), 320000 (fBm) data points)

2. different sampling (full, each 10th data point,
each 100th data point)

3. added white noise to data (using the function
awgn implemented in MatLab), with different
data-to-noise ratios per sample in dB: 10, 20, 30,
40, 50

In case of shorter non-overlapping parts of signal, D
was estimated for each part and the median of these
was taken as the resulting estimate of D.
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Figure 1: Graphs of the Wf with D = 1.2,D = 1.4,D = 1.5,D = 1.6,D = 1.8 from bottom to top.

Figure 2: Graphs of fBm with D = 1.2,D = 1.4,D = 1.5,D = 1.6,D = 1.8 from bottom to top.
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3 Methods

In this section the testing methods are described in
detail.

3.1 Higuchi fractal dimension

Higuchi’s approach of determining D is introduced
in [Higuchi, 1988]. The method scans fluctuations
of the signal by investigating the defined length of
the curve for different magnifications of the time
axis of the signal. We take time-series of length
N : X(1),X(2), ...,X(N) and make k lagged time se-
ries that start from m-th place (m = 1,2, ...,k) with
gap of the size k:

Xm
k = X(m),X(m+ k), ...,X

(
m+

[
N−m

k

]
k
)
.

Then Higuchi defines a length of the curve of Xm
k as

follows:

Lm
k =

[
N−m)

k

]

∑
i=1
|X(m+ ik)−X(m+(i−1)k| N−1[N−m

k

]
k2
.

When the length of the curve is calculated (and nor-
malized) for every m and k, we get an L(k) as the
mean of all lengths Lm

k . If L(k) ∼ k−D the curve is a
fractal with dimension D. In case of real data applica-
tion, we have to determine how high should the value
k go. In various articles, the recommendation regard-
ing k is to compute the estimates for increasing val-
ues of k and use the value where the estimates reach
a plateau. However, we did not observe a plateau and
in the end we made a heuristic choice of the value
k = 15.

To estimate the Higuchi dimension, we used a
Matlab code shared by J. Monge-Álvarez via the
site http://www.mathworks.com/matlabcentral/
fileexchange/50290-higuchi-and-katz-fractal-
dimension-measures.

3.2 Generalized Hurst exponent

Originally, studies involving Hurst exponent were
mainly connected to hydrology. H. E. Hurst (1880
– 1978) invented the exponent when determining the
optimum dam sizing for the Nile river. Value of H
describes a dependence (or persistence) of the long-
term memory process. The exponent reflects whether
the time-series is persistent (0.5 < H < 1) or anti-
persistent (0 < H < 0.5). That means how current

data points influence future data points, whether the
process is trending or mean reverting.

As stated above, for self-affine time series

D = 2−H.

Hurst‘s estimation of H was connected to so-called
R/S statistics, where R is the range of partial sums of
the time series and S is the sample standard deviation
[Hurst, 1951].

In this study, the generalized Hurst exponent as
described in [Di Matteo et al., 2003] was estimated.
This approach computes the q-order moments of the
distribution of the increments:

Kq(τ) =
< |X(t + τ)−X(t)|q >

< |X(t)|q > .

Then H can be calculated from the following rela-
tion:

H(q)∼ logKq(τ)
q logτ

.

H(q) = H is characteristic of uni-scaling or uni-
fractal processes, while H(q) dependent on q indi-
cates processes called multi-scaling or multi-fractal.
Different exponents H(q) are associated with special
features. For instance, H(1) describes the scaling be-
haviour of the absolute values of the increments. De-
pending on the context of the application, we have to
set the value of q and the range of τ values. For our
purposes, q = 1 and τ from 1 to 25 were chosen.

3.3 Detrended fluctuation analysis

An alternative way to find Hurst exponent, based on
method of DFA [Peng et al., 1994].

The obtained exponent δ corresponds to the Hurst
exponent. However, DFA has the advantage that it
may also be applied to non-stationary signals.

DFA method looks on the fluctuations of the signal
by investigating the variance of data points on dif-
ferent scales. With rising scale the variance of data
points decreases and the ”speed” of the decrease de-
termines H and consequently D. To be more spe-
cific, we take N data points: X(1),X(2), ...,X(N) and
make cumulative sum of the signal (Ym = ∑m

i=1 X(i)).
In next step we divide the entire sequence into N : l
non-overlapping boxes with the size of l. Then we
define the ”local trend” T ( j)( j = 1,2, ..., l) in each
box to be the ordinate of a linear least-squares fit for
the data points in box. In the next step every point
is detrended by the belonging ”local trend” and the
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variance for each box is calculated. The average of
these variances over all boxes of size l gives value
F(l). For sufficiently high l, we observe the follow-
ing relationship:

F(l)∼ lδ .

Finally, we make a log-log graph with a slope δ . If
0 < δ < 1 the time-series is produced by a stationary
process and H = δ , if 1 < δ < 2 by non-stationary
process and H = δ − 1 [Peng et al., 1994]. The size
of the boxes which we investigate is also important
for accuracy of the result. We should not use too
small size (l < 4), because finding the trend in small
boxes would not be accurate enough and we also
should avoid too big size (l > N/4), because of in-
sufficient number of F(l) values to average (less than
4) [Peng et al., 1994]. Since the sizes do not need to
be divisors of N, in majority of cases there is some
unused part at the end of signal. To take that part in
consideration, for every l we make two computation,
one with the boxes starting from the beginning of the
signal, and one starting from the end.

3.4 Spectral decay coefficient

Discrete Fourier transform represents data by a su-
perposition of sines and cosines that have various am-
plitudes and frequencies. With time series of length
N, the range of frequencies that can be considered
goes from 1/N to 1/2 (Nyquist frequency given by
the sampling). Powers of individual Fourier compo-
nent are called power spectral density (power spec-
trum). They are usually computed by the technique
called fast Fourier transform ( We used the fft func-
tion from Matlab). For self-affine signals the power
spectrum P( f ) decays via a power law:

P( f )∼ f−β → β =
− logP( f )

log f
.

The value of the power-law decay can be obtained
as a slope of linear regression applied to the power
spectrum in log–log coordinate system.

After calculating the spectral decay coefficient β ,
we use the relationship introduced above to obtain the
fractal dimension:

D =
5−β

2
.

4 Results

Results of this study are summarized in Table 1.
We can see that two of the implemented methods,

the Higuchi method and the generalized Hurst expo-
nent, performed generally the best. They gave com-
parably good D estimations for both long and short
data sets. Even for as short data sets as 500 points,
the average results were very good (see Figure 5 and
6).

The two best methods did not have serious prob-
lems with coarse sampling either. As Figure 4 shows,
if each 100th data point of fBm (for D lower than
1.5) was used for estimation, the error climbed up to
0.08, while for other type of data it was always under
0.025.

Detrended fluctuation analysis method was not so
successful as the best two methods. However, in case
of noisy Weierstrass function, DFA gave the most
precise estimates of D.

As concerns noisy Weierstrass function, all meth-
ods led to severe overestimation of D for all dimen-
sions (but especially for 1.2, 1.4, 1.6). As expected,
the higher amount of noise the worse estimation (see
Figure 7 and 8).

The fourth method, the method of spectral decay,
was the least successful. For this approach precise
computation of the spectrum and optimum region for
fitting the regression line are crucial but difficult to
find.

And finally, we can point out yet another problem:
The production of a truly fractal signal of given di-
mension is itself a non-trivial task. So actually, to a
certain extent we can worry about the adequacy of
the data-generating algorithms as well as about the
estimation algorithms.
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Type of 

data
exact D

Type of 

data
exact D

1.2 1.2020 1.2029 1.2116 1.2115 1.2 1.2076 1.2085 1.2948 1.2580
1.4 1.4004 1.4013 1.4023 1.4212 1.4 1.4022 1.4011 1.4411 1.4407
1.5 1.5020 1.5026 1.5050 1.5224 1.5 1.5001 1.4997 1.4809 1.4859
1.6 1.6048 1.6050 1.6113 1.6260 1.6 1.5965 1.5958 1.5653 1.5051
1.8 1.8164 1.8137 1.8391 1.8497 1.8 1.7779 1.7794 1.7846 1.7467

1.2 1.2014 1.2022 1.2004 1.4973 1.2 1.2077 1.2083 1.2257 1.4652

1.4 1.4004 1.4012 1.3989 1.4718 1.4 1.4024 1.4021 1.4024 1.4821
1.5 1.5021 1.5027 1.5044 1.4567 1.5 1.5002 1.5015 1.5026 1.5168

1.6 1.6048 1.6051 1.6120 1.4460 1.6 1.5966 1.5965 1.6140 1.5944
1.8 1.8165 1.8138 1.8464 1.4797 1.8 1.7794 1.7801 1.8396 1.7932

1.2 1.2097 1.2103 1.1970 1.5064 1.2 1.2129 1.2142 1.2150 1.4998
1.4 1.4009 1.4022 1.4003 1.4753 1.4 1.4061 1.4028 1.4114 1.4949
1.5 1.5018 1.5021 1.5089 1.4541 1.5 1.5001 1.4988 1.5156 1.5255
1.6 1.6044 1.6041 1.6225 1.4487 1.6 1.5996 1.5972 1.6282 1.6078
1.8 1.8164 1.8137 1.8823 1.5681 1.8 1.7789 1.7801 1.8619 1.8408

1.2 1.2054 1.2051 1.2213 1.1264 1.2 1.2180 1.2247 1.3348 1.2831
1.4 1.3973 1.3954 1.4045 1.3875 1.4 1.3995 1.3999 1.4612 1.4547
1.5 1.4952 1.4934 1.5045 1.5095 1.5 1.4925 1.4898 1.4758 1.4783

1.6 1.5926 1.5914 1.6084 1.6441 1.6 1.6010 1.5995 1.5499 1.4922
1.8 1.7836 1.7886 1.8336 1.8929 1.8 1.7941 1.7951 1.7755 1.7317

1.2 1.2187 1.2149 1.2376 1.0332 1.2 1.2677 1.2896 1.4147 1.3378
1.4 1.4071 1.4019 1.4163 1.2675 1.4 1.4319 1.4402 1.4995 1.4782
1.5 1.5073 1.5011 1.5173 1.3624 1.5 1.4681 1.4549 1.4779 1.4658

1.6 1.6094 1.6025 1.6241 1.4774 1.6 1.5953 1.5977 1.5162 1.4699
1.8 1.8216 1.8123 1.8594 1.7654 1.8 1.7936 1.7867 1.7541 1.7060

1.2 2.0004 2.0001 1.9844 2.1810 1.2 1.4345 1.3763 1.3487 1.3124
1.4 1.9992 1.9994 1.9580 2.1905 1.4 1.5649 1.5271 1.4836 1.4722

1.5 1.9994 1.9991 1.9438 2.1801 1.5 1.6235 1.5976 1.5146 1.4943
1.6 1.9969 1.9953 1.9286 2.1769 1.6 1.6810 1.6648 1.5905 1.5158
1.8 1.9336 1.9270 1.9109 2.1627 1.8 1.8057 1.8035 1.7957 1.7533

1.2 2.0000 1.9998 1.8568 2.1460 1.2 1.2482 1.2371 1.3032 1.2718
1.4 1.9990 1.9977 1.8314 2.1215 1.4 1.4280 1.4202 1.4471 1.4462
1.5 1.9937 1.9910 1.8170 2.1190 1.5 1.5179 1.5132 1.4855 1.4867
1.6 1.9693 1.9596 1.8029 2.1016 1.6 1.6077 1.6046 1.5685 1.5063
1.8 1.8443 1.8398 1.8523 2.0999 1.8 1.7811 1.7821 1.7858 1.7474

1.2 1.9993 1.9986 1.7294 2.0747 1.2 1.2122 1.2117 1.2957 1.2600
1.4 1.9882 1.9811 1.7049 2.0627 1.4 1.4049 1.4031 1.4416 1.4413

1.5 1.9464 1.9252 1.6922 2.0549 1.5 1.5021 1.5011 1.4814 1.4860
1.6 1.8238 1.7986 1.6897 2.0447 1.6 1.5976 1.5967 1.5657 1.5053
1.8 1.8196 1.8166 1.8406 2.0592 1.8 1.7782 1.7796 1.7847 1.7467

1.2 1.9941 1.9890 1.6030 2.0137 1.2 1.2081 1.2088 1.2948 1.2581
1.4 1.9054 1.8641 1.5802 2.0413 1.4 1.4024 1.4013 1.4411 1.4409
1.5 1.7416 1.7022 1.5800 2.0002 1.5 1.5003 1.4998 1.4810 1.4859
1.6 1.6515 1.6429 1.6264 2.0242 1.6 1.5966 1.5958 1.5654 1.5051
1.8 1.8167 1.8140 1.8393 1.9949 1.8 1.7779 1.7794 1.7846 1.7467

1.2 1.9497 1.9100 1.4767 1.9753 1.2 1.2077 1.2085 1.2948 1.2580

1.4 1.6368 1.5877 1.4702 1.9382 1.4 1.4022 1.4011 1.4411 1.4407
1.5 1.5481 1.5380 1.5190 1.9534 1.5 1.5001 1.4997 1.4809 1.4859
1.6 1.6103 1.6093 1.6131 1.9493 1.6 1.5965 1.5958 1.5654 1.5051
1.8 1.8164 1.8137 1.8391 1.9166 1.8 1.7779 1.7794 1.7846 1.7467

Higuchi 
Gen. 

Hurst
DFA

Spectral 

decay

clean 314160 clean 320000

Weierstrass f.

Higuchi 
Gen. 

Hurst
DFA

Spectral 

decay

fBm

clean 10000 clean 10000

clean 500 clean 500

clean each 

10th

clean each 

10th

clean each 

100th

clean each 

100th

signal/noise 

10 

signal/noise 

10 

signal/noise 

20

signal/noise 

20

signal/noise 

30

signal/noise 

30

signal/noise 

40

signal/noise 

40

signal/noise 

50

signal/noise 

50

Table 1: Table of results for all types of tested data, methods and dimensions. The darker green, the more
precise result; the darker red, the less precise result.
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Figure 3: Average results of estimation of D depend-
ing on number of data for Weierstrass function. (Val-
ues 3141 and 31416 belong to coarse sampling - each
100th and 10th data points.)

Figure 4: Average results of estimation of D depend-
ing on number of data for fBm. (Values 3141 and
31416 belong to coarse sampling - each 100th and
10th data points.)

Figure 5: Box plot for results of estimates of D,
obtained by Higuchi method computed for 624 seg-
ments of 500 data points of Weierstrass function.

Figure 6: Box plot for results of estimates of D,
obtained by Higuchi method computed for 624 seg-
ments of 500 data points of fBm.
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Figure 7: Estimates of D, obtained by the four meth-
ods for noisy Weierstrass function (D = 1.4) with dif-
ferent signal-to-noise ratios.

Figure 8: Estimates of D, obtained by the four meth-
ods for noisy fBm function (D = 1.4) with different
signal-to-noise ratios.

5 Conclusion

Four methods for analysing self-affine fractal signals
were tested in context of estimation of the fractal di-
mension.

If applied to our data, the Higuchi method and the
generalized Hurst exponent were the best, while the
DFA and especially the spectral decay gave much
more biased results. However, it seems that in case of
self-affine signals (but not just in statistical sense) use
of detrended fluctuation analysis is also worth consid-
ering.

We do not rule out that there remains some room

- although limited - for improvements, such as pre-
processing of signal before applying the methods or
further optimisation of parameters of the methods.
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Abstrakt: V práci dokážeme istú rovnomernú
vlastnost’ stability pre duálne mriežky vektorových
mriežok v Rn. Intuitívne, ak sa nejaký vektor správa
„takmer ako vektor z duálnej mriežky“ v tom zmysle,
že dostatočne vel’kú čast’ danej mriežky zobrazuje
dostatočne blízko k celým číslam, tak tento vektor
je už dostatočne blízko k nejakému vektoru duál-
nej mriežky. Dôkaz tohto tvrdenia je nekonštruktívny,
kedže využíva konštrukciu ultraproduktu. Výsledok
zovšeobecňuje analogické tvrdenie pre celočíselné
mriežky z práce [6].

1 Úvod

V tejto práci sa zaoberáme stabilitou duálnych mrie-
žok. V prvom nástrele by sme sa mohli pokúsit’ do-
kázat’, že pre l’ubovol’né n ≥ 1 a ε > 0 existujú
δ > 0 a r > 0 také, že pre akúkol’vek mriežku L⊂Rn

spĺňajúcu isté podmienky platí: Ku každému vektoru
u ∈ Rn takému, že |uT x−Z| = infc∈Z |uT x− c| < δ
pre všetky x ∈ L, ‖x‖ ≤ r, existuje vektor v z duál-
nej mriežky L? taký, že ‖u− v‖ < ε . Pre celočíselné
mriežky, t.j. L ⊂ Zn, bolo v práci [6] dokázané sil-
nejšie tvrdenie, totiž, že i parameter δ možno volit’
l’ubovol’ne, až na podmienku δ < 1

3 , a k daným n,
ε , δ už máme zaručenú existenciu r požadovaných
vlastností. Presnejšie

Veta 1. Nech δ < 1
3 ,ε > 0 a 1≤ n∈N. Potom existuje

r > 0 také, že pre l’ubovol’nú mriežku L⊂ Zn platí:
Nech u ∈ Rn je taký vektor, že pre každé x ∈

L,‖x‖ ≤ r je |uT x−Z| < δ Potom existuje existuje
v ∈ L+ také, že ‖u− v‖ ≤ ε .

Nám sa podarilo eliminovat’ predpoklad celočí-
selnosti mriežky L a nahradit’ ho prepokladom, že
vzdialenost’ l’ubovol’ných dvoch (rôznych) bodov v
L neklesne pod vopred stanovenú hodnotu λ > 0.
Hl’adané r potom okrem n, δ a ε môže byt’ závislé
aj na tomto parametri λ . Spomínaný výsledok v [6]
bol odvodený ako dôsledok iného výsledku o stabilite
charakterov spočítatel’ných abelovských grúp, kto-
rého dôkaz využíval Pontryaginovu-van Kampenovu
∗mato.vodicka@gmail.com
†pavol.zlatos@fmph.uniba.sk

dualitu a konštrukciu ultraproduktu pre abelovské
grupy, teda dva nástroje „t’ažkého kalibru“. Na roz-
diel od toho, náš výsledok používa iba ultraprodukt
polí, vektorových priestorov a mriežok a niekol’ko
na to nadväzujúcich pojmov a výsledkov neštandard-
nej analýzy (teda zaobíde sa bez Pontryaginovej-
van Kampenovej duality). Jednako, pokial’ ide o hod-
notu hl’adaného parametra r, výsledok je stále nekon-
štruktívny a neposkytuje nijaký odhad jeho vel’kosti.

2 Mriežky

2.1 Základné pojmy

Nech L je aditívna podgrupa grupy (Rn,+). Hovo-
ríme, že L je mriežka ak je diskrétna. To znamená,
že existuje λ ∈ R,λ > 0 také, že ∀x,y ∈ L;x 6= y⇒
‖x−y‖> λ , kde ‖·‖ je obyčajná euklidovská norma.

Ked’že mriežka je niečo ako diskrétny vektorový
priestor, tak prirodzeným spôsobom definujeme di-
menziu mriežky, ktorú nazývame jej hodnost’, a tak-
tiež bázu mriežky.

Lineárnym obalom mriežky L, nazývame vekto-
rový priestor generovaný prvkami mriežky. Ozna-
čujeme ho lin(L). Hodnost’ou mriežky nazývame
dimenziu jej lineárneho obalu, t.j. rank(L) =
dim(lin(L)).

Nech L je mriežka hodnosti d. Hovoríme,
že množina lineárne nezávislých vektorov β =
{b1,b2, . . . ,bd} je báza mriežky L, ak platí, že

L = {c1b1 + c2b2 + · · ·+ cdbd ;c1,c2, . . . ,cd ∈ Z}.

Pre zjednodušenie zápisu môžeme bázu zapísat’
ako maticu typu n× r, ktorej stĺpce sú bázové vek-
tory. Potom platí:

L = {βc;c ∈ Zn}.

Platí, že každá mriežka má bázu.

2.2 Bázy

Okrem toho, že každá mriežka má bázu, o bázach
platí vel’a vecí. Napríklad báza samozrejme nie je
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jednoznačne určená mriežkou. Ak β je matica bázy
typu n× r, a U je l’ubovol’ná unimodulárna matica
typu r× r, tak aj βU je báza.

Ak nás zaujíma návod ako vytvorit’ bázu, tak platí
nasledujúci fakt: Majme nejaké vektory b1, . . . ,bk,
ktorých lineárny obal je podpriestor Vk a ktoré tvoria
bázu mriežky L∩Vk. Potom ak si zoberieme l’ubo-
vol’ný vektor u∈ L, ktorého vzdialenost’ od podpries-
toru L je minimálna, tak u môžeme pridat’ k vektorom
b1, . . . ,bk a doplnit’ to na bázu mriežky L. Existencia
takého vektora u vyplýva z diskrétnosti mriežky.

A z toho, že existuje báza mriežky, vieme odo-
vodit’ zaujímavé kritérium nezávislosti vektorov z
mriežky. Totiž ak sú lineárne závislé, tak pomo-
cou bázy vieme nájst’ aj ich celočíselnú kombináciu,
ktorá dáva nulový vektor. Preto vektory mriežky sú
lineárne závislé práve vtedy, ak existuje ich celočí-
selná kombinácia, ktorá dáva nulový vektor.

Vieme, že mriežka má (nekonečne) vel’a báz. Nie-
ktoré z nich môžu byt’ však výhodnejšie na používa-
nie. Hovoríme, že báza β je v Minkowského redu-
kovanom tvare, ak b1 je najkratší vektor v L a bi je
rekurzívne definovaný ako najkratší vektor z L taký,
že množina b1, . . . ,bi sa dá doplnit’ na bázu. Potom
zrejme platí ‖b1‖ ≤ ·· · ≤ ‖bd‖.

2.3 Telesá

Okrem mriežok, d’alšie dôležité podmnožiny Rn

sú telesá. Pod telesom budeme rozumiet’ súvislú a
ohraničenú podmnožinu Rn, ktorá sa rovná uzáveru
svojho vnútra. Telesá môžu mat’ nejaké vlastnosti.
Dôležité budú centrálne symterické, a tiež konvexné
telesá. Teleso K sa nazýva centrálne symetrické, ak
pre všetky x ∈ K platí aj −x ∈ K. Teleso K sa na-
zýva konvexné, ak pre všetky x,y ∈ K,0≤ t ≤ 1 platí
x+ t(y− x) ∈ K.

Centrálne symetrické konvexné telesá sú dôležité
preto, lebo nám definujú normu v Rn, a to takým spô-
sobom, že centrálne symtetrické konvexné teleso K
môžeme považovat’ za jednotkovú gul’u. Potom pri-
rodzene ‖x‖K = min{m,x ∈ mK}.

Funguje to samozrejme aj naopak, že každá norma
v Rn má jednotkovú gul’u, ktorá je centrálne symet-
rické konvexné teleso.

Používame štandardnú notáciu, teda
mK = {mk,k ∈ K}, tak isto napríklad
A+B = {a+b,a ∈ A,b ∈ B}, atd’.

Ak m je celé číslo, tak by sme pod množinou mK

síce mohli rozumiet’ aj množinu

mK = {k1 + k2 + · · ·+ km;k1, . . . ,km ∈ K},

avšak pre konvexné telesá K dávajú obe možnosti ten
istý výsledok.

Vieme, že mriežky sú diskrétne a vieme číselne vy-
jadrit’ ako vel’mi sú diskrétne. Budeme to vyjadovat’
i-tym postupným minimom λi(L). To je definované
ako najmenšie číslo, také, že množina L∩Bλi(L) ob-
sahuje aspoň i nezávislých vektorov, kde Br označuje
gul’u o polomere r. Môžeme si všimnút’, že λ1(L)
je najmenšia vzialenost’ medzi nejakými dvoma prv-
kami mriežky.

Toto môžeme zovšeobecnit’ pre l’ubovol’né cen-
trálne symetrické konvexné teleso K, tak že nepou-
žijeme štandardnú euklidovskú normu, ale normu de-
finovanú týmto telesom. Označujeme ho λi(K,L) a je
to najmenšie také, číslo, že množina rK∩L obsahuje
aspoň i nezávislých vektorov.

2.4 Duálne mriežky

Teraz sa dostávame ktomu s čím budeme pracovat’ a
to k duálnym mriežkam a celočíselným anihilátorom
mriežok.

Celočíselným anihilátorom k mriežke L ⊂ Rn na-
zývame množinu

L+ = {y ∈ Rn;∀x ∈ L : xT y ∈ Z}.

Na to aby sme zistil, či je nejaký vektor z L+,
nemusíme overovat’ všetky súčiny. Zrejme stačí aby
sme po jeho vynásobení z prvkami bázy L dostali celé
číslo. Teda ak B je báza L, tak

L+ = {y ∈ Rn;∀x ∈ B : xT y ∈ Z}.

Celočíselný anihilátor samozrejme nemusí byt’
mriežkou, lebo ak L nemala plnú hodnost’, tak ne-
bude diskrétny. Avšak ak zoberieme jeho prienik s
lineárnym obalom mriežky L, tak už bude diskrétny
a bude to aj mriežka. To čo sme dostali je duálna
mriežka L?. Teda platí, že

L? = L+∩ lin(L) = {y ∈ lin(L);∀x ∈ L : xT y ∈ Z}.

Môžeme si všimnút’, že mriežka a jej duál majú
rovnakú hodnost’. Samozrejme, ak je mriežka plnej
hodnosti, tak celočíselný anihilátor a duálna mriežka
je to isté. Preto budeme často pre jednoduchost’ pra-
covat’ s mriežkami plnej hodnosti.
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Obdobne ako duálnu mriežku môžeme definovat’
aj duálne teleso. Duálnym telesom k telesu K nazý-
vame teleso:

K? = {y ∈ Rn;∀x ∈ K : |xT y| ≤ 1}.

Ak K je centrálne symetrické a konvexné, tak aj
duálne teleso je centrálne symtrické a konvexné, a
teda k norme vieme nájst’ duálnu normu.

Medzi postupnými minimami mriežky a duálnej
mriežky by mal platit’ nejaký vzt’ah. Totiž, ak sú
prvky mriežky vel’mi blízko seba, tak prvky duálnej
mriežky sú zase d’aleko. Dalo by sa čakat’, že súčin
postupných miním sa bude dat’ odhadnút’. Tak to aj
naozaj je, odhad pochádza z roku 1993, a je ukázaný
v [1].

Veta 2. Nech L je mriežka hodnosti n. Potom platí:

1≤ λi(L)λn−i+1(L?)≤ n.

Všeobecnejšie, ak K je l’ubovol’né centrálne symet-
rické konvexné teleso, tak platí:

1≤ λi(K,L)λn−i+1(K?L?)≤ n3/2.

3 Ultraprodukty, neštandardná
analýza

Myšlienka za ultraproduktami je nasledovná. Zobe-
rieme nejaký súčin štruktúr a prvky, ktoré sa na vel’-
kej alebo podstatnej časti rovnajú prehlásime za to-
tožné. Najprv potrebujeme niečo, čo nám určí, či ne-
jaká podmnožina je vel’ká alebo nie. Na to nám slúžia
filtre.

3.1 Filtre

Nech A je l’ubovol’ná množina a U je systém pod-
množín A. Hovoríme, že U je filter, ak sú splnené na-
sledujúce podmienky:

1. U 6= /0

2. X ∈U,X ⊂ Y ⇒ Y ∈U

3. X ,Y ∈U ⇒ X ∩Y ∈U

Naviac U je ultrafilter, ak pre každú množinu X ⊆
A, práve jedna z množín A,X \A patrí do filtra.

3.2 Ultraprodukty

Ak {Ai}i∈I sú štruktúry nejakého jazyka prvého rádu
L , I je indexová množina a A = ∏i∈I Ai je súčin
štruktúr. Potom ak U je ultrafilter nad I, tak môžeme
na A definovat’ reláciu ∼U , nasledovne:

α ∼U β ⇔{i ∈ I;α(i) = β (i)} ∈U.

Teda dva prvky sú ekvivalentné, ak sa rovnajú na
množine z filtra. Vd’aka vlastnostiam filtra je ∼U re-
láciou ekvivalencie.

Preto môžeme množinu A faktorizovat’, podl’a
tejto relácie. To, čo dostaneme sa nazýva ultraprodukt
štruktúr. Ozačujeme ho

∏
i∈I

Ai/U = ∏
i∈I

Ai/∼U

Triedu ekvivalencie nejakého prvku α ∈ ∏i∈I Ai

budeme označovat’ αU .
Pri ultraproduktoch bude často dôležitá mno-

žina tých indexov, na ktorých platí nejaká formula
φ(α1, . . . ,αn). Budeme ju označovat’

[φ(α1, . . . ,αn)] = {i ∈ I;Ai � φ(α1(i), . . . ,αn(i))}.

Na ultraprodukte vieme prirodzene definovat’ fun-
kcie a relácie. A to tak že

f (αU
1 , . . . ,αU

n ) = f (α1, . . . ,αn)
U

pre všetky fukcionálne symboly f a

(αU
1 , . . . ,αU

n ) ∈ r⇔ [r(α1, . . . ,αn)] ∈U

pre všetky relačné symboly r.
Opät’ vd’aka vlastnostiam filtra, sú tieto operácie

dobre definované, teda že pre l’ubovol’ný výber re-
prezentanta z triedy ekvivalencie, dostanem ten istý
výsledok.

No najdôležitejši fakt je, že ak chceme zistit’ plat-
nost’ nejakého tvrdenia, stačí sa pozriet’ na jeho plat-
nost’, v jednotlivých štruktúrach súčinu. O tom ho-
vorí Losova veta:

Veta 3. Losova veta
Ak U je ultrafilter na I a φ je l’ubovol’ná formula,

tak pre l’ubovol’né α1, . . . ,αn platí:

∏
i∈I

Ai/U � φ(αU
1 , . . . ,αU

n )⇔ [φ(α1, . . . ,αn)] ∈U
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Môže nastat’ situácia, že budeme uvažovat’ ultra-
produkt nejakých množín Ai, a potom budeme mat’
množiny Xi ⊆ Ai. Potom môžeme chápat’ množinu
∏i∈I Xi/U ⊆ ∏i∈I Ai/U . Takýmto podmnožinám ul-
traproduktu budeme hovorit’ interné podmnožiny. A
pre x ∈∏i∈I Ai/U platí

x ∈∏
i∈I

Xi/U ⇔{i;xi ∈ Xi} ∈U.

3.3 Ultramocniny

Často nastane situácia, že všetky štruktúry Ai v ultra-
produkte sú rovnaké, vtedy hovoríme o ultramocnine
štruktúry. Označujeme A I/U .

Uvažujme zobrazenia f : A → A I dané predpi-
som ( f (a))(i) = a a g : A I→A I/U také, že g(α) =
αU . Potom zobrazenie g◦ f : A →A I/U je elemen-
tárne vnorenie. Preto platí, že A ≺A I/U .

3.4 Hyperreálne čísla

Pomocou ultraproduktu vieme definovat’ hyperreáne
čísla, na ktorých je postavená neštandardná analýza.
Najprv si však uvedomíme to, že nie všetky ultrafiltre
sú rovnako dobré.

Hovoríme, že (ultra)filter F je triviálny ak
⋂

X∈F
X ∈F ,

teda ak existuje množina M s vlastnost’ou X ∈F ⇔
M ⊆ X

Je jasné, že ultraprodukt podl’a triviálneho ultra-
filtra nie je vel’mi zaujímavý. Lebo ak existuje j ∈ I
také, že A ∈U ⇔ j ∈ A, tak ∏i∈I Ai/U ∼= A j. Avšak
pomocou axiómy výberu sa dá dokázat’, že existuje
netriviálny ultrafilter nad N. Ked’že však na existen-
ciu ultrafiltra potrebujeme axiómu výberu, tak všetky
dôkazy za pomoci ultrafiltrov budú nekonštruktívne.

Nech U je netriviálny ultrafilter nad N. Potom
RN/U = ∗R sú hyperreálne čísla.

Vieme, že existuje vnorenie reálnych čísel do hy-
perreálnych čísel, a preto budeme pre x ∈ R stotož-
ňovat’ (x,x,x, . . .)U ∈ ∗R s x, teda hyperreálne čísla
obashujú reálne čísla ako svoju podmnožinu. Definu-
jeme ešte d’alšie dôležité podmnožiny hyperreálnych
čísel.

Konečným hyperreálnym číslom nazveme také hy-
perreálne číslo, ktoré je v absolútnej hodnote menšie
od nejakého reálneho čísla. Ich množinu označujeme

F∗R= {x ∈ ∗R,∃r ∈ R, |x|< r}.

Nekonečne malým hyperreálnym číslom nazveme
také hyperreálne číslo, ktoré je v absolútnej hodnote
menšie od l’ubovol’ného kladného reálneho čísla. Ich
množinu označujeme

I∗R= {x ∈ ∗R,∀r ∈ R+, |x|< r}.

Hovoríme, že dve konečné hypererálne čísla sú ne-
konečne blízke, ak ich rozdiel je nekonečne malý, t.j.
x ≈ y, ak x− y ∈ I∗R. L’ahko sa presvedčíme o tom,
že toto je tiež relácia ekvivalencie. A dokonca ku kaž-
dému konečnému hyperreálnemu číslu x existuje je-
diné reálne číslo, ktoré je k nemu nekonečne blízke.
Toto číslo nazývame štandardná čast’ z x a označu-
jeme ho ◦x.

Hovoríme, že dve hyperreálne čísla sú rádovo
blízke, ak ich podiel je konečný. Teda

x∼ y⇔ x
y
,
y
x
∈ F∗R.

L’ahko sa môžeme presvedčit’, že aj toto je relácia
ekvivalencie.

Ked’že my budeme pracovat’ v n-rozmernom
priestore, tak úplne rovnako môžeme definovat’
n-rozmerné hyperreálne vektory. Naviac množiny
(RN/U)n a ((Rn)N/U) sú kanonicky izomorfné,
takže tieto množiny môžeme stotožňovat’ a označo-
vat’ ∗Rn. Môžeme ich chápat’ aj ako vektorový pries-
tor nad pol’om hyperreálnych čísel.

4 Ultraprodukty mriežok

Budeme teraz uvažovat’ ultraprodukty mriežok. Pre
jednoduchost’, budú všetky mriežky v rovnakej di-
menzii, t.j ∀i Li ⊂ Rn. A U bude teraz vždy ten istý
netriviálny ultrafilter nad N, teda ten ktorým sme defi-
novali hyperreálne čísla. Potom ultraprodukt mriežok
budeme chápat’ ako podmnožinu ∗Rn.

Hovoríme, že L je interná mriežka v ∗Rn, ak exis-
tujú mriežky Li ⊂Rn, i∈N, také, že L je ich ultrapro-
dukt, t.j. L = ∏i∈N Li/U .

Interná mriežka v ∗Rn je aditívna podgrupa
(∗Rn,+) a je diskrétna v tom zmysle, že existuje
λ ∈ ∗R, ktoré je minimálnou vzdialenost’ou medzi
dvoma prvkami L.

Z vlastnosti ultraproduktu a princípu prenosu
dostaneme l’ahko nasledujúce vzt’ahy pre internú
mriežku L:

L+ = ∏
i∈N

L+
i /U
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L? = ∏
i∈N

L?
i /U

λk(L) = (∏
i∈N

λk(Li))
U

Pričom L+ je integrálny anihilátor v zmysle hyper-
reálnych čísel, teda

L+ = {y ∈ ∗Rn;∀x ∈ L : xT y ∈ ∗Z}.

A aj ostatné pojmy sú prirodzene definované, rov-
nako ako pre obyčajné mriežky. Tak dostaneme hod-
nost’ aj bázu internej mriežky, pri čom platí, že všetky
hyperceločíselné kombinácie bázových vektorov sú z
internej mriežky.

Vieme, že hodnosti mriežok Li sú celé nezáporné
čísla, ktoré sú najviac n. Preto existuje také d ∈
{0,1, . . . ,r}, že {i ∈ I; rank(Li) = r} ∈ U . Potom aj
rank(∏i∈N Li) = d. A preto môžeme bez ujmy na vše-
obecnosti vždy prepdokladat’, že všetky mriežky Li

v ultraprodukte majú rovnakú hodnost’ d. A to bude
aj hodnost’ internej mriežky L.

Pri formulácii viet a pri dôkazoch, budeme často
potrebovat’ vzdialenost’ nejakého bodu x od množiny
M. Budeme to označovat’ nasledovne:

‖x−M‖= inf
m∈M
‖x−m‖.

Teraz si ukážeme niečo o bázach mriežky L.
Z princípu prenosu dostaneme, že ak {b1

i , . . . ,b
d
i } je

báza mriežky Li, tak {(∏i∈N b1
i )

U , . . . ,(∏i∈N bd
i })U je

báza internej mriežky L. Takýmto spôsobom viem
dostat’ aj bázu internej mriežky L v Minkowského re-
dukovanom tvare. O tom si dokážeme jedno pomocné
tvrdenie:

Lema 1. Nech L je interná mriežka a nech β =
{b1, . . . ,br} je báza mriežky L v Minkowského redu-
kovanom tvare. Naviac nech pre nejaké k < r platí, že
|bk|
|bk+1| ≈ 0. Označme Vk vektorový podpriestor genero-
vaný b1, . . . ,bk. Potom pre l’ubovol’né u ∈ L také, že
u 6∈Vk platí ‖u‖

‖bk+1‖ 6≈ 0.

Dôkaz. Predpokladajme, že ‖u‖
‖bk+1‖ ≈ 0. Vieme, že

ak sa {b1, . . . ,bk} dá rozšírit’ na bázu (čo sa dá)
a zoberieme si taký vektor v, že ‖v−Vk‖ je mini-
málne, tak môžme v pridat’ do bázy. (Také v exis-
tuje, lebo existovalo v každej mriežke Li, a teda ich
ultraprodukt je hl’adané v). Nájdime toto v. Zrejme
‖v−Vk‖ ≤ ‖u‖. Označme w ortogonálnu projekciu
vektoru v na podpriestor Vk. Ked’že {b1, . . . ,bk} je
báza vektorového priestoru Vk, tak w = ∑k

i=1 cibi. No

potom aj prvok v0 = v− ∑k
i=1bcicbi ∈ L. Platí, že

‖v0−Vk‖= ‖v−Vk‖. A z trojuholníkovej nerovnosti
máme, že ‖v0‖ ≤ ∑k

i=1 ‖bi‖+ ‖u‖. Avšak z toho do-
staneme, že ‖v0‖

‖bk+1‖ ≈ 0, a teda ‖v0‖ < ‖bk+1‖, čo je
ale spor s tým, že β je v Minkowského redukovanom
tvare.

Čo ešte bude dôležité, je pozriet’ sa na reálnu čast’
internej mriežky L, teda na tie x ∈ Rn, pre ktoré exis-
tuje u ∈ L také, že u≈ x.

Nech L = ∏i∈N Li/U je interná mriežka. Potom

(L∩F∗Rn)/≈ = ◦L = {x ∈ Rn,∃u ∈ L,u≈ x}

je pozorovatel’ná stopa mriežky L.

Veta 4. ◦L je aditívna podgrupa (Rn,+). Naviac,
ak existuje λ ∈ R+ také, že pre všetky Li platí, že
λ1(Li)≥ λ , tak ◦L je aj mriežka v Rn.

Dôkaz. Zoberme si l’ubovol’né dva prvky množiny
◦L. Zrejme ich vieme zapísat’ v tvare ◦u, ◦v, kde u,v∈
L. Potom u+ v ∈ L, a tiež ◦u+ ◦v = ◦(u+ v) ∈ ◦L.
A tak isto −u ∈ L a analogicky zo vzt’ahu ◦(−u) =
−(◦u) máme, že −(◦u) ∈ ◦L.

Platí, že λ1(L) =∏i∈N λ1(Li)/U > λ . To znamená,
že ak si zoberieme, l’ubovol’né dva rôzne prvky z ◦L,
a zapíšeme ich v tvare ◦u, ◦v, kde u 6= v, tak platí |u−
v| > λ . Preto tiež platí |◦u− ◦v| = ◦|u− v| ≥ λ . Z
čoho dostávame, že ◦L je diskrétna, a preto to je aj
mriežka.

Analogicky môžeme definovat’ pozorovatel’nú
stopu hocijakej množiny (nie len mriežky). Pre l’u-
bovol’nú množinu M ⊆ ∗Rn definujeme

◦M = {x ∈ Rn,∃u ∈M,u≈ x}.

Veta 5. Nech interná mriežka L je ultraprodukt mrie-
žok Li, a nech existuje λ ∈ R+ také, že λ1(Li) ≥ λ .
Ďalej nech β = {b1, . . . ,br} je báza internej mriežky
L v Minkowského redukovanom tvare. (v ∗Rn). Potom
◦β je báza mriežky ◦L.

Dôkaz. Nech b1, . . . ,bs sú konečné vektory bázy.
Zrejme platí, že ◦β ⊂ ◦L. Dokážeme, že vektory
◦b1, . . . ,

◦bs sú lineárne nezávislé. Vieme, že sú to
vektory mriežky ◦L, a tie sú závislé práve vtedy ak
existuje ich celočíselná kombinácia, ktorá dáva nu-
lový vektor. Preto, ak by boli závislé, existujú celé
čísla c1, . . . ,cs také, že c1

◦b1+ · · ·+cs
◦bs = 0. Potom

však c1b1 + · · ·+ csbs ≈ 0. Avšak zároveň je to aj pr-
vok mriežky L a ked’že λ1(L)> λ , tak to musí byt’ 0.
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No ked’že b1, . . . ,bs sú z bázy L, tak nutne sú všetky
ci nulové, a preto sú ◦b1, . . . ,

◦bs sú lineárne nezávislé.
Teraz ukážeme, že každý vektor z ◦L sa dá vyjadrit’

ako ich celočíselná kombinácia.
Zoberme si l’ubovol’ný vektor ◦u ∈ ◦L (taký, že

u∈ L∩F∗Rn). Vieme, že existujú čísla c1, . . . ,cr ∈ ∗Z
také, že c1b1 + · · ·+ crbr = u. Pri tom nemôžeme po-
užit’ žiaden nekonečne vel’ký vektor bázy. Ak totiž
niektoré z čísel cs+1, . . . ,cr je nenulové, tak u neleží
v lineárnom obale vektorov b1, . . . ,bs. Ale |u|

|bs+1| ≈ 0,
čo je spor s lemou.

Na druhú stranu, ak je niektoré ci nekonečné, tak
zoberme najväčšie z nich, nech je to cM. Potom však

c1
‖cM‖b1 + · · ·+ cs

‖cM‖bs = u
‖cM‖ ≈ 0. No potom 0 =

◦( c1
‖cM‖)

◦b1 + · · ·+ ◦( cs
‖cM‖)

◦bs, čo je spor s lineárnou
nezávislost’ou vektorov ◦b1, . . . ,

◦bs.
Preto u = c1b1 + · · ·+ csbs, kde všetky ci sú ko-

nečné. Potom však máme, že ◦u= c1
◦b1+ · · ·+cs

◦bs.
To znamená, že každý vektor z ◦L sa dá vyjadrit’ ako
celočíselná kombinácia vektorov z ◦β , ktoré sú aj li-
neárne nezávislé, a preto je ◦β báza.

Lema 2. Nech L je interná mriežka hodnosti d a β
je báza L v Minkowského redukovanom tvare. Potom
platí

λk+1(L?)‖bd−k‖ ∈ F∗R.

Dôkaz. Zrejme platí λk(L)≤‖bk‖. A ak by λk+1(Ll)
|bk+1| ≈

0, tak je to spor s lemou 1. Preto λk(L)∼‖bk‖. No my
vieme, že platí λk+1(L)λd−k(L?)≤ n (z vety 2). Preto
λd−k(L?)‖bk+1‖ ∈ F∗R.

Veta 6. Nech L je interná mriežka a platí, že λ1(L)≥
λ , pre nejaké reálne číslo λ > 0. Potom ◦(L+) =
(◦L)+.

Dôkaz. Najprv dokážeme, že ◦(L+)⊆ (◦L)+.
Nech u ∈ L+. Chceme ukázat’, že ◦u ∈ (◦L)+. Zo-

berme si l’ubovol’né ◦v ∈ ◦L. Stále volíme v tak, že
v ∈ L. Avšak potom platí uT v ∈ Z. A zrejme ◦uT ◦v≈
uT v. Avšak ◦uT ◦v je reálne, a ked’že je nekonečne
blízke nejakému celému číslu, tak je aj celé. Preto
u ∈ (◦L)+.

Teraz dokážeme druhú inklúziu - ◦(L+)⊇ (◦L)+.
Nech β je báza mriežky L v Minkowského redu-

kovanom tvare. Pričom nech b1, . . . ,bs sú konečné a
bs+1, . . . ,bd sú nekonečné vektory.

Potom báza mriežky ◦L je ◦β . Nech u ∈ ◦(L+).
Ak označíme ci = uT ◦bi, teda skalárne súčiny u
s prvkami bázy, tak vieme, že u je riešenie systému

◦β T u = c. Označme si βs maticu, ktorej stĺpce sú len
tie bázové vektory, ktoré sú konečné, teda len prvých
s stĺpcov z β . Potom ak si zoberieme systém β T

s u= c,
tak ked’že β je regulárna, tak existuje riešenie tohoto
systému v také, že v≈ u.

Teraz budeme pokračovat’ akousi indukciou. Nech
máme nejaký vektor vk ≈ u taký, že vT

k bi ∈ ∗Z, pre
všetky 1 ≤ i ≤ k a platí ‖bk‖

‖bk+1‖ ≈ 0. Ďalej nech l
je najväčší index index taký, že ‖bk+1‖ ∼ ‖bl‖. Po-
tom ukážeme, že vieme nájst’ vektor vl ≈ vk tak, aby
vT

l bi ∈ ∗Z, pre všetky 1≤ i≤ l. Ak toto ukážeme, tak
s tým, že už vektor vs = v máme, dostaneme existen-
ciu vektora vd ≈ u, čo je to, čo chceme.

Zoberme si podmriežku Ll generovanú bázovými
vektormi b1, . . . ,bl . Vieme, že platí λk+1(L?

l )‖bl−k‖ ∈
F∗R.

Nech w1, . . . ,wl−k sú nezávislé vektory L?, ktoré sú
nekonečne malé. Zrejme platí wT

i b j ≤ ‖wi‖ · ‖b j‖ ≈
0, pre všetky j ≤ k. Potom však nutne wT

i b j = 0,
ked’že to je celé číslo.

Na druhú stranu tiež platí, že wT
i b j ≤ ‖wi‖ ·‖b j‖ ∈

F∗R, pre všetky k < j ≤ l. Ak označíme βl ma-
ticu, ktorej stĺpce sú vektory bk+1, . . . ,bl a ak ozna-
číme si = wT

i βl , tak si sú lineárne nezávislé. (Inak
by boli závislé aj wi). No potom nie je problém
nájst’ lineárnu kombináciu vektorov si tak, aby c1s1+
· · ·+ ck−lsk−l = {vT

k βl}, kde {x} označuje desatinnú
čast’ vektora x. (Z každej zložky zoberieme desatinnú
čast’). A ked’že si sú konečné celočíselné, tak aj ci

budú konečné.
No potom vk − c1w1− . . .− ck−lwk−l = vl je náš

hl’adaný vektor. Lebo jeho skalárne súčiny z vek-
tormi b1 . . . ,bl sú celé čísla a vk ≈ vl .

A ak nájdeme vd , tak zrejme vr ∈ L+ a vr ≈ u, čo
sme chceli dokázat’.

5 Vety o stabilite duálnych mriežok

Teraz môžeme formulovat’ a dokázat’ vety, o ktorých
sme hovorili na začiatku článku. Najprv sa pozrieme
na neštandardnú formuláciu.

Veta 7. Nech L⊆ ∗Rn je interná mriežka, λ1(L)≥ λ ,
pre nejaké λ ∈ R+. Potom pre l’ubovol’né u ∈ F∗Rn

platí:

Ak ∀x ∈ L∩F∗Rn,uT x≈ Z, tak ∃v ∈ L+ : u≈ v.

Dôkaz. Vieme, že pre všetky x ∈ L ∩ F∗Rn platí
uT x≈ ◦uT ◦x. Avšak ◦uT ◦x ∈R a preto ◦uT ◦x ∈Z. No

Rovnomerná vlastnost’ stability pre duálne mriežky 37



z toho vyplýva, že ◦u ∈ (◦L)+, a preto aj ◦u ∈ ◦(L+),
z čoho vyplýva existencia takého v ∈ L+, že platí
v≈ ◦u≈ u.

Pred tým ako sa pustíme do štandardnej formulácie
a dôkazu si najprv dokážeme pár pomocných tvrdení:

Lema 3. Nech n ∈ N,λ > 0. Potom ∃M > 0 také, že
pre l’ubovol’nú mriežku L⊂ Rn,λ1(L)≥ λ platí:

∀u ∈ Rn∃v ∈ Rn : u− v ∈ L+,‖v‖< M.

Dôkaz. Nech w je ortogonálna projekcia vektora u na
vektorový priestor lin(L). Zrejme u−w ∈ L+, lebo
(u−w)T x = 0 pre všetky x ∈ lin(L).

Nech hodnost’ mriežky L je d. Zrejme d ≤ n.
Vieme, že λd(L?) < d/λ1(L) ≤ n/λ . To ale

znamená, že vieme nájst’ d nezávislých vektorov
a1, . . . ,ad ∈ L? takých, že ‖ai‖ ≤ n/λ . Ak sa po-
zrieme na teleso

K = {k1a1 + k2a2 + · · ·+ krar, |ki| ≤ 1/2},

tak pre l’ubovol’né x ∈ K platí z trojuholníkovej ne-
rovnosti:

‖x‖≤ |k1|‖a1|+· · ·+|kr|‖ar‖≤
1
2

r/λ +· · ·+ 1
2

r/λ =

= r2/2λ ≤ n2/2λ .

Na druhú stranu ked’že ai sú lineárne nezávislé, tak
každé w ∈ lin(L) sa dá zapísat’ ako w = c1a1 + · · ·+
crar;ci ∈ R, a ak označíme, di najbližšie celé číslo k
ci, tak v= (c1−d1)a1+ · · ·+(cr−dr)ar ∈K a zrejme
w− v ∈ L?. Potom ale u− v = u−w+w− v ∈ L+,
takže stačí zvolit’ M = n2/2λ .

Lema 4. Ak pre u,v∈Rn platí, že |uT x−Z|< δ ,∀x∈
L∩nK, kde L je mriežka hodnosti n a K je centrálne
symetrické konvexné teleso, a ‖u−L+‖K > ε , a u−
v ∈ L+, tak aj ‖v−L+‖K > ε a |vT x−Z| < δ ,∀x ∈
L∩nK.

Dôkaz. Zrejme ‖u−L+‖K = ‖v−L+‖K . A tiež uT x−
vT x = (u− v)T x ∈ Z,∀x ∈ L, ked’že u− v ∈ L+. A
preto |vT x−Z| = |uT x−Z|,∀x ∈ L, z čoho je jasná
platnost’ tvrdenia.

Veta 8. Nech 0 < δ < 1
3 ,ε,λ > 0 a n ∈N. Potom pre

l’ubovol’né dve centrálne symetrické konvexné telesá
K1,K2 existuje r > 0 také, že pre l’ubovol’nú mriežku
L⊂ Rn,λ1(L)≥ λ platí :

Ak u∈Rn je taký, že ∀x∈ L,‖x‖K1 < r : |uT x−Z|<
δ , tak ‖u−L+‖K2 ≤ ε .

Dôkaz. Dokážeme to sporom. Nech δ ,ε,λ ,K1,K2 sú
pevne dané. Prepokladajme, že pre žiadne r ∈ N tvr-
denie neplatí. To znamená, že pre všetky r existuje
mriežka Lr plnej hodnosti s λ (L) > λ a ur ∈ Rn

také, že pre všetky x ∈ (Lr ∩ rK1) je |uT
r x−Z| < δ

a zároveň ‖u− L+
r ‖K2 ≥ ε , t.j. že pre každé v ∈ L+

r
je ‖u− v‖K2 ≥ ε . Zároveň z lemy 4 vieme, že ak
máme nejaké ur, stačí zobrat’ l’ubovol’né u′r také, že
ur− u′r ∈ L+

r . A podl’a lemy 3 existuje konštanta M
taká, že môžeme prepokladat’, že ‖u′r‖< M. Teda zo-
berme si rovno také ur a predpokladajme, že ‖ur‖ <
M.

Nech U je netriviálny ultrafilter nad N. Potom uva-
žujme ultraprodukt mriežok

L = ∏
i∈N

Li/U ⊂ (Rn)N/U = ∗Rn.

A nech
u = (∏

i∈N
u)U ∈ ∗Rn.

Pre všetky x ∈ L∩F∗Rn platí, že |uT x−Z| < δ ,
pretože existue prirodzené číslo N také, že ‖x‖K1 ≤N.
Avšak to znamená, že množina [x≤ |x|K1 ≤ N] ∈U a
tak isto N\{1,2, . . . ,N} ∈U , a zjavne

[|uT x−Z| ≤ δ ]⊆ [x≤‖x‖K1 ≤N]∩(N\{1,2, . . . ,N})

a preto patrí do filtra U .
A potom zrejme platí aj pre všetky x ∈ ◦L, že
|uT x−Z| ≤ δ ,ked’že ak x ≈ y, tak uT x ≈ uT y Pred-
pokladajme, že |uT x−Z|= δ0 > 0 pre nejaké x ∈ ◦L.
Preto existuje celé číslo z také, že bez ujmy na vše-
obecnosti uT x = z+ δ0 (inak urobíme tú istú úvahu
pre −x). Potom zoberme najmenšie celé číslo k také,
že kδ0 >

1
3 . Ked’že ◦L je mriežka, tak aj kx ∈ ◦L. Av-

šak uT kx = k(z+δ0) = kz+ kδ0. A vd’aka nerovnos-
tiam

kz+δ ≤ kz+
1
3
<

< kz+ kδ0 < (kz+1)− 1
3
≤ (kz+1)−δ ,

máme spor s tým, že pre všetky x ∈ ◦L platí |uT x−
Z| ≤ δ .

Preto musí platit’, že ◦uT x∈Z, pre všetky x∈ ◦L, a
teda ◦u ∈ (◦L)+. No potom platí aj to, že ◦u ∈ ◦(L+).
A potom zrejme existuje v ∈ L+, také, že v≈ ◦u≈ u.

Teraz využijeme to, že L+ = ∏i∈N L+
i /U . Preto

[v ∈ L+] ∈ U . Avšak [‖v− u‖K2 < ε] ∈ U . A preto
tiež platí, že

[v ∈ L+]∩ [‖v−u‖K2 < ε]⊆ [‖u−L+‖K2 < ε] ∈U,
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čo je spor s tým, že

[‖u−L+‖K2 > ε] ∈U.

Čím je veta dokázaná.

Z toho ako dôsledok dostaneme to, že ak mriežky
L majú plnú hodnost’, tak tvrdenie platí pre duálne
mriežky.

Dôsledok 1. Nech 0< δ < 1
3 ,ε,λ > 0 a n∈N. Potom

pre l’ubovol’né dve centrálne symetrické konvexné te-
lesá K1,K2 existuje r > 0 také, že pre l’ubovol’nú
mriežku plnej hodnosti L⊂ Rn,λ1(L)> λ platí :

Ak u∈Rn je taký, že ∀x∈ L,‖x‖K1 < r : |uT x−Z|<
δ , tak ‖u−L?‖K2 ≤ ε .

6 Komentár

Ako už bolo spomínané, dôkaz využíva ultraprodukty
a teda nie je konštruktívny. V našom prípade to zna-
mená, to, že hoci sa nám podarilo ukázat’ existenciu
takého r (v závislosti od δ ,ε,λ ,n,K1,K2), tak závis-
lost’ r od vstupných paratmetrov nie je známa. Teda
pre zadané hodnoty parametrov také r zatial’ nevieme
nájst’.

Na problém sa však môžeme pozriet’ tak, že ne-
hl’adáme len r, ale pre dané ε,λ ,n,K1,K2, hl’adáme
δ ,r, tak aby platila naša vlastnost’. To, čo sme doká-
zali je to, že δ môžeme zvolit’ l’ubovol’ne, stačí ak
je menšie ako 1

3 . A potom nájdeme r v závislosti od
ε,λ ,n,K1,K2 a aj v závislosti od δ . Tu však nevieme
ako to r nájdeme, vieme len to, že existuje.
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In this paper an analogue of x-representation in
noncommutative quantum mechanics is constructed.

In our NCQM model [1] , following canonical
commutation relation is used:

[xk,xl] = 2iλεklmxm (1)

Let aα be a pair of (boson) annihilation operators
which act on auxiliary Fock space. Corresponding
pair of creation operators span entire Fock space in
following manner:

|m,n〉= (a1
†)m(a†

2)
n

√
m!n!

|0,0〉 (2)

NC coordinates xi acting on Fock space are:

xi = λσ i
αβ a†

αaβ (3)

where σ i are Pauli matrices.
The NC analogue of wave function expanded

into power series in annihilation and creation
operators in Wick (normal) ordering is Ψ =

∑m,n,o,pCmnop(a1
†)m(a2

†)na1
oa2

p where m+n = o+
p = N.

In NCQM, weighted Hilbert-Schmidt scalar prod-
uct is used:

〈Ψ,Φ〉= 4πλ 2Tr
[
(ρ +λ )Ψ†Φ

]
(4)

where ρ = λ
(

aαa†
α

)
.

Consider coherent state |α〉. According to [2] op-
erator Â can be represented as it’s symbol A(ᾱ,α),
without loss of information. A(ᾱ,α) = 〈α| Â |α〉 and
α = (α1,α2). Important formula holds for a trace of
an operator:

Tr(A) =
∫

C2
A(ᾱ,α)dµ(α) (5)

Let’s introduce new variables:

z1 = α1
√

λ =
√

r cos(θ/2)exp
(

i
γ +φ

2

)
(6)
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z2 = α2
√

λ =
√

r sin(θ/2)exp
(

i
γ−φ

2

)
(7)

Then connection between αi and cartesian coordi-
nates is established via the following construction:

xi = z†σiz (8)

and xi are independent of γ . Also symbol of wave
function Ψ(ᾱ,α) is (of course) independent of γ .
Now we can introduce ”localized wave function” as
Ψ(ᾱ,α) = Ψ(~x).

Let A(ᾱ,α) be the symbol of operator Â, denote
projection operator of the coherent state |α〉 as Pα =
|α〉〈α| and it’s reduction to Hilbert space of NC wave
functions as Πα . Following formula is necessarily
true if A belongs to the space of NC wave functions:

Tr [Π~xA] = Tr [PαA] = A(~x) (9)

In the ordinary quantum mechanics x-
representation is defined by position functional
〈x0| acting on a state |ψ〉 as Dirac delta function
〈x0|ψ〉= ψ(x0). Similar equation can be derived for
NCQM using (4) and (9). We introduce an analogue
of position functional X which acts on NC state
as Ψλ (~x) = 〈X ,Ψ〉 = 4πTr [(ρ +λ )ΨΠx].Ψλ (~x)
consists of ”localized wave function” and some NC
correction:

Ψλ (~x) = 〈X ,Ψ〉=
(

1+
λ r

λ + r
∂r

)
Ψ(~x) (10)

and this is our analogue of x-representation.
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χ2 test dobrej zhody sa používa pri testovaní na
overenie typu rozdelenia, kde testovacia štatistika má
tvar

R̃2 =
k

∑
i=1

(mi−npi(θ̃))2

npi(θ̃)
(1)

a jej rozdelenie je asymptoticky χ2
k−s−1, kde k je po-

čet kategórii, s počet neznámych parametrov, mi po-
čet pozorovaní z i-tej kategórie, n rozsah náhodného
výberu a θ̃ sú odhady neznámych parametrov spra-
vené z kategorizovaných dát (pozri [Anděl, 2002]).
Ak R̃2 ≥ χ2

k−s−1(α), tak na hladine α zamietame
hypotézu, že výber pochádza z daného rozdelenia.
Tento test je asymptotický, preto sa treba zaoberat’
otázkou, ako rýchlo konverguje rozdelenie testovacej
štatistiky k svojej limite v závislosti od očakávaných
početností npi. Vhodnost’ odporúčaní pre ich mini-
málnu hodnotu preverujeme pre nulovú hypotézu, že
dáta pochádzajú z Poissonovho rozdelenia.

Pre Poissonovo rozdelenie s parametrom λ = 2 sú
v Tabul’ke 1 zrátané priemery X̄ z testovacích štatis-
tík a ich výberové rozptyly s2 pre 1000 opakovaní ná-
hodného výberu s rozsahom 100 a 1000. Na základe
našich simulácií (pre rôzne rozdelenia a hodnoty pa-
rametrov) sa zdá, že nie je možné sformulovat’ vše-
obecné odporúčanie pre minimálnu hodnotu npi.

Ak pre odhad parametrov vezmeme nekategori-
zované dáta, mení sa testovacia štatistika, čo uká-
žeme na príklade naznačenom v [Chernoff, Leh-
mann, 1954]. Majme n nezávislých, rovnako rozde-
lených pozorovaní z normálneho rozdelenia N(µ,1)
a dve kategórie: (−∞,0) a (0,∞). Nech m1 je po-
čet pozorovaní, ktoré padnú do (−∞,0) a m2 je po-
čet pozorovaní, ktoré padnú do (0,∞). Potom tes-
tovacia štatistika vypočítaná pomocou odhadu z ka-
tegorizovaných dát je R̃ = 0, ale testovacia štatis-
tika, ktorá využíva odhad z pôvodných dát, má tvar

R̂ =
(m1−np̂1)

2

np̂1 p̂2
, pričom p1(µ) je pravdepodob-

nost’, že pozorovanie padne do (−∞,0) a p2(µ) =
1 − p1(µ). Odhady p̂1 a p̂2 dostaneme odhadnu-
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100 1000
npi d f X̄ s2 d f X̄ s2

10 4 4.13 8.72 6 6.20 12.08
5 5 5.20 11.18 6 6.11 12.74
3 5 5.25 11.69 7 7.20 16.90
2 5 5.26 11.11 7 7.15 15.90
1 6 6.90 17.87 8 9.25 23.61
0.5 6 7.01 17.76 8 9.21 22.87
0.1 8 11.07 144.80 9 11.55 67.88
0.01 9 10.36 406.55 10 11.87 288.55

Tabul’ka 1: Priemery a výberové rozptyly hodnôt χ2

štatistiky

tím parametra µ pomocou X̄ . Teraz zrátame roz-
delenie R̂, pričom využijeme mnohorozmernú Lin-
debergovu vetu (pozri [Anděl, 2002]). Označme

ξ =
m1−np1√

n
a ν = −

√
n(X̄−µ)e−

µ2
2√

2π
+ op(1).

Rozdelenie vektora (ξ ,ν) je asymptoticky N(0,Σ),
Σ je známa kovariančná matica. R̂ vyjadríme v

tvare R̂ =
(ξ −ν)2

p1 p2
(1+ op(1)). Rozdelenie premen-

nej (ξ − ν) je asymptoticky N

(
0, p1 p2−

e−µ2

2π

)
.

Potom rozdelenie R̂ je rovnaké ako rozdelenie λY 2,

kde Y ∼ N(0,1) a λ = 1− e−µ2

2π p1 p2
, λ ∈ 〈0,1).

Tento postup sa dá zovšeobecnit’ pre viac ako dve
kategórie a pre dáta pochádzajúce z iných rozdelení.
Na výpočet testovacej štatistiky v tomto teste teda
musíme použit’ odhady z kategorizovaných dát.
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Causality is a relationship between two systems,
where time information from the driving system is
encrypted into the driven system. Detection of causal
links in dynamic systems can be useful in multi-
ple domains such as macroeconomics, epidemiology,
health, climate and many others since it is revealing
the hidden structure of the systems.

In methods of our interest, the first step before the
causal analysis is the state space reconstruction from
time-shifted replicas of the time series. Under cer-
tain conditions, The Taken’s theorem [Takens, 1981]
guarantees, that the reconstructed manifold is diffeo-
morphic to the original one. The most of methods
described in the work is based on the state space re-
construction.

The aim of our work is to introduce a new method
– Optimized mixed prediction (OMP). Suppose we
have two systems X , Y and we want to decide,
whether X drives Y . OMP method compares the pre-
dictability of Y using only the information from Y and
the predictability of Y using both information from
Y and from X . The information from X is encoded
into the reconstruction of state space, similarly as in
Mixed prediction method [Wiesenfeldt et al., 2001].
Nevertheless, the OMP method uses the optimal pre-
dictor in state space, eliminating all negative features
of MP. Optimality of predictor consists in stretching
the state space using a pattern search algorithm for
constrained optimization.

The idea behind the method is similar to the
Granger cause, however the standard Granger based
methods, such as vector autoregression (VAR), are
not constructed on detecting causality in complicated
systems. On the other hand, OMP is able to detect
causal links even in very complicated systems and ef-
ficiently distinguish between the causality and corre-
lation. However, the better results of OMP are paid
for by higher computational expenses.

In order to compare, we mention and de-
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scribe multiple widely popular methods, such as
Granger VAR, interdependence measure L designed
in [Chicharro and Andrzejak, 2009] and Convergent
cross mapping designed in [Sugihara et al., 2012].
We tested them on multiple datasets: Hénon →
Hénon system, Rössler→ Lorenz systems, both cou-
pled by different coupling strength and Fishery model
used in [Sugihara et al., 2012], where external forc-
ing to two non-coupled variables is present.

The worst results on these datasets are achieved by
Granger VAR method, confirming the consensus, that
Granger VAR does not detect causal link correctly
on complicated dynamical systems. The measure L
and the cross mapping (or the assessment of the con-
vergence of these methods) mostly provided correct
results. Nevertheless, these methods are not able to
statistically decide whether the causal link is present.
The MP usually detected the causal links correctly,
however it was mistaken in few cases. The problem
was effectively eliminated when applying OMP.
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V našej práci predstavíme dva testy vymyslené J.
P. Roystonom, ktoré sme nazvali „starý “ a „nový Ro-
ystonov test“. „Starý Roystonov test“ kombinuje jed-
norozmerné testy Shapiro-Wilka, ktoré vytvárajú vý-
slednú testovaciu štatistiku. V práci uvádzame presný
postup pozostávajúci z výpočtu jednorozmernej šta-
tistiky W podl’a Shapira a Wilka, uspokojivú apro-
ximáciu pre koeficienty ai potrebné na jej výpočet,
jej transformáciu a viacrozmerné zovšeobecnenie na
výpočet mnohorozmernej testovacej štatistiky. „Nový
test“ využíva rovnaký výpočet štatistiky W . Royston
pri tomto teste zaviedol presnejší spôsob získania ko-
eficientov ai v Shapiro-Wilkovom teste a zmenu nor-
malizácie jednorozmernej štatistiky W . Tieto zmeny
viedli k zlepšeniu kvality testu. Pri jednotlivých tes-
toch uvedieme aj rôzne známe aproximácie, ktoré
ul’ahčia výpočet testovacích štatistík.

Pri programovaní „starého“ a „nového Roysto-
novho testu“ sme sa nevyhli sporným situáciám, kde
si dva odlišné zdroje navzájom protirečili. Rozpory
pokračovali aj pri porovnaní výsledkov našich simu-
lácií pravdepodobnosti chyby prvého druhu s výsled-
kami z niektorých článkov. Stretli sme sa aj s hodno-
tami, ktoré boli výrazne odlišné od tých našich. Preto
sme túto prácu venovali skúmaniu týchto nezrovna-
lostí a ich čo najpresnejšiemu objasneniu.

Najzávažnejšie chyby sme našli v článku
[Farrell et al., 2006] z časopisu Journal of Statistical
Computation & Simulation, ktorý je indexovaný v
prestížnej databáze Web of Science i Scopus. Článok
[Farrell et al., 2006] nadväzoval na diplomovú prácu
Assessing tests for multivariate normality od Katar-
zyny Naczk. V tomto článku autori kritizujú „starý
Roystonov test“, pretože hodnoty pravdepodobnosti
chyby prvého druhu, ktoré uvádza vo svojej diplo-
movej práci K. Naczk, sa nezhodujú s tými, ktoré
možno nájst’ v článku [Doornik and Hansen, 1994].
Článok [Farrell et al., 2006], ktorého autormi sú
Patrick J. Farrelly, Matias Salibian-Barrera a Katar-
zyna Naczkz uvádzajú na základe svojich simulácií

∗maly25@uniba.sk
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viaceré nepravdivé tvrdenia, ktoré „očierňujú“ „starý
Roystonov test“. V tomto článku je spomenuté, že
test nedosahuje nominálnu hladinu významnosti a
P(chyba I. druhu) je maximálne 1.01% pri vol’be
n = 75 a p = 2. Ďalším poznatkom boli nulové hod-
noty P(chyba I. druhu) pre n = 25 a n = 250. Tieto
zistenia boli pomerne v ostrom kontraste s hodnotami
uvedenými v článku [Doornik and Hansen, 1994].
V našej práci sme tieto „očierňujúce“ tvrdenia
preskúmali. Zistili sme chyby v programoch K.
Naczk, ktoré uvádza vo svojej diplomovej práci.
Okrem jedného preklepu tu bola aj chyba metodolo-
gická, pretože K. Naczk pri programovaní nevhodne
skombinovala časti „starého Roystonovho testu“ a
„nového Roystonovho testu“. Konkrétne pri „starom
Roystonovom teste“ využila „nové“ konštanty ai na
získanie jednorozmernej Shapiro-Wilkovej štatistiky,
čím sa zmenili výsledky testovacej štatistiky, a tým
aj výsledné správanie „starého Roystonovho testu“.
Dôsledkom týchto chýb vznikli nepravdivé tvrdenia
voči Roystonovmu testu. Našimi pozorovaniami sme
tvrdenia v článku [Farrell et al., 2006] vyvrátili, čím
sme navrátili „čest’“ „starému Roystonovmu testu“.

Na základe týchto neoprávnených tvrdení a zlých
výsledkov sme sa rozhodli skontrolovat’ aj hodnoty
pravdepodobnosti chyby prvého druhu „nového Ro-
ystonovho testu“ uvedené v diplomovej práci K. Na-
czk s hodnotami získanými nami naprogramovanou
procedúrou. Výsledky boli takmer rovnaké, z čoho
sme usúdili, že tento test K. Naczk implementovala
správne.
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Pri investovaní je dôležité najmä to, akým spô-
sobom rozdelit’ medzi aktíva kapitál. V našej práci
porovnávame tri modely na optimálny výber port-
fólia, a to Markowitzov model [Markowitz, 1952],
ktorý meria riziko na základe variancie výno-
sov aktív a kovariancie medzi nimi, MAD mo-
del [Konno and Yamazaki, 1991], ktorý využíva ako
mieru rizika strednú absolútnu odchýlku a MINI-
MAX model [Young, 1998], v ktorom minimalizu-
jeme maximálnu stratu za daný čas.

Aby sme čo najlepšie porovnali uvedené modely,
simulujeme rôzne ekonomické scenáre. Z 94 akcií a
pozorovacieho obdobia 10 rokov náhodne vyberáme
20 akcií a kratšie obdobie trvajúce 42 mesiacov, a z
tohto odhadujeme parametre potrebné na výpočty v
našich modeloch. Následne na jeden mesiac investu-
jeme. Tento náhodný výber zopakujeme 10000-krát.
V tabul’ke 1 porovnávame priemerný mesačný výnos,
ktorý sme dosiahli aplikáciou našich modelov.

priemerný dosiahnutý výnos
očakávaný výnos Markowitz MAD MINIMAX

1% 1.15% 1.13% 1.23%
1.5% 1.15% 1.15% 1.17%
2% 1.49% 1.49% 1.52%

2.5% 1.57% 1.53% 1.6%

Tabul’ka 1: Porovnanie priemerných dosiahnutých
výnosov

V našom pozorovaní sa v priemere najviac darilo
MINIMAX modelu. Smerodajné odchýlky jeho vý-
nosov sú ale najvyššie. Jeho aplikáciou môžeme do-
siahnut’ nielen vel’mi vysoké, ale aj vel’mi nízke vý-
nosy. O tom svedčí aj histogram na obrázku 1. Mar-
kowitzov model a MAD model majú viac hmoty sú-
stredenej v strede a na bokoch menej. Naopak je to s
MINIMAX modelom, ktorý má t’ažšie chvosty.

Ďalej ešte porovnávame časovú náročnost’ mode-
lov. Tú ilustruje obrázok 2. Pri malom počte akcií je
najrýchlejší Markowitzov model. Čím viac akcií ale
berieme do úvahy, tým je pomalší a výrazne rýchlej-
šie sú MAD a MINIMAX modely, ktroré sú lineárne.
∗tcechvalova@gmail.com
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Obr. 1: Porovnanie histogramov dosiahnutých výno-
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Obr. 2: Porovnanie časovej náročnosti modelov

V práci sme sa snažili čo najobjektívnejšie porov-
nat’ uvedené modely. Rozhodnutie, po akom modeli
pri investovaní siahnut’, nechávame už na samotného
investora.
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Abstract: SAT solvers are a universal tool for find-
ing solutions to boolean satisfiability problems. In
the past they have been used for cryptographic prob-
lems, such as finding preimages for hash functions or
obtaining the key for stream ciphers. However these
solutions are not easily reusable or modifiable.

In our work we create a modeling library that al-
lows simple creation of SAT instances. We specifi-
cally focus on various cryptographic problems, how-
ever the library is generic enough that it can be used
for other purposes as well.

Using this library we create models for several
cryptographic hash functions. Various SAT solvers,
optimizations and heuristics are evaluated on these
models to compare their performance. These include
the use of the Espresso logic minimizer to reduce the
instance size, forcing custom variable branching or-
der with help of modified SAT solvers and others.

Keywords: SAT, cryptography, hash functions,
heuristics

1 Introduction

1.1 SAT solvers

SAT solvers (shortened from satisfiability) are pro-
grams which take a boolean satisfiability problem and
a find solution or solutions to this problem. The prob-
lem, which we will call an instance, consists of a
number of variables and boolean clauses composed
of these variables. The solution, if it exists, is an as-
signment of truth values to the variables such that the
clauses are satisfied. If no such assignment exists the
instance is called unsatisfiable.

Most modern SAT solvers expect input in conjunc-
tive normal form in which all clauses are disjunctions
of literals (literal is either a variable or a negation of a
variable, and at least one literal must be true) and the
instance is a conjunction of such clauses (all clauses
must be true). As the name suggests this is a normal
form, which means every boolean expression can be
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converted to an equivalent one that satisfies these re-
quirements. Thus we will from now on only consider
such instances without loss of generality.

By modeling a decision problem as a SAT instance
we can take advantage of the advanced optimizations
and heuristics employed by modern SAT solvers. Ex-
amples of such uses in practice include formal pro-
gram verification, model checking or even routing of
connections in microchips.

1.1.1 Interfacing with SAT solvers

Since our work depends on providing a suitable input
to SAT solvers we will briefly describe the widely
supported DIMACS1 CNF format which we use.
Later in section 3.2.1 we will describe augmenting
this format for optimization purposes.

The file begins with a line in form
p cnf vars clauses

where vars and clauses are the number of variables
and clauses in this instance, respectively.

The following lines are in the form
v1...vi 0

and each represents a single clause consisting of a
disjunction of literals v1 through vi. Each literal vi is
an integer between 1 and vars for a variable in posi-
tive polarity or an integer between −1 and −vars for
negative polarity.

The output for a satisfiable instance is a list of vars
numbers. For every 1 ≤ vi ≤ vars either vi or −vi is
present in the list, indicating the polarity of the i-th
variable in some satisfying assignment.

1.2 Cryptographic problems

We make use of SAT solvers to find solutions to in-
stances which represent a cryptographic primitive.
The variables represent the inputs, outputs and the
internal state of the primitive. The clauses describe
the behavior of the primitive as a relation between
the variables. Solutions to such instances are pairs of
inputs and corresponding outputs.

1As in the case of JPEG the acronym refers to the institute
that created the format – the Center for Discrete Mathematics
and Theoretical Computer Science.
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By placing additional restrictions on the possible
solutions (by introducing more clauses) we can find
a truth assignment that gives us the desired inputs
and outputs to the cryptographic primitive. With a
cipher this can mean finding the secret key (input) by
restricting the output to observed keystream. With
hash functions this can mean reversing the output for
a preimage attack or finding two different input with
the same output (a collision).

In our work we will focus specifically on hash
functions, which we describe in more detail in the
following section.

1.2.1 Hash functions

A hash function is designed to reduce a long in-
put message into a shorter, fixed-length digest (short
from message digest, also called hash). The com-
putation in this direction is often designed to be fast
and efficient. However, a cryptographic hash func-
tion should further have the property that it is infea-
sible to compute it in the opposite direction – that is,
given a digest to find a message.2

By infeasible (or hard) we mean that the compu-
tation should take time exponential to some parame-
ters of the hash function and its input, and thus is not
practical for sufficient input sizes.

Formally, hash function h is a function h : X → Y
where X is the (potentially unbounded) set of input
messages and h(x) ∈ Y = {0,1}n is an n-bit message
digest. The properties which we require these func-
tions to have are:

Preimage resistance: Given a digest d it is hard to
find a message m such that h(m) = d.

Second preimage resistance: Given a message m1
it is hard to find a message m2 ̸= m1 such that h(m1) =
h(m2).

Collision resistance: It is hard to find messages
m1,m2 such that h(m1) = h(m2) and m1 ̸= m2.

Most modern hash functions have multiple rounds
in which the state is modified using a round function.
The initial state is based on the input message (with
some form of padding). The final state is then used to
produce the digest.

We will briefly describe two hash functions on
which we focus in our work and to whose internals

2Not the message, since there might be multiple input mes-
sages that have the same digest.

we will be referring later.
SHA-1, short for Secure Hash Algorithm is a

widely used hash function based on the Merkle-
Damgård construction [Merkle et al., 1979] with out-
put digest size of 160 bits. The internal state consists
of five 32-bit words which are updated in 80 rounds.

SHA-3 is a recently standardized hash function
based on the Keccak family that won the selection
competition against fifty other candidates. It is based
on a sponge construction which allows the output di-
gest size to be variable.

We will specifically focus on the variant SHA-3-
512 which has 1600-bit state updated in 24 rounds
(divided into five steps called θ ,ρ,π,χ and ι) and
produces a 512-bit digest. The state is represented as
a 5×5 matrix S of 64-bit words.

1.3 Encoding

The most important step when using SAT solvers for
any problem is the encoding of the model to a suit-
able instance. In case of cryptographic problems this
previously (see section 1.4) required significant effort
of either generating the SAT instance by hand, or by
first translating the model to a more suitable form and
then using existing tools to generate the instance.

In our work we created a library [Pápay, 2016]
which automates large parts of this process. This
makes it easier, faster and less error-prone. To
achieve this we made use of boolean circuit repre-
sentation to translate almost unmodified implemen-
tations of cryptographic primitives to SAT instances
transparently.

1.3.1 Boolean circuits

The cryptographic primitive we want to encode into a
SAT instance can be thought of as a boolean circuit –
a DAG (directed acyclic graph) in which vertices are
boolean operators (gates, such as the AND gate, XOR
gate and so on). The edges represent flow of values
from one gate to another. Inputs are special vertices
that have no incoming edges. Outputs are also special
vertices that have exactly one incoming edge and no
outgoing edges.

Given this representation the simplest way to en-
code this as a CNF formula would be to take each
output vertex and recursively expand it in the follow-
ing way: At first we start with an output vertex v en-
coded as (v). This will have one incoming edge from
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a gate vertex g with inputs x1, . . . ,xk. We will en-
code this as g(x1, . . . ,xk) where g is the appropriate
boolean operation of the gate – for example, if the
output vertex is connected to an AND gate this would
be (x1 ∧ . . .∧ xk).

Now we repeat this process recursively, expanding
each gate node until the encoding only refers to the
input vertices. The resulting encoding has to be con-
verted into conjunctive normal form and can then be
solved with any SAT solver.

However, this approach produces very large out-
put formula with many clauses. Since we are recur-
sively expanding each vertex until we reach the input
vertices, large subgraphs which are referenced (con-
nected by an outgoing edge) multiple times will need-
lessly be repeated in the output encoding. The total
length of the formula then can be exponential in the
size of the input circuit.

1.3.2 Tseitin transformation

To reduce the number of clauses of the result-
ing encoding we can use the Tseitin transformation
[Tseitin, 1983]. Instead of generating a large number
of clauses when expanding the circuit we will add a
new variable for each vertex.

Each gate vertex can then be encoded as a boolean
function with constant number of clauses using only
variables corresponding to gates (or inputs) that are
connected via an incoming edge. The following ta-
ble shows how to encode the most common boolean
gates with two inputs A and B. Variable C refers to the
new variable representing this gate in the encoding.

AND A∧B (C ∨A∨B)∧ (C ∨A)∧ (C ∨B)
OR A∨B (C ∨A∨B)∧ (C ∨A)∧ (C ∨B)

XOR A⊕B (C ∨A∨B)∧ (C ∨A∨B)∧
(C ∨A∨B)∧ (C ∨A∨B)

Other binary gates such as NAND can be encoded
similarly. In case of multiple inputs we can either
extend this encoding or replace the n-ary gates with
multiple binary ones.

This encoding produces formula with linear num-
ber of variables and linear length with respect to the
size of the boolean circuit, if we limit the it to unary
and binary gates.

1.3.3 Arithmetic gates

Most cryptographic algorithms make heavy use of
arithmetic operations, such as modular addition.

These usually work on variables of some fixed size,
for example 32-bit integers.

The n-bit variable can be represented using n bi-
nary variables in the SAT instance. However, these
operations can not be performed on individual bits
like in the case of boolean operators. We need to in-
troduce additional helper variables that will represent
the carry bits during the addition operation.

This can be thought of as taking the boolean cir-
cuit for a binary adder with carry (either ripple-carry
or lookahead-carry), composed of several full-adder
circuits. These can then be encoded using the Tseitin
transformation.

However, for simplicity we extend our model of
boolean circuits to support modular addition nodes
directly. When encoding these nodes to CNF we use
the additional carry variables and output the clauses
required to model a binary adder.

1.4 Related work

The idea of using SAT solvers for cryp-
tographic problems was first introduced in
[Massacci and Marraro, 2000]. The authors de-
signed an encoding of the DES (Data Encryption
Standard) symmetric cipher and created a program
to generate instances. However the work is very
specific to DES and modifying the tool for a different
cipher would require significant changes.

The first attempt to simplify this process can be
found in [Jovanovic and Janicic, 2005] where opera-
tor overloading (see section 2.2.1) in the C++ lan-
guage is used. Our library also makes use of this
feature with the additional advantage that we use a
dynamic programming language (Python) and there-
fore require smaller changes to existing code. Addi-
tionally their work uses only simple Tseitin transform
without additional optimizations, and the code for the
tool is not available.

Another work which automates the generation of
instances makes use of the Verilog hardware descrip-
tion language3 [Morawiecki and Srebrny, 2013]. Af-
ter writing the cryptographic primitive in this lan-
guage a free, but proprietary, compiler is used to
generate equations which are then turned to a CNF
instance. Since Verilog is quite a niche language
most cryptographic primitives do not have implemen-
tations available. Additionally the toolkit itself is also

3HDLs describe the behavior of logic circuits. They are used
for programming FPGAs or designing ASICs.
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not publicly available.
An in-depth analysis of SHA-1 preimage attacks

was done in [Nossum, 2012]. The instances were
generated using a custom, hand-built 1000-line C++
program. The experiments investigated the speed
of various SAT solvers, effects of preprocessing and
simplifying the instance and various heuristics.

2 Modeling library

The works mentioned in previous section created
their models for various cryptographic problems
mostly by hand. While the results obtained are in-
teresting, they are hard to reproduce by others. Also
this approach does not help to solve similar problems
(like using a different hash function instead), as a new
model would have to be created from scratch.

To address these issues we provide an easy to
use and reusable library for modeling SAT instances.
While the library can be used for modeling any prob-
lem we specifically focus on making modeling cryp-
tographic problems as simple as possible. In this sec-
tion we will state our goals for this library, describe
its design and inner functionality. We will also show
examples of its use.

2.1 Goals

The main goals of our library are as follows:

Existing implementation reuse: In order to simplify
the modeling of cryptographic primitives as much as
possible we want to allow reuse of existing imple-
mentations. Most commonly used primitives – such
as hash functions, block and stream ciphers and oth-
ers – have widely available implementations in all
popular programming languages.

The library should therefore allow using these im-
plementations with only minor changes. In addi-
tion to saving time this also makes the modeling less
error-prone as we can build upon a well tested imple-
mentation.

Output abstraction: The library should take care of
generating the output in proper format for some SAT
solver. With solvers that support advanced features,
such as XOR clauses, it should be possible to take
advantage of them.

Model parsing: After successfully solving the in-

stance with a SAT solver we obtain a model in form
of a satisfying variable assignment. The library
should be able to load this model and map the truth
assignment back to variables defined by the user. This
makes it easy to extract for example the colliding
messages out of the model.

2.2 Our approach

To achieve the goals stated in previous section we
take advantage of a technique called operator over-
loading. This is a feature present in many program-
ming languages. For our library we have decided
to use the Python language which also supports it.
Python has the additional advantage that it is very
popular and therefore has implementations of virtu-
ally all commonly used cryptographic primitives.

2.2.1 Operator overloading

As the name suggests, operator overloading allows us
to overload (override) existing behavior of operators
in some programming language. While the feature is
only syntactic sugar (which means it does not allow
us to do anything more than would be possible with-
out it; it just simplifies the syntax) it not only greatly
increases the readability of the code, but also allows
us to reuse existing implementations as we will show.

The reason this feature is useful in our library is
that we can change the type of some variables in ex-
isting code without having to change anything else.
For example, we can take an implementation of some
hash function and change the type of all variables
from the built-in integers to our new data type. With-
out operator overloading this could would not be pos-
sible, since operators such as addition or bit shift
would not be defined for our new type by the lan-
guage. With operator overloading however we can
provide these definitions ourselves.

Our library provides a new data type BitVector that
supports all the operations as the built-in integer type.
Since Python uses dynamic typing it is sufficient to
change the types of the constants used by the crypto-
graphic primitive implementation. All other variables
are a result of operations on these constants and will
therefore have the proper type.

2.2.2 Boolean circuit creation

The difference between the built-in integer type and
BitVector is that while the integer variable only holds
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one given value, our type instead stores how its value
can be obtained from other variables.

More specifically, each time an operation is ap-
plied to one or more operands (variables of type
BitVector or constants) the result is another instance
of type BitVector which stores these operands. That
means that the output of some cryptographic primi-
tive is not a single value but instead a boolean cir-
cuit representation. The circuit will form a directed
acyclic graph.

2.2.3 Instance generation

Once we have the boolean circuit for a model we can
then take this representation and output a SAT in-
stance using the Tseitin transformation described in
section 1.3.2.

The order of clauses in the output is irrelevant,
however since the circuit forms a DAG we can pro-
cess it in topological order. For every node (repre-
senting an operator applied to one or more operands)
we first assign numbers to all required variables. This
is because the DIMACS input format (described in
section 1.1.1) used by most SAT solvers uses integers
to refer to variables.

In most cases we have one variable for every bit
of the vector. However, an addition node needs ad-
ditional carry variables. On the other hand, for a
negation node we don’t need to introduce additional
variables, as we can simply use the variables already
assigned to the operand with reversed polarity. Sim-
ilarly for cyclic bit shift we can reuse existing vari-
ables but with different ordering.

Once all variables have been assigned integer val-
ues we pass through all the nodes again. This time we
generate the clauses which model the operator behav-
ior. The number of clauses required depends on the
operator and the bit width of the BitVector node.

2.2.4 Solving and working with solution

After the model has been turned into an instance we
can run a SAT solver on this generated list of clauses
and wait for it to terminate. If the instance is satisfi-
able the solver will find a satisfying truth assignment
and output it as truth values for all the variables. The
library will load, parse and store this data for later
use.

We can then easily query any of the BitVector vari-
ables for its value. The mapping from variables to
integer labels will be used to find the appropriate as-
signment and to reconstruct the value of the node.

3 Optimizations

Modern SAT solvers use many advanced optimiza-
tions and heuristics to improve the solving time.
However these are usually designed for general prob-
lem instances. With additional knowledge about a
specific problem we can try to come up with better
rules which lead to decrease of solving time.

In this section we will describe several optimiza-
tions that we implemented and evaluated. Some of
these involve a simple change in output instance gen-
eration, others involve changes to the SAT solvers
themselves.

3.1 Expression encoding

The automatic and transparent conversion from un-
modified source code to SAT instance via operator
overloading and boolean circuits may lead to subop-
timal encoding of various expressions. For example,
the choice round function in SHA-1

Ch(x,y,z) = (x∧ y)⊕ (x∧ z)

leads to an encoding with three variables and ten
clauses (three clauses for each and gate and four for
the xor gate) if we apply the Tseitin transformation
directly. A better encoding using just six clauses and
one variable is shown in [Nossum, 2012]. In fact, it
is possible to encode this expression with just four
clauses.

To solve this issue we provide an expression op-
timization function in our library. Any n-ary expres-
sion can be wrapped using this function to replace the
standard Tseitin encoding with a (potentially) smaller
one, in terms of number of extra variables and clauses
required.

First we evaluate the expression on all
2n possible inputs to generate a truth ta-
ble. It is then processed using an exter-
nal truth table minimization tool Espresso
[Rudell and Sangiovanni-Vincentelli, 1987], which
generates a list of clauses that can be used to encode
the expression. When this expression is used any-
where in the model a node is created in the boolean
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Optimizations Time Optimizations Time
χ step θ step Mean χ step θ step t p

Off Off 7.5 Off On 3.21 < 0.01
On Off 0.52 0.95
On On 2.11 0.15

Off On 8.5 On Off 3.63 < 0.01
On On 0.98 0.75

On Off 7.4 On On 2.56 0.05
On On 8.2

Figure 1: Pairwise comparison of four SHA-3-512 optimization combinations using the Games-Howell pro-
cedure. Only measurements for more than 12 rounds were used to avoid randomness in timing, for a total of
n = 949 samples per strategy.

circuit representation. It behaves like any other node
and can be used in further expressions, however
during instance generation the optimized list of
clauses is used instead of the naı̈ve Tseitin encoding.

3.1.1 SHA-1 analysis

We evaluated the effectiveness of this optimization
on preimage attacks on SHA-1 using the unmodified
Tseitin encoding and using the Espresso optimizer on
both the choice and majority round functions. We
measured the running time of finding an 8-bit preim-
age for 32-bit input message. The preimage bits were
obtained by hashing random messages to ensure a so-
lution would exist even for instances with reduced
number of rounds. We repeated the experiment multi-
ple times for a total of 5670 samples for each variant.

Figure 2 shows the mean running times for both
instances without optimizations and for ones using
Espresso minimization. As we can see the effect of
this optimization is quite small and the running times
appear to be identical.

Using the Games-Howell post hoc test
[Games and Howell, 1976] on instances with
more than 20 rounds (to reduce the effect of ran-
domness when measuring very short time intervals)
we do obtain a mean time improvement of t = 1.6
seconds however at a fairly high significance level of
p = 0.12 which does not give us enough evidence to
reject the hypothesis that this optimization leads to
no improvement.

3.1.2 SHA-3 analysis

We performed a similar experiment for the SHA-
3 hash function, finding an 8-bit preimage on 32-

bit message where the preimage bits again came
from randomly generated messages. We considered
two possible optimizations in the round function and
tested four variants – all combinations of turning on
or off these two optimizations. A total of 2000 sam-
ples was collected for each variant.

The first optimization was minimizing the expres-
sion x ⊕ (y∧ z) in the χ step, which is used to fill the
5×5 state matrix S in each round.

The second optimization was in the θ step, where
the C vector is filled using an exclusive or of five
different values. Without optimization this leads to
four extra variables and 16 extra clauses. Using the
Espresso minimization will lead to 32 clauses but
only one extra variable.

Using the Games-Howell procedure again we ob-
tain the pairwise comparison shown in figure 1.

We can see that the xor optimization – which re-
duces the number of variables but requires twice as
many clauses – in fact leads to higher solving time
(mean difference t = 3.21) at significance level of
p < 0.01. Thus the default behavior is more efficient.
On the other hand, from the high p-value of 0.75 we
can’t reject the hypothesis that optimizing the χ step
makes no difference at all.

3.1.3 Discussion

Even with large number of samples to eliminate the
intrinsic randomness in SAT solving times we were
unable to reject hypotheses that the tested optimiza-
tions do not lead to an improvement. From this we
conclude that they do not provide significant benefits.

While our library provides this optimization fea-
ture to users as we saw in our measurements it is
not necessary to use it. Therefore minimal changes
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to existing, off-the-shelf implementations of hash
functions (without the need to identify expressions
with non-optimal Tseitin representation) are suffi-
cient to match the hand-optimized instances such as
in [Nossum, 2012].

3.2 Branching order

The most important heuristic in a SAT solver is the
decision which unassigned variable to pick next. A
bad order might assign randomly picked values to
many variables before some conflict is found and the
search tree depth will be quite high. This in turn leads
to an increased solving time. On the other hand a
good heuristic would pick variables in an order that
causes many propagations and with an unsatisfiable
assignment leads to conflicts quickly.

The branching order is picked by a heuristic in the
SAT solver, which does not have additional knowl-
edge about what these variables represent and how
they relate to each other. By extending the input file
format and the variable picking algorithm we can pro-
vide our own (partial) variable branching order.

3.2.1 Implementation

We added a new input line type to the DIMACS CNF
file format. A line in the form

b v 0

means that variable v should be branched on first.
When multiple such lines are provided the order of
branching is the same as the order of these lines in
the input file. Using this we can provide a list of any
number of variables in the order we want them to be
picked for assignment.

We modified the popular MiniSat solver
[Een and Sörensson, 2005] to be able to parse
and store this list. Then we modified the selection
of next branching candidate to first pick all these
variables in the specified order. Once all have been
assigned we fall back to the standard branching order
algorithm.

We have also added support for this to our model-
ing library. Before the boolean circuit is transformed
to a set of CNF clauses and written to a file, the user
can specify arbitrary branching order using variables
defined in the model of the cryptographic primitive.

3.2.2 SHA-3 analysis

For SHA-3-512 we tested various branching orders
on 8-bit reference preimage attack with number of
rounds ranging from 0 to 24 (full SHA-3). For every
number of rounds 10 different instances were gener-
ated and each was solved 10 times, for a total of 100
samples per round per strategy. We compared the fol-
lowing branching order strategies:

none: No branching order was specified. This is
the default unmodified MiniSat behavior.

r0-S-x-y: The S matrix from the first round is
branched on first, in column-major order.

r0-S-y-x: Same as previous one, but in row-major
order.

rlast-S-x-y and rlast-S-y-x-: Same as previous two,
but the S matrix from the last round is used instead.

The figures 3 and 4 show violin plots of the distri-
bution of ratios of the solving time and the number
of conflicts. Each violin also show the mean, median
and extreme values.

From these plots we see that while the ratios for
the number of conflict are mostly below 1 (meaning
that the r0-S-x-y strategy leads to fewer conflicts), the
time ratios are often higher than 1.

The Games-Howell procedure (figure 5) confirms
these findings, with the mean difference for number
of conflicts between the none and r0-S-x-y strategies
of t = 17 at significance level p < 0.01. However,
for the solving time the high p-value does not let
us reject the hypothesis that any difference is due to
chance. Note that once again only samples for more
than 12 rounds were included to avoid the strong ef-
fect of randomness for instances that solve in very
short time.

The r0-S-y-x strategy behaves the same as r0-S-x-y
– the number of conflicts for every instance is identi-
cal and the differences in time are negligible. On the
other hand the strategies starting with the last round’s
S matrix lead to the same behavior as not providing
any branch ordering at all (the none strategy).

Similar experiments were performed with the aux-
iliary vectors and matrices B,C and D with the same
results – enforcing branching order did not lead to
better solving times.

3.2.3 Discussion

The fact that these branching order do not change the
solving time significantly must mean that either their
choice does not lead to any forced assignments and
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Figure 2: Mean running time and 95% confidence intervals for 8-bit preimage attack on SHA-1 without opti-
mizations (black) and using Espresso minimization for rounds functions (red).
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Figure 3: Violin plot showing the ratios distribution of solving time for the none and r0-S-x-y strategies.
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Figure 4: Violin plot showing the ratios distribution of number of conflicts for the none and r0-S-x-y strategies.
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Strategy Time Conflicts Strategy Time Conflicts
Mean t p t p

none 7.8 731 r0-S-x-y 0.65 0.97 17 < 0.01
r0-S-y-x 0.58 0.98 17 < 0.01
rlast-S-x-y 0.18 > 0.99 958 > 0.99
rlast-S-y-x 0.03 > 0.99 958 > 0.99

r0-S-x-y 7.5 250 r0-S-y-x 0.07 > 0.99 0 < 0.01
rlast-S-x-y 0.83 0.92 17 < 0.01
rlast-S-y-x 0.68 0.96 17 < 0.01

r0-S-y-x 7.5 250 rlast-S-x-y 0.76 0.94 17 < 0.01
rlast-y-x 0.60 0.97 17 < 0.01

r0-last-x-y 7.8 731 rlast-S-y-x 0.15 > 0.99 0 > 0.99
r0-last-y-x 7.8 731

Figure 5: Pairwise comparison of various branching order strategies for SHA-3-512 using the Games-Howell
procedure. Only measurements for more than 12 rounds were used to avoid randomness in timing for a total of
n = 480 samples per strategy.

conflicts (which is highly unlikely) or that the default
MiniSat heuristic is also picking them for branching
first. The second case means that this optimization is
unnecessary and that the default SAT solver heuristic
is sufficient in this case.

4 Conclusions

We have created a library for modeling various prob-
lems as SAT instances that can then be solved with
SAT solvers. While the library is fairly universal we
have specifically focused on cryptographic problems
such as modeling preimage attacks on hash functions.
To simplify this use case we make use of operator
overloading that allows using our library with exist-
ing implementations with minimal changes.

Previous works in this area used handwritten code
to generate instances of a specific hash function that
were not easily modifiable. However this allowed
them to optimize the resulting instances, reducing the
number of variables and clauses required compared
to a naı̈ve Tseitin transformation. We added an op-
tion to optimize specific expression to our library and
evaluated the effects of those optimizations.

While we found that the optimized instances can
lead to fewer conflicts the solving time was not im-
proved in any statistically significant way. This leads
us to conclude that these optimizations are not re-
quired and therefore the minimal changes to exist-
ing implementations mentioned above are sufficient
to create a reasonable instance.

We then modified the MiniSat solver to see if
overriding the default branching order heuristic with
the help of additional information about the problem
structure would lead to speed improvements. How-
ever, same as with previous optimizations, we found
that only the number of conflicts was reduced in this
way. From this we conclude that the existing heuris-
tics employed by modern solvers behave reasonably
on these instances and therefore using an off-the-
shelf solver is sufficient.
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Abstrakt: V tomto článku sa zameriavame na po-
rovnávanie vel’kého množstva špecificých zdrojo-
vých kódov za účelom ich následného zhlukovania.
Naša práca zahŕňa dva hlavné aspekty; prvým je
zefektívnenie výpočtu editačnej vzdialenosti dvojice
súborov zavedením informovaného odhadu do My-
ersovho algoritmu. Druhým aspektom je zrýchlenie
výpočtu vzdialenostnej matice, kde využitím met-
rických vlastností orezávame výpočty nepotrebných
medzivýsledkov, čím sme ušetrili vyše 90% všetkých
výpočtov. Implementáciou týchto zrýchlení sme vy-
tvorili systém, ktorý dokáže vyhl’adávat’ vzory aj v
objemných ETL súboroch v priebehu niekol’kých se-
kúnd, nanajvýš minút.

Kl’účové slová: vyhl’adávanie vzorov, editačná
vzdialenost’, orezávanie výpočtov, vzdialenostná ma-
tica, zhlukovanie, ETL

1 Úvod

V posledných rokoch sa informatizácia spoločnosti
aj firemných procesov dostáva výrazne do popredia.
Mat’ správne informácie a vediet’ ich efektívne spra-
covat’ môže poskytnút’ významnú konkurenčnú vý-
hodu v takmer akomkol’vek odvetví, vd’aka čomu vr-
choloví manažéri neváhajú investovat’ značné pros-
triedky do zložitých informačných systémov. Od tých
požadujú nielen uskladnenie svojich dát (kvalitnú
databázu), ale aj možnosti spracovávat’ uložené in-
formácie, data-mining, či automatizované riadenie
iných procesov. Tento dopyt pomohol vzniku širo-
kého spektra informačných systémov od rôznych vý-
robcov, z ktorých každý poskytuje (zväčša vlastné,
proprietárne) komplexné riešenie.

Problém však môže nastat’, pokial’ sa spoločnost’
rozhodne prejst’ z jedného informačného systému na
iný, pričom tieto dva spolu nie sú plne kompatibilné.
Pri takejto migrácii zväčša od poskytovatel’a nového
systému požaduje, aby bol schopný zabezpečit’ trans-
formáciu už existujúcich firemných riešení a proce-
sov zo starého systému. Táto migrácia pritom, v zá-
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vislosti od rozdielnosti starého a nového systému,
môže vyžadovat’ aj značné množstvo práce softwa-
rových architektov či programátorov.

V našej práci sa zameriavame na migráciu ETL
programov. Sú to časti informačných systémov, ktoré
spravidla zabezpečujú spracovávanie dát, či presun
medzi jednotlivými databázami (alebo inými dáto-
vými úložiskami). Našim ciel’om je zjednodušit’ a
zrýchlit’ túto migráciu tým, že automatizujeme nie-
ktoré jej časti. Konkrétne, ide nám o identifikáciu
vzorov v týchto programoch, čiže rozpoznanie skupín
(zhlukov) navzájom podobných ETL jobov. Vrámci
toho sme vytvorili program, ktorý efektívne a rýchlo
porovnáva joby a následne ich zhlukuje. Hlavnými
prínosmi boli zrýchlenie funkcie na porovnávanie
dvojice jobov, a orezávanie nepotrebných výpočtov
za účelom ešte d’alšieho zrýchlenia.

V nasledujúcej kapitole si viac priblížime prob-
lematiku – predstavíme ETL a bližšie zadefinujeme
naše ciele. Tretia kapitola pojednáva o porovnávaní
dvojice jobov, kde predstavujeme naše vylepšenie
Myersovho algoritmu editačnej vzdialenosti. Štvrtá
kapitola sa zaoberá počítaním matice vzdialeností,
kde ukážeme náš algoritmus na šetrenie času pomo-
cou orezávania výpočtov. V piatej kapitole sa nachá-
dza krátky prehl’ad zhlukovacích metód, a nakoniec
šiesta kapitola zhodnocuje výsledky našej práce.

2 Prehl’ad problematiky a ciele

2.1 Extract-Transform-Load

Skratka ETL pochádza z anglického názvu Extract-
Transform-Load, a popisuje systém na prenos dát me-
dzi dátovými skladmi a ich spracovanie. Ako napo-
vedá už názov, pozostáva z troch hlavných krokov:

Extract – v prvej fáze sa dáta zbierajú z jedného
alebo viacerých zdrojov. Zdrojom môžeme chá-
pat’ takmer l’ubovol’né úložisko dát – najčas-
tejšie používané sú relačné databázy, XML či
plain-text súbory, môžeme však použit’ aj iné,
pokial’ zvolíme vhodný adaptér. V tejto fáze sa
spravidla dáta z viacerých zdrojov konvertujú na
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spoločný formát, s ktorým sa potom pracuje v
d’alších krokoch.

Transform – druhá fáza pozostáva z rôznych úprav
nad dátami, ktoré určujú logiku jobu. Môže íst’
napr. o odstraňovanie neplatných údajov, zmenu
štruktúry dát, či extrahovanie príznakov. Naj-
častejšie sa stretávame s operáciami ako je fil-
trovanie, zoradenie, agregácia, zlučovanie via-
cerých zdrojov (join) alebo rozdelenie jedného
zdroja na viaceré, transformácia hodnôt, validá-
cia výsledkov, atd’. V niektorých prípadoch je
táto fáza úplne vynechaná – vtedy ide iba o pre-
sun dát medzi dátovými skladmi.

Load – v poslednej fáze sa spracované údaje ukla-
dajú do ciel’ových destinácií. Opät’, podobne
ako pri Extract fáze, aj tu môžeme použit’ ši-
roké spektrum formátov pre ukladanie. V tomto
kroku sa riešia otázky uloženia dát, napr. či novo
vypočítané dáta aktualizujú (prepíšu) tie staré,
ktoré už boli v ciel’ovej destinácii, a pod.

ETL job je atomická jednotka programu, ktorá ob-
sahuje svoj vlastný kód pozostávajúci z troch spo-
mínaných fáz. Viacero rôznych jobov môže byt’ (a
často sú) od seba úplne nezávislé a spúšt’ajú sa pa-
ralelne, v závislosti od architektúry systému kl’udne
aj na viacerých uzloch výpočtového clustera. Joby
môžu byt’ reprezentované v XML štruktúre, ktorá sa
potom podl’a potrieb a architektúry systému prekladá
a kompiluje na požadovaný program. V rámci jed-
ného programu (súboru) môžu byt’ rádovo desiatky
až tisícky ETL jobov.

2.2 Ciel’ a prehl’ad programu

Reprezentácie ETL jobov sú rôzne, a spravidla nie sú
kompatibilné skrz rôznych výrobcov informačných
systémov. Pri migrácii systému je teda často nevy-
hnutná ich úprava na potreby nového systému, čo si
vyžaduje pozornost’ IT architektov a programátorov.
Časovo najnáročnejším variantom by bolo ručne pre-
rábat’ každý jeden ETL job samostatne. Pri ich počte
je to však vel’mi náročné, preto sa ujal odlišný prí-
stup:

1. v skupine vstupných jobov sa najprv identifikujú
zhluky navzájom podobných jobov

2. pre každý zhluk sa vytvorí návrhový vzor, ktorý
ho reprezentuje

3. joby do nového systému sa potom odvádzajú z
týchto návrhových vzorov, čo je časovo ovel’a
efektívnejšie

Naša práca sa zameriava na prvý bod z uvedeného
postupu – identifikáciu zhlukov, z ktorých sa majú
vytvorit’ návrhové vzory. Bežnou praxou aj dnes to-
tiž je, že jednotlivé joby sa z XML vyexportujú do
l’udsky l’ahšie spracovatel’nej formy (napr. obrázok
grafu reprezentujúci job), a človek potom ručne ur-
čuje jednotlivé zhluky. Tento postup, v závislosti od
vel’kosti vstupu, môže zabrat’ minúty, hodiny, či dni
práce. Naším ciel’om bolo túto fázu automatizovat’ a
urýchlit’, aby mohla byt’ vykonaná strojovo v prie-
behu sekúnd, príp. minút.

V rámci tohto projektu sme vytvorili program,
ktorý v pohodlnej forme poskytuje spomínanú fun-
kcionalitu. Používatel’ nahrá vstupný ETL súbor (vo
formáte XML), a o pár sekúnd sa mu ukáže vypo-
čítané najpravdepodobnejšie rozloženie zhlukov. Sa-
mozrejmost’ou je možnost’ prispôsobit’ si parametre
programu a vnútorných algoritmov. V čase písania
tohto článku bol program v skúšobnej prevádzke sprí-
stupnený firemným používatel’om.

Pri návrhu programu sme identifikovali tri hlavné
logické celky, ktoré bolo potrebné vyriešit’:

• Porovnanie dvojice jobov – základom je fun-
kcia, ktorá na vstupe dostane dva ETL joby
(resp. XML súbory), a porovná ich, t.j. vypočíta
ich vzdialenost’. Táto vzdialenostná funkcia pri-
tom musí spĺňat’ isté špecifiká, napr. metriku a
normovanost’.

• Výpočet matice vzdialeností – pomocou vzdia-
lenostnej funkcie môžeme následne vytvorit’
maticu vzdialeností, t.j. maticu, ktorá obsahuje
vzdialenost’ každej dvojice súborov

• Zhlukovanie – matica vzdialeností je nakoniec
vstupom pre algoritmus zhlukovania. Ten nám
na výstupe poskytne zoznamy súborov, ktoré
tvoria zhluky.

3 Porovnávanie jobov

Základným kameňom celého programu je funkcia,
ktorá pre dvojicu súborov vypočíta ich vzdialenost’.
Dostupných je mnoho prístupov, pre naše potreby
však vyžadujeme, aby vzdialenostná funkcia spĺňala
isté kritériá.
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Metrika: pre vierohodnejšie porovnávanie vel’kého
množstva súborov, ako aj pre fungovanie d’al-
ších komponentov programu vyžadujeme, aby
vzdialenostná funkcia d spĺňala metrické vlast-
nosti:

d(x,y) = 0⇔ x = y

d(x,y)≥ 0

d(x,y) = d(y,x)

d(x,y)+d(y,z)≥ d(x,z)

Normalizácia: pri vzájomnom porovnávaní viace-
rých súborov je nutná normalizácia vzdialenosti,
napr. na interval 〈0,1〉. Nenormalizované miery
totiž spravidla dávajú väčšie číselné hodnoty pre
väčšie súbory, t.j. mohla by nastat’ situácia kde
dva vel’mi podobné vel’ké súbory sú vzdialené
napr. 542, avšak aj dva úplne odlišné krátke sú-
bory sú vzdialené 542.

Iba málo metrík je však normalizovaných,
preto sme vyvinuli nasledujúcu normalizačnú
schému:

δ (x,y) = 1− |x|d + |y|d−d(x,y)
2max{|x|d , |y|d}

(1)

kde d(x,y) je l’ubovol’ná metrika a |x|d =
d(x,Q) pre nejaký pevný bod Q. Pre túto
schému sme dokázali, že zachováva všetky met-
rické vlastnosti, a zároveň je normalizovaná na
interval 〈0,1〉 [Holas, 2016].

Rýchlost’: nakol’ko môžeme spracovávat’ až tisíce
jobov, pri porovnávaní štýlom každý s každým
vykonáme rádovo milióny porovnaní. Z toho
dôvodu je potrebné, aby porovnávacia funkcia
bola dostatočne rýchla. Jednoduchým výpočtom
získame, že ak by sme chceli porovnat’ napr.
1000 jobov po 100kB za 5 minút na štvor-
jadrovom procesore, na každé porovnanie nám
ostane zhruba ako 2.5ms.

ETL joby sú reprezentované v XML, ktoré udáva
stromovú štruktúru. Porovnávaniu stromov sa v aka-
demickej oblasti venovalo pomerne vel’a pozor-
nosti – svojimi mnohými prácami prispel najmä
Kaizhong Zhang [Zhang et al., 2002], [Zhang, 1995],
[Zhang et al., 1995], či W. Chen [Chen, 2001]. Zistili
sme však, že aj najrýchlejšie algoritmy na porovná-
vanie stromov fungujú v čase aspoň O(N2.M. logM)

[Bille, 2005]. To je však pri štandradnej vel’kosti jo-
bov 100kB-10MB už príliš pomalé pre naše využitie,
museli sme sa preto zamerat’ na alternatívne metódy.

Zamerali sme sa teda na funkcie na porovnávenie
ret’azcov, pričom sme ich použili tak, aby lepšie ref-
lektovali XML: vo vstupe sme normalizovali formá-
tovanie a separovali jednotlivé XML tokeny. Počas
vývoja programu sme vyskúšali viacero vzdialenost-
ných funkcií – editačnú vzdialenost’, Ukkonenovu
vzdialenost’ [Ukkonen, 1992], kosínusovú vzdiale-
nost’, Jaccardov index [Jaccard, 1901], či Sorsen-
Dice koeficient [Dice, 1945]. Pre jej najlepšie vý-
sledky však v tomto článku pokryjeme iba prvú spo-
mínanú – editačnú vzdialenost’.

3.1 Editačná vzdialenost’

Definícia 1. Editačná vzdialenost’ ret’azcov x a y je
minimálny počet vložení/zmazaní1 znaku do/z x, ktoré
prerobia x na y.

Editačná vzdialenost’ bežne pracuje so znakmi
dvoch ret’azcov. Znak však môže byt’ chápaný v šir-
šom zmysle – pre použitie v našom programe sme
ako znak považovali nie každý ASCII znak súboru,
ale každý XML token, napr. začiatok elementu, dvo-
jica atribút-hodnota, atd’.

Pre účely zhlukovania je editačná vzdialenost’ vy-
hovujúca, nakol’ko je metrikou, a vd’aka schéme (1)
ju vieme normalizovat’ [Holas, 2016].

3.2 Editačný graf

Problém hl’adania editačnej vzdialenosti môžeme in-
terpretovat’ ako hl’adanie najkratšej cesty v špeciálne
zostrojenom grafe.

Editačný graf je orientovaný, acyklický, váhovaný
graf s (n+ 1)× (m+ 1) vrcholmi usporiadanými v
mriežke (kde n a m sú dĺžky ret’azcov x a y). Graf ob-
sauje všetky horizontálne hrany (i−1, j)→ (i, j) pre
i ∈ [1,n] , j ∈ [0,m], a tiež aj všetky vertikálne hrany
(i, j − 1) → (i, j) pre i ∈ [0,n] , j ∈ [1,m], pričom
všetky tieto hrany majú váhu 1. Diagonálne hrany
sa vyskytujú pri zhode písmen v ret’azcoch, čiže ak
xi = y j tak v grafe existuje hrana (i−1, j−1)→ (i, j),
a to s nulovou váhou. Obrázok 1 zobrazuje príklad
editačného grafu.

1V niektorých aplikáciach sa uvažuje aj substitúcia (zmena
znaku na iný), alebo transpozícia (výmena dvoch susediacich
znakov).
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Obr. 1: Editačný graf pre ret’azce x = ABCABBA,
y =CBABAC. Diagonálne hrany majú váhu 0, všetky
ostatné 1. [Myers, 1986]

Každá cesta z (0,0) do (n,m) v editačnom grafe
predstavuje premenu ret’azca x na y (resp. naopak):
vertikálne a horizontálne hrany predstavujú pridáva-
nie a mazanie znakov, diagonálne hrany zhodu, čiže
žiadnu operáciu. Označme d počet nediagonálnych
hrán v danej ceste – tieto hrany prispievajú do ceny
cesty jednotkou, ostatné nulou. Vidíme, že cena cesty
z (0,0) do (n,m) sa rovná d, a teda počtu operácií
potrebných na zmenu z x na y. Tým pádom editačná
vzdialenost’ sa rovná cene najkratšej takejto cesty. Na
obrázku 1 je vyznačená najkratšia cesta, spoločne s
najdlhšou spoločnou podpostupnost’ou, ktorú určuje.

3.3 Výpočet editačnj vzdialenosti

Prvý algoritmus na výpočet editačnej vzdiale-
nosti predstavili R. A. Wagner a M. J. Fis-
cher [Wagner and Fischer, 1974]. Ich algoritmus je
založený na dynamickom programovaní, pričom sa
vypĺňa dvojrozmerná tabul’ka T vel’kosti (n+ 1)×
(m+ 1). Výsledok je na konci uložený v bunke ta-
bul’ky T [n,m]. Jednotlivé hodoty v tabul’ke sa vy-
pĺňajú podl’a nasledovného predpisu2:

2Prezentujeme tu verziu Wgner-Fischer algoritmu, ktorá
podporuje iba pridávanie a mazanie znakov, ich pôvodný model
obsahoval aj substitúciu. Rozdiel je však iba vo funkcii c(xi,y j).

T [i,0] = i

T [0, j] = j

T [i, j] = min





T [i−1, j]+1
T [i, j−1]+1

T [i−1, j−1]+ c(xi,y j)





pričom

c(xi,y j) =

{
0 xi = y j

∞ xi 6= y j

Pokial’ si tento algoritmus premietneme na edi-
tačný graf, tak sa jedná o klasický algoritmus hl’ada-
nia najkratšej cesty v acyklickom orientovaom grafe.
Jeho časová aj pamät’ová zložitost’ je O(nm). To je
pre naše použitie ešte príliš pomalé, no poslúži nám
to ako vhodný odrazový mostík.

3.4 Myersov algoritmus

V reálnych prípadoch sa často stretávame so si-
tuáciou, že porovnávané ret’azce sa líšia iba na
relatívne málo pozíciách. Práve túto vlastnost’ sa
rozhodol využit’ Eugene W. Myers vo svojom
článku [Myers, 1986]. Ideou ním prezentovaného al-
goritmu bolo, že optimálne cesty sa vyskytujú pozdĺž
hlavnej diagonály editačného grafu, a teda je výhod-
nejšie prehl’adávat’ najprv tieto cesty. Jeho algorit-
mus je navyše asymptoticky rýchlejší než ten pred-
chádzajúci: čím je optimálna cesta d’alej od hlav-
nej diagonály, tým je väčšie d (počet nediagonál-
nych hrán na nej), intuitívne teda môžeme vidiet’, že
prehl’adávanie od hlavnej diagonály bude potrebovat’
čas O((n+m)d) miesto O(nm). V nasledujúcej sek-
cii si priblížime jeho princíp.

Definícia 2. d-cesta je taká cesta v editačnom grafe,
ktorá začína v bode (0,0) a obsahuje práve d nedia-
gonálnych hrán. Každá d-cesta pozostáva z (d− 1)-
cesty, jednej nediagonálnej hrany, a sekvencie diago-
nálnych hrán nazývanej chvost. Najdlhšou d-cestou
nazývame tú, ktorá má najdlhší možný chvost.

Ďalej očíslujeme diagonály editačného grafu: dia-
gonála k bude obsahovat’ také vrcholy (i, j), že k =
i− j. Hlavná diagonála bude mat’ teda číslo 0, diago-
nály pod ňou budú očíslované od −1 po −m, diago-
nály nad ňou zas od 1 po n. Dodajme, že každá hori-
zontálna/vertikálna hrana, ktorá začína na diagonále
k, končí na diagonále k±1, a každý chvost ostáva na
tej istej diagonále ako začal.
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Obr. 2: Postup Myersovho algoritmu pre ret’azce x =
ABCABBA, y =CBABAC. [Myers, 1986]

Lema 1. Každá d-cesta končí na diagonále k ∈
{−d,−d +2, ...,d−2,d}.

Dôkaz. Indukciou: 0-cesta začína aj končí na diago-
nále 0. Podl’a indukčného predpokladu potom d-cesta
končí na diagonále k ∈ {−d,−d +2, ...,d−2,d}.
Následne (d + 1)-cesta končí na diagonále
k′ ∈ {−d±1,−d +2±1, ...,d−2±1,d±1} =
{−(d +1),−(d +1)+2, ...,(d +1)−2,(d +1)}.

Teraz už máme všetky predpoklady pre zostrojenie
algoritmu na hl’adanie najdlhšej d-cesty na diagonále
k: Predpokladajme, že už máme vypočítané najdlhšie
(d−1)-cesty na diagonálach k−1 a k+1, ktorých ko-
nečné body sú na súradniciach (i′, j′) a (i′′, j′′). Jedna
z týchto ciest nasledovaná horizontálnou/vertikálnou
hranou a chvostom tvorí nami hl’adanú cestu. Potre-
bujeme teda vziat’ vzdialenejší z bodov (i′+ 1, j′) a
(i′′, j′′ + 1), doplnit’ ho o najdlhší možný chvost, a
dostaneme hl’adanú najdlhšiu d-cestu na diagonále k.

Pochopitel’ne, chceme nájst’ najmenšie také d, aby
d-cesta spájala bod (0,0) s bodom (n,m). Stačí nám
teda postupne prechádzat’ hodnoty d, kým prídeme k
výsledku, čo ilustruje pseudokód (1). V ňom vidíme
taktiež konštantu dmax – nami zvolenú hornú hranicu
pre editačnú vzdialenost’ d, po prekročení ktorej sa
algoritmus zastaví a oznámi neúspech (0 ≤ dmax ≤
n+m). Postup algoritmu zobrazuje aj obrázok 2.

const dmax
for d ∈ {0, ...,dmax} do:

for k ∈ {−d,−d +2, ...,d−2,d} do:
koniec ← koniec najdlhšej d-cesty na diagonále k
if (koniec == (n,m )) do:

return d
return d je väčšie ako dmax

Alg. 1: Základ Myersovho algoritmu

Myersov algoritmus má časovú zložitost’
O((n+m)d) a pamät’ovú zložitost’ O(n + m)
(resp. O(dmax)).

3.5 Skoré zastavenie a informovaný odhad

Zameriame sa teraz bližšie na konštantu dmax. V jeho
pôvodnom článku Myers [Myers, 1986] uvádza, že
po dosiahnutí dmax získame výsledok, ktorý hovorí
iba o tom, že d > dmax. Pri tomto prístupe sa však
nevyužíva potenciál informácií, ktoré algoritmus do-
vtedy vypočítal. Preto sme sa rozhodli tieto doda-
točné informácie zužitkovat’ pre získanie lepšieho
odhadu skutočnej hodnoty d.

Na obrázku 3 vidíme dva behy algoritmu s rovna-
kou hodnotou dmax = 3, no rozdielnymi vstupmi. V
prvom prípade je reálna editačná vzdialenost’ d = 5, v
druhom d = 9. Myersov algoritmus by medzi týmito
dvoma prípadmi nerozlišoval, no intuitívne vidíme,
že konce najdlhších 3-ciest sú v prvom príklade “bliž-
šie” ku ciel’ovému bodu než v druhom príklade. Na
základe týchto pozorovaní sme zaviedli nasledovnú
heuristiku pre odhad editačnej vzdialenosti z nedo-
končeného algoritmu:

1. každému z koncových bodov dmax-ciest so sú-
radnicami (i, j) určíme jeho skóre – score(i, j)
podl’a zvolenej skórovacej schémy

2. vyberieme koncový bod (i, j) s najvyšším skóre

3. odhad editačnej vzdialenosti d vypočítame ako:

d̂ = dmax
score(n,m)

score(i, j)
(2)

Hodnota score(n,m) predstavuje najvyššie možné
skóre, ktoré môžeme dosiahnut’, vzt’ah (2) je teda li-
neárnou extrapoláciou doposial’ získaního výsledku.
Predpokladáme totiž, že skóre sa v priebehu výpočtu
rovnomerne zväčšuje.

Vo výpočte odhadu d̂ počítame s danou skórova-
ciou schémou. Skóre bodu hovorí o tom, ako blízko
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Obr. 3: Postup Myersovho pre dmax = 3 pre rôzne
vstupy (vl’avo x = ABCABBA,y = CBABAC, vpravo
x = ABCABBA,y =CDBCDC).

je daný bod ku ciel’ovému bodu (n,m). Aby sme spl-
nili túto intuitínu definíciu, stanovili sme skórovacej
funkcii nasledovné vyžadované vlastnosti:

• Nulový bod v bode (0,0): score(0,0) = 0

• Monotónny rast:
i1 ≤ i2∧ j1 ≤ j2⇒ score(i1, j2)≤ score(i2, j2)

• Maximum v bode (n,m):
i≤ n∨ j ≤ m⇒ score(i, j)≤ score(n,m)

Nakol’ko skóre má hovorit’ o vzdialenosti bodu
(i, j) od ciel’a (n,m), logickou možnost’ou je adap-
tovat’ ich skutočnú vzdialenost’: ‖(i, j),(n,m)‖l . Mu-
síme vykonat’ ešte mierne úpravy, aby platilo: čím
menšia vzdialenost’, tým väčšie skóre. Nakoniec zís-
kame skórovaciu funkciu:

score(i, j) = ‖(0,0),(n,m)‖l−‖(i, j),(n,m)‖l

Vzdialenost’ bodov pritom môže byt’ vyhodnocovaná
podl’a rozličných noriem, z ktorých sme vybrali a po-
rovnávali dve najčastejšie používané:

• L1 norma:
‖(i1, j1),(i2, j2)‖1 = |i1− i2|+ | j1− j2|

• L2 norma:
‖(i1, j1),(i2, j2)‖2 =

√
(i1− i2)

2 +( j1− j2)
2

Takto skonštruovaná funkcia spĺňa všetky požia-
davky, ktoré sme si na ňu stanovili, a teda môže byt’
použitá ako skórovacia funkcia.

3.6 Zhrnutie

V tejto kapitole sme sa zaoberali problematikou
porovnávania dvojice súborov. Bližšie sme sa po-
zreli na funkciu editačnej vzdialenosti a možnosti

jej výpočtu. Po pôvodnom algoritme (3.3), ktorý bol
príliš pomalý, sme predstavili jeho zrýchlenú ver-
ziu (3.4). Tú sme potom ešte d’alej zrýchlili možnos-
t’ou skorého zastavenia algoritmu a informovaného
odhadu pravého výsledku (3.5). Porovnanie a úspeš-
nost’ týchto techník uvádzame v kapitole výsledkov.

4 Výpočet vzdialenostnej matice
Ked’ už vieme spol’ahlivo a rýchlo porovnat’ l’ubo-
vol’nú dvojicu súborov, potrebujeme zostrojit’ ma-
ticu vzdialeností, ktorá bude uchovávat’ vzdialenosti
medzi všetkými pármi. Matica D pre vstupné súbory
x1, ...,xN je určená ako:

D =




d1,1 d1,2 · · · d1,N
d2,1 d2,2 · · · d2,N

...
...

. . .
...

dN,1 dN,2 · · · dN,N


; di, j = d(xi,x j)

Všimnime si tiež vlastnosti, ktoré táto matica spĺňa
pre l’ubovol’nú vstupnú množinu súborov:

• je symetrická, t.j. ∀i, j : di, j = d j,i

• diagonála je nulová, t.j. ∀i : di,i = 0

Tieto vlastnosti vyplývajú z metrických vlastností
funkcie d, čiže v našom prípade editačnej vzdiale-
nosti.

Vzhl’adom na symetriu matice D nám prakticky
stačí počítat’ iba jej polovicu pod hlavnou diagoná-
lou. To nás privádza ku prvému algorimu na počítanie
D - metóde “každý s každým”, pri ktorej vypočítame
vzdialenost’ každého súboru s každým iným, čiže vy-
plníme celú polovicu D. Pri tomto postupe sa vzdia-
lenostná funkcia, ktorá je typicky náročná na čas, za-
volá N(N−1)/2 krát, bez ohl’adu na štruktúru vstup-
ných dát.

for i ∈ {1, ...,N} do:
Di,i← 0
for j ∈ {1, ..., i−1} do:

Di, j← d(xi,x j)

Alg. 2: Počítanie D metódou každý s každým

Výpočet vzdialenostnej matice môžeme reprezen-
tovat’ aj ako vytváranie neorientovaného, váhova-
ného grafu: každý súbor je vrchol grafu, a dĺžka hrany
medzi dvoma vrcholmi predstavuje vzdialenost’ sú-
borov. Ciel’om je získat’ kompletný graf, ako vidíme
na obrázku 4a. Pri porovnávaní “každý s každým” po-
čítame každú hranu zvlášt’.
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(a) (b)

Obr. 4: Porovnávanie datasetu s dvoma zhlukmi sú-
borov. Plné čiary predstavujú silné hrany, prerušo-
vané čiary sú slabé hrany. (a) – porovnávanie metó-
dou “každý s každým”; (b) – využitie orezávania po-
mocou metriky

4.1 Orezávanie výpočtov využitím metriky

Aby sme ušetrili počet volaní vzdialenostnej funkcie,
a teda aj čas, zamerali sme sa bližšie na naše kon-
krétne využitie. Vo finálnom kroku chceme zistit’,
ktoré súbory tvoria zhluk, t.j. sú si navzájom blízke.
Napríklad ak zhlukujeme iba súbory vzdialené max.
0.1, potom nás nezaujíma či je dvojica súborov x,y
vzdialená 0.4 alebo 0.6, stačí nám vediet’ že je to viac
ako 0.1. Ak teda zaručene vieme, že vzdialenost’ dvo-
jice je väčšia ako 0.1, nemusíme ich reálnu vzdiale-
nost’ vôbec počítat’.

Tento postreh sme sa rozhodli využit’ pre ušetrenie
niektorých výpočtov. Potrebujeme ale určit’ spôsob,
ako zistit’ dolné horaničenie vzdialenosti. K tomu po-
užijeme vlastnosti metriky d: trojuholníkovú nerov-
nost’ a symetriu.

d(x,y)+d(y,z)≥ d(x,z)

d(x,y)≥ d(x,z)−d(y,z)

d(y,x)≥ d(y,z)−d(x,z) =

=−
(
d(x,z)−d(y,z)

)

d(x,y)≥
∣∣d(x,z)−d(y,z)

∣∣ (3)

Zo vzt’ahu (3) vidíme, že ak už poznáme d(x,z) a
d(y,z), vieme určit’ dolné ohraničenie pre d(x,y). Po-
kial’ poznáme vzdialenosti z x a y do viacerých bo-
dov z1,z2, ..., tak môžeme vziat’ to najtesnejšie dolné
ohraničenie, t.j. to s najväčšou hodnotou. Toto ohra-
ničenie si nazveme d̃x,y.

d̃x,y = max
i

{∣∣d(x,zi)−d(y,zi)
∣∣}

Aj takto získané dolné ohraničenie môže byt’ však
stále neuspokojivé. Ked’ sa vrátime k spomenutému
príkladu, kde zhlukujeme súbory vzdialené nanajvýš
0.1: ked’ tu zistíme, že d̃x,y = 0.02, tak nám to ne-
stačí a potrebujeme si dopočítat’ aj presnú vzdiale-
nost’ dx,y. To prináša do programu nový parameter –
hranicu akceptovatel’nosti dolného ohraničenia α .

Po novom teda matica D môže obsahovat’ dx,y pre
niektoré páry, a d̃x,y pre iné.

4.2 Algoritmus pre dva grafy

Najprv si predstavíme algoritmus, ktorý nerieši
priamo našu úlohu, neskôr si však ukážeme, že je ne-
vyhnutný kvôli možnosti paralelizácie programu.

Pomôžeme si opät’ grafovou reprezentáciou nášho
problému. Funkcia compareGraphs(X,Y) pracuje s
dvoma kompletnými ohodnotenými grafmi X a Y , a
pridáva hrany medzi nimi:

vstup: kompletné grafy X a Y , ktorých vrcholy sú
{x1, ...,xn} a {y1, ...,ym}

výstup: jeden kompletný graf, ktorý obsahuje vr-
choly {x1, ...,xn,y1, ...,ym} a všetky hrany medzi
nimi

V týchto grafoch budeme rozlišovat’ dva typy hrán:

• silné hrany predstavujú presne vypočítanú
vzdialenost’ dxi,y j

• slabé hrany predstavujú dolné ohraničenie d̃xi,y j

Nakol’ko silné hraný sú časovo náročné na počítanie
(treba volat’ vzdialenostnú funkciu), budeme sa ich
snažit’ pridávat’ čo najmenej, pokial’ je to možné.

Základná idea funckie je pomerne jednoduchá:
pre každú dvojicu vrcholov from∈ X a to∈ Y zisti
najlepšie spodné ohraničenie, ak je akceptovatel’né
(d̃from,to > α) tak pridaj slabú hranu, inak vypočí-
taj a pridaj silnú hranu. Pri hl’adaní d̃from,to skú-
šame do vzt’ahu (3) dosadit’ všetky možné vrcholy
through∈ X ∪Y .

Celý postup zhŕňa pseudokód (3). V ňom pou-
žitá funkcia computeBound(from, through, to)

vypočíta dolný odhad pre d(from,to) cez vrchol
through pomocou vzt’ahu (3). Niekol’ko krokov vý-
počtu funkcie vidíme aj na obrázku 5, ideálny prípad
šetrenia silných hrán zas zobrazuje obrázok 4b.
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(a) na začiatku cyklu from=x2,
to=y1

(b) na konci cyklu from=x2,
to=y1 – pridala sa slabá hrana po-
mocou through=x1

(c) na konci cyklu from=x2

Obr. 5: Vybrané kroky behu funkcie compareGraphs(X,Y). Plné čiary sú silné hrany, prerušované čiary sú
slabé hrany, zvýranznené sú tie hrany ktoré pridala do grafu funkcia.

const α
function compareGraphs(X,Y)
for from∈ {x1, ...,xn} do:

for to∈ {y1, ...,ym} do:
lowBound← 0
for through∈ {x1, ...,x f rom−1, y1, ...,yto−1} do:

lowBound← max(
lowBound,
computeBound(from, through, to ))

if (lowBound > α) do:
addWeakEdge(from, to, length = lowBound)

else :
exactLength ← editDistance (from, to )
addStrongEdge(from, to , length = exactLength)

Alg. 3: Funkcia compareGraphs(X,Y)

4.3 Algoritmus pre jeden graf

Funkcia z predchádzajúcej sekcie očakávala na
vstupe dva kompletné grafy. My však na za-
čiatku máme k dispozícii iba samotné súbory bez
vzdialeností, t.j. prázdne grafy. Naskýta sa teda
otázka, ako z dvoch prázdnych grafov vyrobit’ dva
kompletné grafy, ktoré potom posunieme funkcii
compareGraphs(X,Y). Odpoved’ou je, že to zvládne
aj ona sama.

Funkcia compareGraphs(X,Y) je síce postavená
pre dva grafy, zvládne však aj prácu na jednom grafe.
Stačí zjednotit’ grafy X a Y , t.j. funkcii posunút’ rov-
naký graf: compareGraphs(X,X). Pripomeňme, že
funkcia pôvodne vytvárala všetky hrany medzi xi a
y j – pokial’ teda dostane rovnaký graf, vytvorí všetky

const α
function compareGraph(X)
for from∈ {x1, ...,xn} do:

for to∈ {x1, ...,xn} do:
if (edge(from,to ) is already in graph) do:

continue
lowBound← 0
for through∈ {x1, ...,x f rom−1} do:

lowBound← max(
lowBound,
computeBound(from, through, to ))

if (lowBound > α) do:
addWeakEdge(from, to, length = lowBound)

else :
exactLength ← editDistance (from, to )
addStrongEdge(from, to , length = exactLength)

Alg. 4: Funkcia compareGraph(X)

hrany medzi xi a x j, čo je presne to, čo potrebujeme.
Potrebujeme vykonat’ iba dve drobné úpravy, aby

sme sa vyhli špecifickým okrajovým prípadom:

• vrchol through budeme vyberat’ iba z{
x1, ...,x f rom−1

}
, aby sme prechádzali iba cez

vrcholy, z ktorých už vedú požadované hrany

• každá hrana (xi,x j) by sa počítala dva krát – raz
pre from= xi, to= x j, druhý krát pre from= x j,
to= xi. Preto ak narazíme na hranu, ktorá už je
v grafe, preskočíme jej výpočet3.

3Táto čast’ sa dá ešte d’alej optimalizovat’ tým, že cielene
prechádzame iba hrany, ktoré v grafe nie sú. V programe je im-
plementovaná, pre jednoduchost’ ju však tu neuvádzame.
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Takto upravenú funkciu sme nazvali
compareGraph(X) a zobrazuje ju pseudokód (4).
Všimnime si nápadnú podobnost’ oboch funkcií.
V praxi boli obe implementované vrámci jednej
metódy, s jednou jednoduchou podmienkou, ktorá
reguluje výber vrchola through.

4.4 Spúštanie výpočtov a paralelizácia

Metóda “každý s každým” mala jednu dôležitú
výhodu – jej jednotlivé kroky (iterácie vnútor-
ného cyklu) boli od seba nezávislé, a teda sa
mohli vykonávat’ l’ubovol’ne paralelne. Vo funkcii
compareGraphs(X,Y) však v aktuálnom kroku po-
trebujeme aj výsledky z predchádzajúcich krokov,
preto jej priama paralelizácia nie je možná. Na tento
fakt sme však mysleli už pri návrhu tejto funkcie, a
preto sme vymysleli mierne odlišný prístup.

Využijeme tu fakt, že funkciu môžeme zavolat’
dvoma spôsobmi: na jednom prázdnom grafe a na
dvoch kompletných grafoch. Celý postup prebieha v
nasledovných krokoch:

1. množinu vstupných súborov rozdelíme na po-
žadovaný počet dizjunktných množín X ,Y,Z, ...
približne rovnakej vel’kosti

2. v prvej fáze spustíme compareGraphs(X,X) na
každej z množín samostatne. Tým sa z každej
množiny vytvorí kompletný graf.

3. v druhej fáze spustíme compareGraphs(X,Y)

na všetkých dvojiciach množín. Tým všetky
predchádzajúce grafy spojíme do jedného vel’-
kého kompletného grafu.

Obr. 6: Postup paralelizácie: v prvej fáze sa počítajú
oblasti A1 - A3, v druhej fáze B1 - B3.

Kl’účové samozrejme je, že v rámci prvej aj dru-
hej fázy môžeme výpočty spustit’ paralelne (začiatok
druhej fázy však musí počkat’ na koniec prvej). Vstup
pritom môžeme rozdelit’ na l’ubovol’ný počet množín
k, pričom počet úloh v prvej fáze je k, v druhej fáze
k (k−1)/2 = O(k2).

Tento postup vidíme na obrázku 6 v maticovej po-
dobe – vstup sme si rozdelili na množiny X , Y a Z,
následne naraz spustili výpočty oblastí A1 - A3, po
ich skončení zas výpočty B1 - B3.

5 Zhlukovanie

Úloha zhlukovania je jedným zo štandardných prob-
lémov z oblasti strojového učenia a získavania dát
(data-mining). Na vstupe máme množinu dátových
bodov (v našom prípade ETL jobov), pričom vieme
vzdialenost’ medzi l’ubovol’nými dvoma z nich (ma-
tica D). Na výstupe chceme identifikovat’ ktoré sku-
piny bodov sú si navzájom blízke, t.j. tvoria zhluk.
Ilustráciu základného princípu vidíme na obrázku 7.

Existuje niekol’ko štandardných algoritmov pre
zhlukovanie. Niektoré z nich však potrebujú poznat’
počet výsledných zhlukov (napr. k-means), čo je pre
našu aplikáciu nevhodné. Iné, tzv. hierarchické zhlu-
kovacie metódy počet zhlukov poznat’ nepotrebujú,
vytvárajú totiž hierarchiu podobnosti jednotlivých
skupín bodov. Využili sme práve jednu z týchto me-
tód – HAC.

Hierarchical agglomerative clustering, alebo
HAC, je algoritmus založený na tzv. aglomeratívnom
vytváraní hierarchie. Na začiatku je každý bod zara-

(a) (b)

Obr. 7: Ciel’ zhlukovacieho algoritmu – v neoznače-
ných dátach na vstupe (a) identifikovat’ zhluky na-
vzájom blízkych bodov (b).
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Obr. 8: Dendrogram - výstup z HAC algoritmu so
znázornenou hranicou spájania a farebne zvýrazne-
nými výslednými zhlukmi. [Gigawiz.com, 2016]

dený do samostatného zhluku. Následne sa postupne
spájajú dvojice najpodobnejsích zhlukov (vytvárajú
sa väčšie aglomerácie), až pokým nie sú všetky body
v jednom zhluku, ako vidíme na obrázku 8.

clusters ← {}
for i ∈ {1, ...,N} do:

clusters .add( cluster containing only xi )
while numer of clusters > 1

(A,B)← two most similiar clusters
merge clusters A and B

Alg. 5: Algoritmus pre HAC

Podobnost’, resp. vzdialenost’ dvoch zhlukov A a
B sa môže posudzovat’ rôznymi metódami. Všetky z
nich porovnávajú vzdialenosti bodov v A voči bodom
v B, no každá iným spôsobom:

• S-link – použije sa vzdialenost’ najbližších bo-
dov z A a B

• C-link – použije sa vzdialenost’ najvzdialenej-
ších bodov z A a B

• UPGMA – použije sa priemer všetkých dvojíc
bodov z A a B (skratka je z anglického názvu
Unweighted Pair Group Method with Arithmetic
mean)

Tento algoritmus spája zhluky až kým nie je sú
všetky body súčast’ou jedného vel’kého zhluku, čo
pochopitel’ne nie je vel’mi prínostné. Počas svojho
behu však vytvára spomínanú hierarchickú štruktúru
– dendrogram. Dendrogram môžeme v požadova-
nej výške “useknút’”, čím získame niekol’ko men-
ších zhlukov (obr. 8). Podl’a zvolenej výšky, v akej
ho usekneme sa bude líšit’ počet zhlukov, aj ich ho-
mogénnost’ (t.j. ako vel’mi podobné sú body v rámci
jedného zhluku). Táto výška, resp. hranica spájania
je nastavitel’ným parametrom programu. V praxi sa

potom beh algoritmu zastaví ked’ ide spojit’ zhluky,
ktoré sú už za ňou, nepočíta teda celý dendrogram až
po vrch.

Časová zložitost’ HAC algoritmu je O
(
N3
)
.

Existuje však aj implementácia využívajúca
prioritný front, ktorá zmenšuje zložitost’ na
O
(
N2 logN

)
[Manning et al., 2008]. Vo výsled-

nom programe sme použili práve túto zrýchlenú
implementáciu.

6 Výsledky

6.1 Skoré zastavenie Myersovho algoritmu

V kapitole 3.5 sme predstavili možnost’ zdýchlit’ vý-
počet editačnej vzdialenosti pomocou skorého za-
stavenia Myersovho algoritmu a informovaného od-
hadu reálneho výsledku. Pri tejto metóde sa pochopi-
tel’ne dopúšt’ame nejakej chyby, pri vyhodnocovaní
nás teda zaujíma aká vel’ká táto chyba je. Ďalším skú-
maným aspektom je samozrejme zrýchlenie voči pô-
vodnému Myersovmu algoritmu, ktoré sme dosiahli.

Testy boli vykonávané na vzorke reálnych dát o
vel’kosti 927 ETL jobov. Menili sme hranicu dmax,
za ktorú sme dosadzovali hodnoty 0.025, 0.05, 0.075,
0.1, 0.15, 0.2, 0.4 a 0.6. Porovnávali sme taktiež obe
skórovacie schémy – L1 aj L2 vzdialenost’. Chybu
sme vyhodnocovali podl’a miery NMSE (Normali-
zed Mean Square Error, menej je lepšie). Graf 1 vi-
zualizuje rozdiely medzi skutočnou a odhadovanou
vzdialenost’ou pre vybrané hodnoty dmax, graf 2 ná-
sledne zobrazuje výsledky pre všetky skúmané hod-
noty dmax.

6.2 Orezávanie výpočtov vzdialenostnej ma-
tice

V kapitole 4 sme predstavili algoritmus na efektívne
vypĺňanie vzdialenostnej matice D, kde sa snažíme
čo najmenej krát pridávat’ silné hrany, čiže počítat’
vzdialenost’ dvojice súborov. Pri vyhodnocovaní nás
teda zaujímalo najmä kol’ko silných hrán sme pridali
a kol’ko ušetrili, a opät’ aj zrýchlenie voči metóde
“každý s každým”.

Pri tomto testovaní sme použili tri rôzne rôzne
vel’ké vstupy: prvý obsahoval 25 ETL jobov, druhý
208 a tretí 927. Vzdialenost’ sa počítala Myersovým
algoritmom so skorým zastavením na hranici dmax =
0.1, s využitím L2 skórovacej schémy. Výsledky pre-
zentuje tabul’ka 1.
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(a) dmax = 0.1 (b) dmax = 0.4

Graf 1: Porovnanie skutočnej a odhadovaniej vzdialenosti pri skorom zastavení Myersovho algoritmu.

Graf 2: Výsledky skorého zastavenia Myersovho algoritmu.

Vel’kost’ Počet silných / všetkých hrán Zrýchlenie
vstupu fáza 1 fáza 2 spolu

25 37 / 92 (40,2%) 30 / 208 (14,4%) 67 / 300 (22,3%) 2,4×
208 769 / 7107 (10,8%) 766 / 14421 (5,3%) 1535 / 21528 (7,1%) 12,1×
927 6471 / 142758 (4,5%) 6810 / 286443 (2,4%) 13281 / 429201 (3,1%) 28,6×

Tabul’ka 1: Výsledky metódy orezávania výpočtov vzdialenostnej matice.

Vel’kost’ Porovnávanie “každý s každým” Orezávanie výpočtov
vstupu dmax = 1 dmax = 0.4 dmax = 0.1 dmax = 1 dmax = 0.4 dmax = 0.1

25 40 s 22 s 4 s 9 s 6 s 2 s
208 1:09:44 hod∗ 45:14 min 5:35 min 2:08 min 1:48 min 29 s
927 17:38:10 hod∗ 9:20:50 hod∗ 1:31:07 hod∗ 48:25 min 26:06 min 3:56 min

Tabul’ka 2: Celkové časy behu programu pre rozličné konfigurácie. Hodnoty označené (*) boli odvodené z času
čiastočného behu programu.
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6.3 Celkové porovnanie

Nakoniec sme sa zamerali na celkový čas behu prog-
ramu pri zapojení jednotlivých prístupov. Testovali
sme opät’ na troch vstupoch o vel’kostiach 25, 208
a 927 ETL jobov. Vzdialenost’ súborov bola počítaná
Myersovým algoritmom, a to bud’ bez skorého za-
stavenia (čiže dmax = 1), alebo s ním pri dmax = 0.4
a dmax = 0.1 (s využitím L2 skórovacej schémy).
Taktiež sme testovali s/bez použitia orezávania vý-
počtov vzdialenostnej matice. Testy boli vykonávané
na troch procesorových jadrách Intel R© CoreTM i5
@ 1.6GHz. Všetky výsledky obsahuje tabul’ka 2.

7 Záver a d’alšia práca

Predstavili sme niekol’ko zrýchlení, vd’aka ktorým
je možná pohodlná automatizácia pri migrácii ETL
programov. Zaviedli sme metódu skorého zastavenia
do Myersovho algoritmu, kde sme s vysokou pres-
nost’ou vedeli odhadnút’ výsledok aj z nekomplet-
ného behu algoritmu. Vymysleli sme tiež algoritmus
pre rýchlejšie vypĺňanie vzdialenostnej matice, ktorý
šetrí vyše 90% času. Pomocou týchto vylepšení sme
implementovali program pre firemné použitie, ktorý
umožňuje identifikovat’ vzory aj v objemných ETL
súboroch v priebehu niekol’kých sekúnd, nanajvýš
minút.

Pri pokračovaní na tomto projekte sa plánujeme za-
merat’ na štruktúru vstupných dát. Chceli by sme za-
viest’ metriku založenú na stromovej štruktúre XML
a porovnat’ jej úspešnost’. Taktiež plánujeme pridat’
možnost’ automaticky odfiltrovat’ zo vstupu tie časti,
ktoré nie sú sémanticky významné.

Pod’akovanie

Rád by som pod’akoval svojmu školitel’ovi YoYovi
Šiškovi za všetky rady a podporu, a tiež za sprístup-
nenie servera na testovacie účely tejto práce. Taktiež
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L(2,1)-farbenie kaktusov
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Abstrakt: L(2,1)-farbenie je vzdialenost’ou pod-
mienené farbenie, ktoré priradzuje vrcholom priro-
dzené čísla s nulou. Ak sú vrcholy u a v susedia,
tak ich farby sa musia líšit’ aspoň o dva a ak sú vo
vzdialenosti dva, tak musia mat’ rôzne farby. Chceme
vediet’, aké je najmenšie číslo k, že existuje L(2,1)-
farbenie grafu G, ktoré nepoužíva čísla väčšie ako
k. Toto číslo potom označujeme λ (G). Nájst’ λ (G)
je vo všeobecnosti vel’mi t’ažké. Dokonca otestovat’
či λ (G) ≤ k je NP-úplný problém už pre sériovo-
paralelné grafy. Existuje len málo tried grafov, kde je
tento problém polynomiálne riešitel’ný. Triedy, ktoré
patria do tejto kategórie sú stromy a grafy s konštant-
ným počtom cyklov. My sme tento poznatok rozší-
rili o triedu cyklových stromov (kaktusy s vrcholovo
disjunktnými kružnicami). Ďalej sme určili tesné od-
hady λ (G) vzhl’adom na maximálny stupeň grafu.
Dokázali sme, že pre kaktusy platí: ∆+ 1 ≤ λ (G) ≤
∆+ 3. Ak navyše ∆ ≥ 5, tak platí: ∆+ 1 ≤ λ (G) ≤
∆+2.

Kl’účové slová: kaktus, L(2,1)-farbenie

1 Úvod

Problém L(2,1)-farbenia vznikol ako grafová repre-
zentácia problému priradenia frekvencií (angl. Frequ-
ency Assignment Problem (FAP)). Problém FAP je
nasledovný: Máme dané vysielače v broadcast-ovej
sieti. Chceme im priradit’ frekvencie tak, aby sme pri
vysielaní predišli nežiadúcemu rušeniu. Jednoducho
povedané, vysielače, ktoré priamo susedia alebo majú
spoločného suseda, by mali mat’ dostatočne rôzne
frekvencie.

Z toho vznikli podmienky pre L(2,1)-farbenie.
Máme vrcholy grafu G, ktoré reprezentujú vysielače.
Hrana medzi dvoma vrcholmi znamená, že tieto dva
vysielače medzi sebou vedia komunikovat’. Vrcho-
lom priradzujeme prirodzené čísla s nulou. Ak sú dva
vrcholy susedné, tak im priradené čísla (vo FAP sú
to frekvencie) musia mat’ rozdiel aspoň dva. Ak dva
vrcholy grafu G majú spoločného suseda, tak musia
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mat’ rôzne čísla. Chceme určit’ najmenšie také číslo
k, že existuje L(2,1)-farbenie grafu G, ktoré nepou-
žije číslo väčšie ako k. Toto číslo potom označujeme
λ (G).

Tento problém sa študuje už od roku 1992,
kedy vyšiel prvý článok na túto tému. V tomto
článku [Griggs and Yeh, 1992] autori ukázali, že vo
všeobecnosti je tento problém NP-t’ažký. Potom
nasledovala séria článkov, ktorá sa venovala menším
triedam grafov a zist’ovala zložitost’ problému.
Väčšinou sa prešlo na rozhodovaciu verziu problém.
V rozhodovacom probléme potrebujeme rozhodnút’,
či pre daný graf G a číslo k platí: λ (G) ≤ k. Pre
všeobecné grafy [Fiala et al., 2001], planárne grafy
[Bodlaeder et al., 2004, Janczewski et al., 2009,
Eggemann et al., 2010] a dokonca aj pre sériovo-
paralelné grafy [Fiala et al., 2005] je rozhodovací
problém NP-úplný.

Existujú však aj triedy grafov, pre ktoré je
rozhodovací problém polynomiálny. Asi najzná-
mejšou takou triedou grafov sú stromy. Tento
výsledok ukázali autori Chang a Kuo, ktorí uviedli
prvý polynomiálny algoritmus na zistenie, či
λ (G) ≤ k pre stromy[Chang and Kuo, 1996]. Ne-
skôr bol tento výsledok vylepšený na lineárny
[Hasunuma et al., 2013]. Naším ciel’om bolo uká-
zat’, že do tejto kategórie patria aj cyklové stromy a
kaktusy.

Cyklové stromy a kaktusy sú grafy, ktoré sa štruk-
túrou vel’mi nelíšia od stromov, napriek tomu však
obsahujú kružnice. Presná definícia bude uvedená
nižšie. Dalo sa predpokladat’, že by aj pre tieto
triedy grafov mohol byt’ rozhodovací problém poly-
nomiálny. Nám sa to podarilo dokázat’ len o cyklo-
vých stromoch, ako uvidíte v d’alších častiach tohto
článku.

Ďalšou zaujímavou oblast’ou skúmania sú odhady
λ (G) vzhl’adom na maximálny stupeň ∆ grafu G. Už
v článku [Griggs and Yeh, 1992] autori uviedli odhad
pre stromy:

∆+1≤ λ (G)≤ ∆+2

Taktiež uviedli hypotézu, že pre všetky grafy G s
∆≥ 2 platí: λ (G)≤ ∆2. Táto hypotéza ešte nie úplne
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dokázaná a ani nie je vyvrátená. Ďalší autori skúmali
túto otázku na rôznych triedach grafov. Preto sme aj
my chceli nájst’, pokial’ možno tesný, odhad λ (G)
pre cyklové stromy a kaktusy, čo sa nám aj podarilo.

2 Definície

Skôr ako sa dostaneme k samotným výsledkom, mu-
síme ešte definovat’ zopár pojmov, ktoré budeme
používat’. Ako prvé definujeme formálne k-L(2,1)-
farbenie a triedy grafov, ktoré budeme skúmat’.

Definícia 1. k-L(2,1)-farbenie grafu G je funkcia,
ktorá priradzuje vrcholom grafu G čísla z množiny
{0, . . . ,k}, pričom dodržuje nasledujúce podmienky:

• ak d(u,v) = 1, potom | f (u)− f (v)| ≥ 2

• ak d(u,v) = 2, potom | f (u)− f (v)| ≥ 1

kde u a v sú vrcholy grafu a d(u,v) je ich vzdialenost’
v grafe G

Definícia 2. Graf sa nazýva kaktus, ak je súvislý a
každá jeho hrana leží na najviac jednej kružnici.

Definícia 3. Graf sa nazýva cyklový strom, ak je kak-
tus a navyše každý jeho vrchol leží na najviac jednej
kružnici.

Inak povedané, kaktusy môžu obsahovat’ len hra-
novo disjunktné kružnice a cyklové stromy len vrcho-
lovo disjuktné kružnice. V prípade cyklových stro-
mov, medzi každými dvoma kružnicami existuje as-
poň jedna hrana, ktorá na žiadnej kružnici neleží.

V článku budeme často používat’ pojem zakore-
nený kaktus a vel’a d’alších pojmov, ktoré s tým sú-
visia. Kaktus si v prvom rade rozdelíme na bloky (2-
súvislé komponenty). Už z definície kaktusu vidno,
že každý jeho blok je bude bud’ hrana alebo kružnica.
Vyberieme vrchol kaktusu, ktorý budem označovat’
ako koreň. Vrchol v bloku B je otcovským vrcholom
bloku B, ak je zo všetkých vrcholov tohto bloku najb-
ližšie ku koreňu. Nech je to vrchol v. Blok B bu-
deme nazývat’ synovským blokom vrcholu v. Všetky
vrcholy v bloku B, okrem vrcholu v, budeme nazý-
vat’ synmi vrcholu v. Pre tieto vrcholy bude blok B
ich otcovským blokom.

Budeme ešte často používat’ pojem otcovské
hrany.

Definícia 4. Nech vrchol v má otcovský blok B.

• Ak B je hrana, potom má vrchol v len jednu
otcovskú hranu a je to priamo hrana do otca
bloku.

• Ak B je kružnica, potom má vrchol v dve otcov-
ské hrany. Sú to hrany, ktoré ležia na jeho otcov-
skej kružnici a sú s ním incidentné.

Potrebujeme ešte definovat’ pojmy, ktoré sú blízke
pojmu list v stromoch. Definujeme listový blok a list.
Naša nová definícia listu bude rozšírením pojmu listu
v stromoch.

Definícia 5. Listovým blokom nazývame blok, ktorý
má práve jednu artikuláciu. Ak je to hrana, potom je-
den z jej vrcholov má stupeň jedna a ak je to kružnica,
potom všetky jej vrcholy okrem jedného majú stupeň
dva.

Definícia 6. List je vrchol, ktorý nemá žiadnych sy-
nov. Bud’ je to vrchol so stupňom jedna, alebo vrchol
so stupňom dva, ktorý leží na kružnici.

3 Polynomiálny algoritmus pre cyk-
lové stromy

V tejto časti sa dostávame k našim prvým výsled-
kom. Podarilo sa nám nájst’ polynomiálny algorit-
mus, ktorý pre daný cyklový strom G a číslo k určí, či
λ (G)≤ k. To znamená, že zistí, či existuje k-L(2,1)-
farbenie grafu G.

Náš algoritmus je rozšírením prvého algoritmu
pre stromy, ktorý publikovali autori Chang a Kuo
[Chang and Kuo, 1996]. V algoritme pre stromy sa
pre každý vrchol v zist’ovali všetky možné ofarbe-
nia otcovskej hrany (dvojica farieb), pre ktoré exis-
tuje k-L(2,1)-farbenie podstromu pod vrcholom v.
V našom algoritme budeme postupovat’ rovnako, len
niekedy budeme hl’adat’ ofarbenie jednej a niekedy
dvoch hrán, podl’a toho, či je otcovský blok vrcholu
v hrana alebo kružnica.

Ak graf G je kružnica, vieme, že λ (G) = 4, takže
tento prípad máme vyriešený.

Najprv urobíme jeden technický krok, ktorý nám
neskôr ul’ahčí prácu. Nájdeme si jeden listový blok.
Dá sa ukázat’, že taký blok určite existuje. Z grafu
G odstránime všetky vrcholy vybraného bloku okrem
vrcholu r, ktorý je jedinou artikuláciu tohto bloku.
Tento nový kaktus G′ zakoreníme v r.

Vrcholy grafu G′ si rozdelíme na tie, ktoré majú
jednu otcovskú hranu (V1) a tie, ktoré majú dve ot-
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covské hrany (V2). Vrchol r zaradíme do V1, ak vy-
mazaný blok bol hrana a do V2 inak. Zjavne platí
V1∪V2 =V (G′) a V1∩V2 = /0.

Pre každý vrchol v grafu G′ chceme vypočítat’
množinu Fv možných ofarbení otcovských hrán. Do
množiny Fv bude patrit’ tá dvojica (resp. trojica) fa-
rieb, že ak ofarbím vrcholy na otcovskej hrane (resp.
otcovských hranách) farbami z dvojice (resp. trojice),
tak bude existovat’ ofarbenie podkaktusu pod vrcho-
lom v, ktoré korešponduje s už určenými farbami ot-
covskej hrany (resp. otcovských hrán).

Zjavne pre list v je jednoduché určit’ množinu Fv:

• v ∈V1 : Fv = {(a,b) | a,b ∈ {0, . . . ,k},
|a−b| ≥ 2}

• v ∈V2 : Fv = {(a,b,c) | a,b,c ∈ {0, . . . ,k},
|a−b| ≥ 2, |b− c| ≥ 2, |a− c| ≥ 1}

Predpokladajme, že vrchol v nie je list a všetci jeho
synovia majú už množiny Fvi vypočítané. Rozlišu-
jeme tri prípady:

• v ∈V1 a v neleží na žiadnej kružnici:

Vrchol v má len jednu otcovskú hranu (u,v)
a všetky jeho synovské bloky sú hrany. Nech
v1,v2, . . . ,vn sú jeho synovia (Obr. 1).

u

v

v1 v2 vn

Obr. 1: v neleží na kružnici

Všetky množiny Fvi obsahujú iba dvojice. Z
týchto čiastočných výsledkov chceme vytvorit’
množinu Fv. Fv bude obsahovat’ iba dvojice fa-
rieb a to konkrétne možné ofarbenia hrany (u,v).
Každú dvojicu farieb a,b ∈ {0,1, . . . ,k} takú, že
|a−b| ≥ 2, musíme otestovat’. To znamená zis-
tit’, či môžeme priradit’ vrcholu u farbu a a záro-
veň vrcholu v farbu b tak, aby sa podkaktus pod
vrcholom v dal ofarbit’. Definujeme množiny Wi

pre i ∈ {1,2, . . . ,n} nasledovne:

Wi = {c | (b,c) ∈ Fvi , c 6= a}

Teraz už nám stačí otestovat’, či vieme nájst’ re-
prezentantov c1,c2, . . . ,cn tried W1,W2, . . .Wn ta-
kých, že ci ∈Wi a ci 6= c j, ak i 6= j. To sa dá

overit’ hl’adaním maximálneho párenia na špe-
ciálnom bipartitnom grafe, ktorého jedna par-
tícia sú vrcholy v1,v2, . . .vn a druhá partícia sú
farby 0,1, . . . ,k. Medzi vi a j je hrana ak j ∈Wi.
Ak v tomto grafe existuje párenie s mohutnos-
t’ou n, potom môžeme (a,b) pridat’ do množiny
Fv.

• v ∈V1 a v leží na kružnici:

Vrchol v má len jednu otcovskú hranu (u,v). Je-
den jeho synovský blok je kružnica a zvyšné sú
hrany. Nech w1,w2, . . .wm sú synovia v na kruž-
nici v poradí, v akom sú umiestnené na kruž-
nici. Vrcholy w1 a wm sú incidentné s v. Ďalej
v1,v2, . . . ,vn sú synovia v na hranách (Obr. 2).

u

v

w1 wmv1 v2 vn

w2 wm−1

Obr. 2: v leží na kružnici a jeho otcovský blok je
hrana

Najprv musíme zistit’, aké farby môžu mat’ vr-
choly w1,v a wm, aby sa podkaktus pod touto
kružnicou dal ofarbit’. Máme už vypočítané
množiny Fwi pre i ∈ {1,2, . . . ,m}. Všetky tieto
množiny obsahujú trojice farieb, ktoré predsta-
vujú možné ofarbenia otcovských hrán vrcholov
w1,w2, . . . ,wm také, že podkaktusy pod týmito
vrcholmi sa dajú ofarbit’.

Vyrobíme si množinu:

X1 = {(a,b,b,c) | (a,b,c) ∈ Fw1}

Prvé dve čísla znamenajú ofarbenie hrany
(v,w1) a druhé dve znamenajú ofarbenie hrany
(w1,w2). Postupne vyrábame d’alšie Xi pre i ∈
2,3, . . .m:

Xi = {(a,b,d,e) | (a,b,c,d)∈Xi−1,(c,d,e)∈Fwi}

Jednoducho povedané, stále predlžujeme už
ofarbenú čast’ kružnice a ukladáme si do medzi-
výsledkov len farby začiatočných dvoch vrcho-
lov a koncových dvoch vrcholov. Štvorica fa-
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rieb (a,b,c,d) ∈ Xi symbolizuje všetky L(2,1)-
farbenia vrcholov v,w1,w2, . . . ,wi+1 také, že

f (v) = a

f (w1) = b

f (wi) = c

f (wi+1) = d

Ak i = m, potom wi+1 = v. Nezaujíma nás, či sa
jedna štvorica dá získat’ viacerými spôsobmi.

Toto celé robíme aby sme získali nasledujúcu
množinu:

Y = {(b,a,c) | (a,b,c,a) ∈ Xm, b 6= c}

Po získaní množiny Y musíme otestovat’ všetky
dvojice farieb a,b ∈ {0,1, . . . ,k} také, že
|a−b| ≥ 2. Ak chceme zistit’, či (a,b) je
vhodná dvojica farieb pre vrcholy u a v, musíme
pre všetky kompatibilné trojice farieb (c,b,d) ∈
Y také, že c 6= d 6= a, zistit’, či vieme ofar-
bit’ ostatných synov vrcholu v. Podobne ako
v prvom prípade, si vyrobíme množiny Wi,
i ∈ {1,2, . . . ,n} pre vrcholy v1,v2, . . . ,vn.

Wi = {c | (b,c) ∈ Fvi , c 6= a 6= b 6= d}

Úplne rovnakým spôsobom vyrobíme bipartitný
graf a zistíme, či v ňom existuje maximálne
párenie s mohutnost’ou n. Ak pre aspoň jednu
kompatibilnú trojicu z Y existuje také párenie,
môžeme dvojicu farieb (a,b) pridat’ do Fv.

• v ∈V2:

V tomto prípade má vrchol v dve otcovské hrany
(u1,v) a (u2,v). Všetky jeho synovské bloky
sú hrany. Nech jeho synovia sú v1,v2, . . . ,vn

(Obr. 3).

u1 u2

v

v1 v2 vn

Obr. 3: v leží na kružnici a jeho otcovský blok je kruž-
nica

Množina Fv bude tento raz obsahovat’ trojice
prípustných farieb (a,b,c), kde a je farba pre u1,

b je farba pre v a c je farba pre u2. Musí teda
pre každú skúšanú trojicu platit’: |a− b| ≥ 2,
|b− c| ≥ 2 a a 6= c.

Pri testovaní trojice farieb (a,b,c) budeme po-
stupovat’ rovnako ako v prvom prípade. Mno-
žiny Wi pre i ∈ {1,2, . . . ,n} budem vytvárat’ na-
sledovne:

Wi = {d | (b,d) ∈ Fvi , d 6= a 6= c}

Opät’ vyrobíme bipartitný graf rovnakým spô-
sobom ako v prvom prípade a zistíme, či v ňom
existuje maximálne párenie s mohutnost’ou n.
Ak áno, pridáme trojicu (a,b,c) do Fv.

Ak pôvodný graf G mal listový blok hranu, potom
stačí pozriet’, či je Fr prázdna množina. Ak je Fr = /0,
potom zjavne nevieme kaktus G ofarbit’. Ak Fr ob-
sahuje aspoň jednu dvojicu, potom môžeme odobratú
hranu ofarbit’ danou dvojicou a zvyšok grafu sa ofar-
bit’ tiež dá, lebo tak sme vytvorili množinu Fr.

Ak pôvodný graf G mal listový blok kružnicu,
musíme ešte zistit’, či vieme ofarbit’ aj kružnicu,
ktorú sme z neho odstránili. Nech sme odstránili vr-
choly w1,w2, . . . ,wm. Určíme množiny Fwi pre i ∈
{1,2, . . . ,m} tak, ako pre listy na kružniciach.

Fwi = {(a,b,c) | |a−b| ≥ 2, |b− c| ≥ 2, a 6= c}

Následne vyrobíme množinu Y úplne rovnakým spô-
sobom ako v druhom prípade popísanom vyššie. Na-
koniec zistíme, či Y ∩Fv = /0. Ak áno, potom sa kaktus
G nedá L(2,1)-ofarbit’ pomocou farbieb 0,1, . . . ,k. V
opačnom prípade vieme L(2,1)-ofarbit’ celý graf G a
to znamená, že λ (G)≤ k.

Veta 1. Vyššie popísaný algoritmus správne roz-
hodne pre daný kaktus G a číslo k, či platí λ (G)≤ k
a má časovú zložitost’ O(nk7.5)

Dôkaz tejto vety neuvádzame, nakol’ko nie je
až tak zaujímavý. Dá sa spravit’ pomerne jednodu-
cho matematickou indukciou vzhl’adom na vel’kost’
grafu G. Ďalej by sa použila pomerne triviálna ana-
lýza časovej zložitosti jednotlivých prípadov.

4 Odhad λ (G)

Podobne ako pre stromy, tak aj pre iné triedy grafov
existujú odhady pre λ (G) vzhl’adom na maximálny
stupeň grafu G z danej triedy. Preto sme aj my chceli
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nájst’ pokial’ možno tesné odhady λ (G) pre kaktusy a
cyklové stromy. To sa nám aj podarilo. Naše výsledky
ukážeme v nasledujúcej sekcií.

Veta 2. Nech G je kaktus a má maximálny stupeň ∆.
Potom platí:

∆+1≤ λ (G)≤ ∆+3

Navyše existujú grafy, ktoré dosahujú aj dolnú a
hornú hranicu.

Dôkaz ukážeme postupne. Najprv uvedieme dô-
kaz dolného odhadu. Neskôr ukážeme pažravý algo-
ritmus, ktorý ukáže, že každý kaktus sa dá L(2,1)-
ofarbit’ pomocou farieb {0,1, . . . ,∆ + 3}. Nakoniec
ukážeme triedu kaktusov, ktoré dosahujú hornú hra-
nicu.

4.1 Dôkaz dolného odhadu

Aby sme ukázali platnost’ dolného odhadu, musíme
ukázat’, že na ofarbenie každého kaktusu potrebu-
jeme aspoň ∆+2 farieb.

Všimnime si vrchol v, ktorý má maximálny stupeň.
Ked’ mu dáme nejakú farbu, minimálne dve farby
budú pre jeho susedov nepoužitel’né, aby sa neporu-
šila prvá podmienka L(2,1)-farbenia. Zároveň každý
sused vrcholu v musí mat’ inú farbu ako ostatní, aby
sa neporušila druhá podmienka L(2,1)-farbenia. Z
toho vyplýva, že na ofarbenie l’ubovol’ného grafu G
(nie len kaktusu) potrebujeme aspoň ∆+2 farieb, čiže
množinu {0,1, . . . ,∆+1}.

Kaktusy, pre ktoré platí λ (G) = ∆ + 1 zjavne
existujú. Stromy sú tiež kaktusy a tie sa delia na
dve kategórie. Stromy, ktoré majú λ (G) = ∆ + 1 a
stromy, ktoré majú λ (G) = ∆+2. Ani jedna z týchto
tried nebola prázdna, ako bolo ukázané v článku
[Griggs and Yeh, 1992].

4.2 Pažravý algoritmus

Aby sme ukázali platnost’ horného odhadu, uvedieme
pažravý algoritmus, ktorý dostane l’ubovol’ný kaktus
a farby z množiny {0,1, . . . ,∆+ 3}. Jeho výstupom
bude L(2,1)-farbenie f grafu G.

Na začiatku rozdelíme kaktus na bloky. Zakore-
níme kaktus v l’ubovol’nom vrchole r. Vrcholu r
dáme farbu 0. Zakorenenie kaktusu vo vrchole r nám
pre každý vrchol určí, ktorý blok je jeho otcovským
blokom a ktoré bloky sú jeho synovskými.

Kaktus budeme farbit’ po blokoch. Vždy bude pla-
tit’, že z bloku, ktorý ideme farbit’, je zafarbený iba
otec tohto bloku.

Predpokladajme, že máme funkciu, ktorá do-
stane blok, čiastočné farbenie grafu G pomocou
farieb v rozmedzí 0 až ∆ + 3 a jej výstupom je
doplnené čiastočné farbenie zo vstupu na vrcholy
zadaného bloku, pričom práve jeden vrchol tohto
bloku už bol ofarbený. Nech sa tato funkcia volá
OFARBI_BLOK(B, f ). Potom nasledujúca rekur-
zívna funkcia ofarbí celý kaktus, ak ju zavoláme
pre vrchol r a čiastočné farbenie, ktoré priradzuje
f (r) = 0:

1: function OFARBI_PODKAKTUS(v, f)
2: if v je list then return f
3: for každý synovský blok B vrcholu v do
4: f ← OFARBI_BLOK(B, f )
5: for každého syna u vrcholu v do
6: OFARBI_PODKAKTUS(u, f)

return f

Treba ale ukázat’, že sa dá naozaj spravit’ funkcia
OFARBI_BLOK(B, f ). Pozrime sa na to, ako môže
vyzerat’ blok B a aké sú možnosti jeho ofarbenia
vzhl’adom na už ofarbené vrcholy.

Prvým prípadom je, že B je hrana (v,u). Nech len
jej otcovský vrchol v má určenú farbu. Aby sme ofar-
bili celý blok, potrebujeme nájst’ farbu pre vrchol u.
Vrchol v môže mat’ naviac ∆− 1 už ofarbených su-
sedov. Obsadených farieb z týchto vrcholov je teda
najviac ∆− 1. Obsadené farby vyplývajúce z farby
vrchola v sú najviac tri. Takže najviac ∆+2 farieb je
už obsadených inými okolitými vrcholmi. Stále však
pre vrchol u zostávajú aspoň dve farby, ktorými ho
môžeme ofarbit’, lebo máme z dispozícií ∆+4 farieb.
Z možných farieb vyberieme tú najmenšiu.

Ďalším prípadom je, že blok B je kružnica. Ak B
je celý graf G, tak platí λ (G) = 4 = ∆+ 2 a vieme
ju priamo ofarbit’. Predpokladajme, že ∆ > 2. Nech
v je otcovský vrchol tejto kružnice a už má nejakú
farbu b. Nech w1,w2, . . . ,wd−1 sú vrcholy na kružnici
v poradí, v akom ležia na kružnici a w1 a wd−1 sú
susedia vrcholu v. Môže existovat’ najviac ∆− 2 už
ofarbených susedov vrcholu v. To znamená, že pre w1
a wd−1 je zakázaných najviac ∆+1 farieb. Čiže aspoň
tri farby sú pre nich vol’né. Z toho vieme, že existuje
aspoň jedna dvojica farieb (a,c) z týchto farieb, že
|a− c| ≥ 2. Farby a,b a c majú preto tú vlastnost’, že
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sa dajú na kružnici dookola striedat’. Rozlíšime teraz
niekol’ko prípadov podl’a dĺžky d kružnice B.

• d ≡ 0 (mod 3): Farby a,b a c budeme stále
striedat’. Čiže farbu pre wi, i ∈ {1,2, . . . ,d− 1}
určíme takto (Obr. 4):

f (wi) = a , i≡ 2 (mod 3)

f (wi) = b , i≡ 0 (mod 3)

f (wi) = c , i≡ 1 (mod 3)

v
b

wd−1

a

w4c w3

b

w2

a

w1

c

Obr. 4: d ≡ 0 (mod 3)

• d = 4: Určíme f (w3) = a (Obr. 5). Zostáva určit’
farby pre w1 a w2. Pozrime sa na počty farieb,
ktoré už nemôžeme pre vrcholy w1 a w2 použit’.

v
b

w3a
w2

w1

Obr. 5: d = 4

Vrchol w1 má ofarbeného práve jedného suseda
a najviac ∆−1 vrcholov vo vzdialenosti dva. Fa-
rieb, ktoré už nie sú preňho použitel’né, je naj-
viac ∆+ 2. Preto má aspoň dve farby, ktoré sú
preňho prípustné. Nazvime túto množinu farieb
P1.

Vrchol w2 má len jedného už ofarbeného suseda
a práve jeden ofarbený vrchol vo vzdialenosti
dva. Z toho dostávame, že najviac štyri farby sú
pre vrchol w2 už nepoužitel’né. Ked’že máme k
dispozícií aspoň sedem farieb, tak vrchol w2 má
aspoň tri použitel’né farby. Nazvime túto mno-
žinu P2.

Zjavne musí existovat’ dvojica farieb e1 a e2
taká, že e1 ∈ P1, e2 ∈ P2 a |e1− e2| ≥ 2. Vybe-
rieme zo všetkých takých dvojíc lexikograficky
najmenšiu. Potom položíme

f (w1) = e1

f (w2) = e2

• d ≡ 1 (mod 3)∧ d 6= 4: Farby a,b a c budeme
striedat’ podobne ako v prvom prípade. Ne-
cháme však dva vrcholy neofarbené. Konkrétne
to budú vrcholy w2 a w3. Položíme f (w1) = c a
d’alej všetky vrcholy wi pre i ∈ {4,5, . . . ,d−1}
ofarbíme nasledovne (Obr. 6):

f (wi) = a , i≡ 0 (mod 3)

f (wi) = b , i≡ 1 (mod 3)

f (wi) = c , i≡ 2 (mod 3)

v
b

wd−1

a

w5c
w4

b

w3

w2

w1

c

Obr. 6: d ≡ 1 (mod 3)∧d 6= 4

Pre oba vrcholy w2 aj w3 platí, že majú ofarbe-
ného práve jedného suseda a jediné dva vrcholy,
ktoré sú od nich vo vzdialenosti dva, majú tú istú
farbu. Preto oba vrcholy majú zakázané najviac
štyri farby. To znamená, že aj vrchol w2 aj w3 má
k dispozícií aspoň tri farby. Čiže existuje vhodná
dvojica farieb e2 a e3, že e2 je prípustná farba pre
w2, e3 je prípustná farba pre w3 a |e2− e3| ≥ 2.
Vyberieme lexikograficky najmenšiu takú dvoj-
icu. Položíme:

f (w2) = e2

f (w3) = e3

• d ≡ 2 (mod 3): Aj v tomto prípade bu-
deme striedat’ farby a,b a c na vrcholoch
w4,w5, . . . ,wd−1:

f (wi) = a , i≡ 1 (mod 3)

f (wi) = b , i≡ 2 (mod 3)

f (wi) = c , i≡ 0 (mod 3)

Ďalej položíme f (w1) = c, podobne ako v pred-
chádzajúcich prípadoch (Obr. 7).

Vrchol w2 má zakázané farby z množiny Z2 =
{c− 1,c,c+ 1,a,b}. Ďalej vrchol w3 má zaká-
zané farby z množiny Z3 = {a−1,a,a+1,b,c}.
Samozrejme, nie všetky čísla v Z2 a Z3 musia
byt’ povolené farby.
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Obr. 7: d ≡ 2 (mod 3)

Ak aspoň jedno z čísel a alebo c je jedno z kraj-
ných farieb (0 alebo ∆+ 3), potom aspoň jeden
z týchto dvoch vrcholov má k dispozícii aspoň
tri farby a ten druhý aspoň dve. Z toho vyplýva,
že existuje dvojica farieb, ktorá vyhovuje pod-
mienkam L(2,1) farbenia. Nech sú to farby e2 a
e3 a položíme:

f (w2) = e2

f (w3) = e3

Zostáva ešte možnost’, že ani jedno z čísel a a
c nie je krajná farba. Bez ujmy na všeobecnosti
nech a < c. V tomto prípade môžem položit’

f (w2) = a−1

f (w3) = c+1

Zjavne budú stále zachované všetky podmienky
L(2,1)-farbenia.

Tým sme túto čast’ dôkazu ukončili. Každý blok
sa dá ofarbit’, ak bol ofarbený len jeho otcovský vr-
chol. Ofarbenie bloku sa dá uskutočnit’ vyššie spo-
mínaným postupom. Zjavne pri každom volaní fun-
kcie OFARBI_BLOK(B, f ) sa dá daný blok B neja-
kým spôsobom ofarbit’.

4.3 Trieda kaktusov s λ (G) = ∆+3

Ked’ sme našli vyššie spomenutý algoritmus, chceli
sme vediet’, či existujú grafy, ktoré dosahujú hornú
hranicu. Snažili sme sa preto také grafy nájst’.

Najprv sme si vyrobili pomocný program. Tento
program dostal graf G. Pre všetky jeho vrcholy zist’o-
val, akú farbu môžu mat’, aby sa celý graf G dal ofar-
bit’ pomocou farieb 0,1, . . . ,∆+2. Chceli sme zistit’,
či existujú malé kaktusy, ktoré majú nejaký vrchol,
ktorý nemôže mat’ všetky farby z tejto množiny.

Hl’adanie sme začali medzi kaktusmi s malým
stupňom. Bolo to jednoduchšie a, ako uvidíte niž-
šie, väčšie stupne by boli zbytočné. Vieme, že cesty a
kružnice majú λ (G)≤ 4. Začali sme teda s kaktusmi
s ∆ = 3. Mysleli sme si, že možné farby pre vrchol
závisia od jeho okolia. Vyskúšali sme teda všetky
kaktusy, ktoré skúšali všetky možné druhy okolia jed-
ného vrcholu.

Iba jeden skúšaný graf G0 bol špeciálny. Môžete
ho vidiet’ na obrázku 8. Vrchol r mohol mat’ v tomto
prípade len farby 1 a 4.

r

Obr. 8: Graf G0.

Ukázalo sa, že tento graf má len štyri možné
L(2,1)-farbenia. Tieto farbenia môžete vidiet’ na ob-
rázku 9.
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Obr. 9: Všetky možné L(2,1)-farbenia grafu G0 po-
mocou farieb 0,1,2,3,4 a 5 = ∆+2.

Skúsili sme tento graf rozšírit’ tak, aby sme nezme-
nili maximálny stupeň a zároveň sa už nedal L(2,1)-
ofarbit’ pomocou farieb 0,1, . . . ,∆+2. Ručným skú-
šaním sa nám podarilo taký graf G1 nájst’. Stačilo ku
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Obr. 10: Kaktus G1, ktorý dosahuje hranicu
λ (G1) = ∆+3.

každému vrcholu stupňa dva pridat’ ešte jednu hranu
s trojuholníkom na konci. Tak vznikne graf G1, ktorý
môžete vidiet’ na obrázku 10. Ani jedno zo štyroch
L(2,1)-farbení grafu G0 sa nedá rozšírit’ na L(2,1)-
farbenie G1 bez pridania d’alšej farby. Tento fakt sme
si overili aj pomocou programu.

Spolu s týmto príkladom sme zároveň našli neko-
nečnú množinu kaktusov, ktoré dosahujú hornú hra-
nicu. Každý kaktus G s ∆ = 3, ktorý obsahuje G1 ako
podgraf, musí mat’ nutne λ (G) = ∆+3.

Môžete si všimnút’, že graf G1 je zároveň cyklový
strom. Z toho dostávame, že horný odhad je tesný aj
pre cyklové stromy.

Týmto sme ukončili dôkaz vety 2.

5 Odhad λ (G) pre kaktusy s ∆≥ 5

Pri hl’adaní príkladu z časti 4.3 sme našli ešte lepší
odhad λ (G). Museli sme sa však obmedzit’ len na
kaktusy s väčším maximálnym stupňom.

Aby sa nám podarilo zlepšit’ tento odhad, museli
byt’ splnené nejaké podmienky. Museli sme mat’ k
dispozícií dost’ farieb (aspoň osem). Ďalej sme mu-
seli prirad’ovat’ farby synom vrcholu v opatrnejšie. V
predchádzajúcom algoritme v časti 4.2 sme pri kruž-
niciach hl’adali tri farby, ktoré sa mohli na tejto kruž-
nici stále striedat’. To sme zabezpečili tým, že pre
dva prvé vrcholy na kružnici zostali aspoň tri vol’né
farby. Keby sme však tieto farby vyberali naraz pre
všetky kružnice pod nejakým vrcholom. Nebolo by
nutné mat’ o jednu farbu viac.

Z týchto podmienok nám vznikla nasledujúca veta.

Veta 3. Nech G je kaktus a má maximálny stupeň
∆≥ 5. Potom platí:

∆+1≤ λ (G)≤ ∆+2

Dôkaz. Spodný odhad sme dokázali už v predchá-
dzajúcej časti. Zameriame sa teda iba na horný od-
had. Opät’ si ukážeme pažravý algoritmus, ktorý
každý takýto graf ofarbí v súlade s podmienkami
L(2,1)-farbenia a použije farbu najviac ∆+2.

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, za-
koreníme celý kaktus v l’ubovol’nom vrchole r a
položíme f (r) = 0. Rozdiel oproti predchádzajú-
cemu algoritmu bude taký, že budeme farbit’ všetky
synovské bloky daného vrcholu naraz. Algoritmus
prechádzania kaktusu bude rovnaký ako v pred-
chádzajúcom prípade, len budeme pre daný vrchol
volat’ funkciu OFARBI_SYNOVSKE_BLOKY(v, f ),
ktorá naraz ofarbí všetky synovské bloky vrcholu v
vzhl’adom na čiastočné farbenie f :

1: function OFARBI_PODKAKTUS(v, f)
2: if v je list then return f
3: f ← OFARBI_SYNOVSKE_BLOKY(v, f )
4: for každého syna u vrcholu v do
5: OFARBI_PODKAKTUS(u, f)

return f

Teraz už len treba ukázat’, že funkcia
OFARBI_SYNOVSKE_BLOKY(v, f ) existuje.

Nech teda farbíme synovské bloky vrcholu v, ktorý
už má farbu b. Ak má vrchol v jednu otcovskú hranu,
tak má práve jedného už ofarbeného suseda a ak má
dve otcovské hrany, tak má práve dvoch už ofarbe-
ných susedov. V prípade, že je to koreň, tak nemá
žiadneho ofarbeného suseda. Nech c1,c2, . . . ,ck sú
vol’né farby v rastúcom poradí pre synov vrcholu v.
Nech má v m synovských kružníc a n synovských
hrán. Z toho dostávame, že v má presne 2m+ n sy-
nov, ktorí sú s ním incidentní.

Vieme, že platí:

2m+n≤ k

Vychádza to preto, lebo máme k dispozícií ∆+3 fa-
rieb. Z toho najviac tri farby obsadil vrchol v svojou
farbou. Vrchol v má najviac stupeň ∆ a tak zvyšných
farieb je dost’ na ofarbenie všetkých jeho susedov.

Označme si teraz všetkých synov vrcholu v. Vr-
choly wi,1,wi,2, . . . ,wi,di−1 sú vrcholy na i-tej synov-
skej kružnici pre i∈ {1,2, . . . ,m}, kde di je dĺžka i-tej
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kružnice. Vrcholy v1,v2, . . . ,vn sú synovské vrcholy
spojené s v synovskou hranou.

Ak počet synovských kružníc je aspoň dva. Tak po-
ložíme pre každé i ∈ {1,2, . . . ,m}:

f (wi,1) = ci

f (wi,di−1) = ci+m

Ďalej pre každé i ∈ {1,2, . . . ,n}:
f (vi) = ci+2m

Rozoberme teraz prípad, že v má len jednu synov-
skú kružnicu. Zjavne musí platit’, že k ≥ 3. Určite
máme aspoň osem farieb a už ofarbené vrcholy obsa-
dzujú maximálne pät’ farieb. Zvolíme teda nasledu-
júce farbenie:

f (w1,1) = c1

f (w1,d1−1) = c3

Ak existuje nejaký vrchol vi, tak:

f (v1) = c2

A ostatné vrcholy vi pre i∈ {2,3, . . . ,n} ofarbíme na-
sledovne:

f (vi) = ci+2

Ak neexistuje žiadna synovská kružnica, potom je
to vel’mi jednoduché. Vrcholy vi pre i ∈ {1,2, . . . ,n}
ofarbíme nasledovne:

f (vi) = ci

Zjavne doterajšie doplnenie pôvodného čiastoč-
ného farbenia spĺňa podmienky L(2,1)-farbenia. Zo-
stáva vyriešit’ zvyšné vrcholy na kružniciach.

Pozrime sa na i-tu kružnicu. Zavedieme nasledu-
júce označenie:

f (wi,di−1) = a

f (wi,1) = c

Farby a a c sme vyberali tak, aby platilo |a− c| ≥ 2.
To znamená, že farby a,b a c môžeme stále dookola
opakovat’. Rozoberme niekol’ko prípadov.

• di ≡ 0 (mod 3): V tomto prípade urobíme
presne to isté, čo v predchádzajúcom algoritme
(Obr. 11):

f (wi, j) = a , j ≡ 2 (mod 3)

f (wi, j) = b , j ≡ 0 (mod 3)

f (wi, j) = c , j ≡ 1 (mod 3)

Pričom j ∈ {2,3 . . . ,di−2}.

v
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a

wi,4
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b

wi,2

a

wi,1

c

Obr. 11: di ≡ 0 (mod 3)

• di≡ 1 (mod 3): Aj tu budeme farby a,b a c stále
striedat’, avšak vrchol wi,2 necháme zatial’ ne-
ofarbený (Obr. 12):

f (wi, j) = a , j ≡ 0 (mod 3)

f (wi, j) = b , j ≡ 1 (mod 3)

f (wi, j) = c , j ≡ 2 (mod 3)

Pričom j ∈ {3,4, . . . ,di−2}
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w1

c

Obr. 12: di ≡ 1 (mod 3)

Vrchol wi,2 má teraz práve dvoch ofarbených su-
sedov. Každý z nich má inú farbu. Ďalej má naj-
viac dva ofarbené vrcholy vo vzdialenosti dva,
ale tieto vrcholy majú rovnakú farbu. To zna-
mená, že je pre vrchol wi,2 obsadených najviac
sedem farieb. Preto existuje farba, ktorá sa dá
pre tento posledný vrchol použit’. Použijeme zo
všetkých dostupných farieb tú najmenšiu.

• di ≡ 2 (mod 3): Opät’ budeme striedat’ farby
a,b a c ale necháme neofarbené vrcholy wi,2 a
wi,3 (Obr. 13):

f (wi, j) = a , j ≡ 1 (mod 3)

f (wi, j) = b , j ≡ 2 (mod 3)

f (wi, j) = c , j ≡ 0 (mod 3)

Pričom j ∈ {4,5, . . . ,di−2}
Vrchol wi,2 má práve jedného ofarbeného suseda
a práve dva ofarbené vrcholy vo vzdialenosti
dva. Preto najviac pät’ farieb sa už pre tento vr-
chol nedá použit’. To ale znamená, že existujú
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Obr. 13: di ≡ 2 (mod 3)

aspoň tri farby, ktoré sa dajú použit’. Rovnako
to platí aj pre vrchol wi,3. Takže určite existuje
vhodná dvojica farieb pre tieto vrcholy. Zo všet-
kých možných dvojíc si vyberieme lexikogra-
ficky najmenšiu dvojicu.

Ukázali sme, že existuje funkcia
OFARBI_SYNOVSKE_BLOKY(v, f ). Tým sme
zároveň ukázali platnost’ horného odhadu.

Lepší výsledok pre túto skupinu kaktusov už ne-
existuje, lebo takýto odhad platí aj pre stromy a
stromy sú podtriedou kaktusov.

Vieme, že ak si zvolíme l’ubovol’ný maximálny
stupeň grafu, vždy existuje strom, pre ktorý λ (G) =
∆ + 2. Zoberme si graf ktorý má tri vrcholy s ma-
ximálnym stupňom. Tieto tri vrcholy dáme do ta-
kej vzájomnej pozície, že musí mat’ každý z nich
inú farbu (jeden z nich má zvyšných dvoch za suse-
dov). Ak by sa takýto graf dal ofarbit’ len farbami
0,1 . . . ,∆+ 1, potom nutne každý jeho vrchol s ma-
ximálnym stupňom musí mat’ niektorú z krajných fa-
rieb. V našom prípade ale máme tri vrcholy s ma-
ximálnym stupňom, ktoré musia mat’ rôzne farby.
Krajné farby sú však len dve.

6 Záver

Podarilo sa nám ukázat’, že nájst’ λ (G) pre cyklové
stromy je polynomiálny problém. Stačí náš algorit-
mus zavolat’ s k = ∆+1 a ak treba, tak s k = ∆+2.

Ďalej sa nám podarilo ukázat’ tesné odhady λ (G)
pre kaktus G vzhl’adom na jeho maximálny stupeň.
Našli sme triedu kaktusov s maximálnym stupňom 3,
ktorá obsahuje grafy, pre ktoré platí λ (G) = ∆+3.
Pre kaktusy s maximálnym stupňom aspoň 5 sa
nám podarilo dokázat’ rovnaké ohraničenia ako pre
stromy.

Otázkou ostáva, či existujú kaktusy s ∆ = 4 také,
že ich λ (G) = ∆+ 3. Ďalším nedoriešeným problé-

mom ostáva, či existuje polynomiálny algoritmus na
určenie λ (G) pre všetky kaktusy. Našou hypotézou
je, že taký algoritmus existuje.
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Konečné automaty s pomocnou informáciou sú po-
dobné klasickým konečným automatom, no okrem
vstupu disponujú navyše d’alším ret’azcom, tzv. po-
mocnou informáciou. V našej práci táto pomocná
informácia bude závisiet’ od dĺžky vstupu, t.j. pre
všetky vstupy rovnakej dĺžky bude pomocná infor-
mácia rovnaká a bude zapísaná na dodatočnej páske.

Hlavným námetom pre náš výskum je článok
[Küçük et al., 2013], v ktorom sa autori venovali rôz-
nym obmenám deterministických konečných auto-
matov s pomocnou informáciou na dodatočnej páske.
Výsledky z tohto článku sa nám podarilo rozšírit’
napr. nájdením hierarchie jazykov s menšou ako li-
neárnou pomocnou informáciou (veta 1) a nájdením
hornej hranice pre dĺžku pomocnej informácie, o kto-
rej má ešte zmysel uvažovat’ (veta 2), čo pokladáme
za jeden z najväčších prínosov našej práce.

Ďalším prínosom našej práce je výskum nede-
terministikých automatov s pomocnou informáciou
na dodatočnej páske, ktorému sa dosial’, podl’a na-
šich informácii, nikto nevenoval. Viacero výsledkov
bolo rovankých ako pri deterministických automa-
toch, ale našlo sa takisto viacero rozdielov, napr.
(ne)uzavretost’ na komplement (dôsledok 5) a d’al-
šie.

Deterministické konečné automaty s pomocnou
informáciou na dodatočnej páske (DFAT)

DFAT si neformálne môžeme predstavit’ ako jed-
nosmerné dvojpáskové deterministické Turingove
stroje, ktoré môžu z oboch pások iba čítat’, pričom na
prvej páske je vstupné slovo w∈ Σ∗ a na druhej páske
je výstup funkcie pomocnej informácie h : N→ Γ∗,
t.j. h(|w|). Podarilo sa nám nájst’ hierarchiu jazykov
akceptovaných na NFAT , resp. DFAT so sublineár-
nou pomocnou informáciou.

Veta 1. Nech f ,g : N → N je dvojica funkcií, pre
ktoré platí ∀n ∈ N : f (n) ≤ n,g(n) = o( f (n)). Po-
tom existuje jazyk L f ,g ∈ {0,1}∗ taký, že L f ,g ∈
DSPACE(1)/ f (n) a zároveň L /∈ NSPACE(1)/g(n).
∗korbas4@uniba.sk
†duris@dcs.fmph.uniba.sk

Našli sme tiež hornú hranicu pre dĺžku pomocnej
informácie, ktorú ma zmysel uvažovat’ pre jazyky ak-
ceptované DFAT .

Veta 2. Nech L je l’ubovol’ný jazyk z DSPACE(1)/∗
nad binárnou abecedou a s je počet stavov
DFAT A, ktorý ho akceptuje. Potom platí, že L ∈
DSPACE(1)/l · (n ·2n +1), kde l = s2s +1.

Nedeterministické konečné automaty s pomocnou
informáciou na dodatočnej páske (NFAT) NFAT
sú definované podobne ako DFAT s tým rozdielom,
že uvažujeme nedeterminizmus namiesto determi-
nizmu.

Veta 3. Neexistuje NFAT s jednosmernou hlavou na
vstupnej a pomocnej páske s polynomiálnou pomoc-
nou informáciou akceptujúci jazyk palindrómov pár-
nej dĺžky nad abecedou {a,b} (PAL).

Veta 4. Jazyk coPAL = {a,b}∗−PAL sa dá akcep-
tovat’ pomocou NFAT s jednosmernou hlavou na
vstupnej a pomocnej páske využívajúceho pomocnú
informáciu dĺžky n(n+1)

2 .

Z vety 3 a 4 nám vyplýva tento dôsledok:

Dôsledok 5. Trieda jazykov akceptovaných NFAT s
pomocnou informáciou polynomiálnej dĺžky a jedno-
smernou hlavou nie je uzavretá na komplement.

Takisto sa nám podarilo nájst’ hustejšiu hierar-
chiu pre jazyky akceptované na NFAT ako v prípade
DFAT .

Veta 6. Pre funkcie f ,g : N → N také, že
f (n) · log( f (n)) = o(g(n)) a g(n) ≤ n2

n
2 , platí:

NSPACE(1)/ f (n)( NSPACE(1)/g(n).
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Figure 1: Raw signal and its segmentation to events.

The MinION device [Mikheyev and Tin, 2014] by
Oxford Nanopore, weighing only 90 grams, is cur-
rently the smallest high-throughput DNA sequencer.
Although MinION is able to produce long reads, they
have a high sequencing error rate. In this paper, we
show that this error rate can be reduced by replac-
ing the default base caller provided by the manufac-
turer with a properly trained deep recurrent neural
network.

In the MinION device, single-stranded DNA frag-
ments move through nanopores, which causes drops
in the electric current. The electric current is mea-
sured at each pore several thousand times per second,
resulting in a measurement plot as shown in Fig.1.
The electric current depends mostly on the context of
several DNA bases passing through the pore at the
time of measurement. As the DNA moves through
the pore, the context shifts and the electric current
changes. Based on these changes, the sequence of
measurements is split into events, each event ide-
ally representing the shift of the context by one base.
Each event is summarized by the mean and variance
of the current and by event duration. This sequence
of events is then translated into a DNA sequence by a
base caller. The default base caller provided by Ox-
ford Nanopore is called Metrichor. It is a proprietary
software based on Hidden Markov models, and the
exact details of its algorithms are not known.

∗bozavlado@gmail.com
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In our custom base caller DeepNano, we opt to use
recurrent neural networks, which have stellar results
for speech recognition, and other tasks. Specifically,
we use deep bidirectional recurrent neural networks
with gated recurrent units [Chung et al., 2014] with
three or four layers.

Experimental evaluation. We have used two ex-
isting sets of bacterial reads. The first set of reads
is from the genome of Escherichia coli and the sec-
ond one from Klebsiella pneumoniae. We have com-
pared our base calling accuracy with the accuracy of
the original Metrichor base caller. We see that in the
1D case, our base caller is significantly better on both
strands and in both data sets. In 2D base calling, our
accuracy is slightly higher.

References
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Table 1: Comparision of accuracy of base callers.
E. coli K. pneumoniae

Template reads
Metrichor 71.3% 68.1%
DeepNano 77.9% 76.3%
Complement reads
Metrichor 71.4% 69.5%
DeepNano 76.4% 75.7%
2D reads
Metrichor 86.8% 84.8%
DeepNano 88.5% 86.7%
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In this paper, we provide a new method for esti-
mating the size of the sequenced genome. The se-
quencing technologies provide only very short subse-
quences called reads, and it is difficult, to reconstruct
the original sequence, due to repetitive sequences and
sequencing errors. The result of genome sequencing
is typically a set of shorter sequences. A sequence re-
peats with multiple copies in the genome may be col-
lapsed to a single copy, and some parts of the genome
might be missing altogether. Therefore, even for a
draft genome assembly, it is necessary to compensate
for these issues when estimating total genome size.

In our work, we estimate the genome size directly
from the reads produced by sequencing machines.
Our method can compute size estimate faster, and
avoids additional biases by directly modeling the se-
quencing process. Finally, as we show in our experi-
ments, it can be used on smaller set of subsequences
that do not provide sufficient genome coverage for
the assembly.

Genome size is closely related to the genome cov-
erage, which is the average number of sequencing
reads covering a single position of the genome. If
one of these two quantities is known, the other can be
easily computed.

Results. We use a summary statistics, called the
k-mer abundance histogram, which contains, for
each j, the number of distinct k-mers (substrings of
legth k) with exactly j occurrences in the data.

We developped several probabilistic models which
represent a simplified version of the process that leads
to the observed abundance histogram. Each model
gives a formula for computing the likelihood L(W |θ)
of observing spectrum W given model parameters θ ,
which include the true genome coverage c. We try to
estimate parameters θ that maximize this likelihood,
and use the obtained coverage c as our estimate.

We compare our results with the estimates from
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the KmerSpectrumAnalyzer (KSA) by Williams et al.
(2013). Our experiments demonstrates that the
CovEst gives reliable coverage estimates at a broad
range of parameters and works reliably even for very
low coverage values, where KSA does not work (Fig-
ure 1). CovEst provides useful estimates of the
genome size on real data even at c = 1, whereas KSA
works reliably only for c≥ 10 (Table 1).
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Figure 1: Comparison of genome coverage estimates
obtained by the CovEst E model (black circles) and
KSA (red squares) on random genomes with various
coverage levels and error rates.

Method c = 0.5 c = 1 c = 2 c = 4 c = 10 c = 30 c = 50

CovEst RE 4.16 4.70 4.58 4.63 4.71 4.69 4.68
KSA N/A N/A N/A 6.03 4.61 4.59 4.58

Table 1: Comparison of E. coli genome size estimates
(true value 4.64 Mbp) provided by CovEst and KSA
at various genome coverage values.
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RC4 is a well-known stream cipher with a simple
design and implementation. A stream cipher Spritz
was proposed by Rivest and Schuldt as a replacement
of RC4, retaining some components of RC4, such as
using a permutation as the main part of its internal
state, while modifying other parts in order to make
the cipher resistant to known cryptanalytic attacks.

State recovery attacks are a class of cryptanalytic
attacks that use known part of a keystream to find the
internal state of the cipher. We analyze the complex-
ity of some state recovery attacks on RC4 and Spritz.

The basic idea of the state recovery attacks is to use
backtracking. State of both ciphers consist of a num-
ber of variables and a permutation. First, we guess
internal state variables that are unknown. Starting
with an unknown permutation S we proceed through
the update function of the cipher. Each time we need
some value S[x] that is unknown we make a guess
– we try all possible assignments to S[x] from val-
ues not already used in S (since S is a permutation).
Moreover, we use the known keystream and fact, that
S is permutation to check for contradictions. Using
the contradictions we cut some branches in the back-
tracking early. Therefore, we obtain lower complex-
ity of this state search algorithm than trying all possi-
ble permutations.

The complexity of the state recovery attacks is cal-
culated by counting the expected number of assign-
ments (guesses) that are made in the backtracking.

We provide an improved complexity esti-
mate for state recovery attack on RC4 from
[Knudsen et al., 1998]. The difference between the
original and our analysis is rather small, e.g. 2779 vs.
2772 for permutation of length N = 256. However,
our analysis justifies and quantifies the improvement
obtained by using “change order” optimization
proposed in [Knudsen et al., 1998].

We provide improved complexity esti-
mates for state recovery attack on Spritz from
[Ankele et al., 2015], and for “special state” recovery

∗martin.gabris22@gmail.com
†stanek@dcs.fmph.uniba.sk

attack from [Banik and Isobe, 2016]. In these cases,
the improved estimates are significantly better than
the original estimates. For example, when N = 256,
we get the estimate 21122 instead of 21575 for the
simple state recovery attack and 2927 instead of 21235

for special state recovery attack, in all cases with-
out counting the expected complexity of guessing
necessary internal state variables (additional factor
N2 = 216 for simple state recovery or (N/2)2 = 214

for special state recovery).
We propose a prefix check optimization for state

recovery attack on Spritz. We believe that basic state
recovery attack with a change order optimization in-
spired by [Knudsen et al., 1998] and the prefix check
optimization constitutes currently the best state re-
covery attack on Spritz (when no special state is ob-
served). The complexity of the attack with guess-
ing necessary internal state variables, and without the
prefix check optimization can be estimated ≈ 21137.
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Kaldi and HTK are both frameworks used for
automated speech recognition and other related
tasks. While the former is younger in age
[Povey et al., 2011], it is currently considered to be
the best in terms of accuracy on speech recognition
tasks. The latter, however, is more established on the
scene with high quality instructional material avail-
able.

As the name suggests, HTK (Hidden Markov
Model Toolkit) is centered around Hidden Markov
Models (HMMs) which were the central component
of speech recognition systems for a long time. In the
past decade, however, the speech recognition world
has been ”taken over” by Deep Learning methods
[Hinton et al., 2012]. Given the difficult situation
around copyright rights of HTK1 it was very difficult
for it to adapt. HTK’s licensing issues were also part
of the reason why the Kaldi framework came to be.
Possibly thanks to its open license, it was the first of
the two to include support for methods based on Deep
Neural Networks (DNNs). Since then HTK managed
to catch up and also has support for DNNs, but due to
the size of its community, its implementation seems
to be much less tested and also less robust.

In this work we present an evaluation of both of
these frameworks on the Alica dataset [Nagy, 2004].
This dataset is comprised of number of recordings of
numbers from zero to nine, spoken by 9 to 14 years
old kids. The dataset contains 8663 training samples
and 1907 testing samples. In the introductory paper
of the Alica dataset the HTK framework was used
and a HMM-GMM based model was trained using
the training samples and tested using the testing sam-
ples. We managed to reproduce this experiment while
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1HTK is distributed under a custom End User License
Agreement whereas the source code of Kaldi is licensed under
the Apache 2.0 license which is considered to be one of the least
restrictive ones.

obtaining comparable results. The same experiment
was also reproduced in the Kaldi framework. Since
it uses a different processing pipeline, the experiment
was not exactly identical. However, without any spe-
cific parameter optimization we were able to obtain
similar results.

mode accuracy in percent
baseline HTK GMM-HMM 81.90
HTK GMM-HMM 79.43
Kaldi GMM-HMM 83.21
Kaldi DNN-HMM 64.22

Table 1: Results of evaluation of Kaldi and HTK
frameworks on Alica dataset.

We also trained a DNN-based model on the Al-
ica dataset. The obtained results show an interest-
ing insight into possible improvements of applica-
tions based on the Alica dataset.
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Diacritics restoration is a Natural Language Pro-
cessing (NLP) task of adding accents to those let-
ters in text which miss them. As a subtask it can be
found in many other NLP tasks, for instance Machine
Translation, Corpora Generation or Language Mod-
eling, which in turn directly affects the efficiency of
Speech Recognition systems. Given the amount of
text that is being generated without diacritics, the im-
portance of this task seems to be increasing.

The aim of the diaqres framework is to reduce
the amount of work that needs to be done in order
for a diacritics restoration model for a specific lan-
guage to be created, especially focusing on mundane
tasks which can be automated. It does so by provid-
ing a common command line interface to the follow-
ing modules:

Wikipedia corpus retrieval: While retrieving a
Wikipedia dump for a specific language is not a dif-
ficult task, by using this module one does not need
to spend time trying to find its precise location. The
only piece of information this module needs is the
name of the Wikipedia language, for instance cs for
Czech Wikipedia or de for German Wikipedia.

Corpus cleanup: Regardless of the origin of a
free/open text corpus, it many times turns out that this
corpus contains structures (such as HTML tags) or
Unicode characters that would not be normally con-
sidered natural language, and therefore should not be
present in the corpus. This module tries to fix com-
mon problems by for instance removing HTML tags,
coercing multiple whitespace characters to a space
and so on.

Corpus statistics: This module provides a num-
ber of statistics on a corpus, such as the number of
characters with a diacritic in the corpora, number of
all words, number of unique words, number of words
with diacritics characters in them or the distribution
of possible word alternations1.
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1For instance the Slovak word stat without accents can come
from stať (a section), sťať (to cut down) or štát (a state)

Model training: Thanks to this module a pre-
programmed set of models can be easily trained.
Depending on the use case one can choose
from grapheme based models[De Pauw et al., 2007],
words based models or their combination. More-
over, it is possible to choose a specific predic-
tion model, such as a Naive Bayes based one
[Cocks and Keegan, 2011] or a LSTM-based one
[Belinkov and Glass, 2015] which is becoming more
popular.

Model testing: Once a model is trained, it is im-
portant to be able to asses its performance on data it
has not seen. This module can do that and will out-
put a summary of metrics for each character class, as
well as a confusion matrix.

baseline 86.81
Naive Bayes 91.17
LSTM 75.39

Table 1: Results of testing grapheme based mod-
els with predictors implemented using the diaqres

package on the Slovak Wikipedia dump. The table
shows accuracy in percent.

Note that diaqres is Free and Open Source soft-
ware and can be obtained from https://github.

com/mrshu/diaqres.
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In this work we describe otazkovac, a simple
(web or command line) application capable of gen-
erating questions from unstructured Slovak text pro-
vided it is fed with appropriate data. It is intended to
be used as a submodule of Multimedialna Citanka, a
web application thanks to which kids in the first three
grades of Slovak primary schools learn how to read
with some help of a computer. This application shall
be used to help teachers automatically generate ques-
tions from the text their pupils read and thereby test
how much detail from the text were they able to com-
prehend.

The methods otazkovac makes use of are rather
simple. This results in a fairly straightforward im-
plementation with higher probability of generating
grammatically correct questions. Given its intended
usecase, this seems to be desirable.

The actual implementation of otazkovac func-
tions on the basis of the following premise: if a sen-
tence starts with a preposition then this sentence can
easily be converted into a question by replacing the
prepositional part of it with a preposition (in case of
otazkovac either ’kedy’ (Slovak for when) or ’kde’
(Slovak for where)).

In order for otazkovac to find sentences that
could potentially be turned into questions two stages
are required: splitting text into sentences and de-
tecting whether a sentence starts with a preposition.
Luckily, both of these tasks can be performed by
MorphoDiTa: Morphological Dictionary and Tag-
ger [Straková et al., 2014], provided that it will get
the pre-trained model as an input. Thankfully, we
were provided such a model by the Slovak National
Corpus. While most of available Part of Speech
(POS) taggers use the Penn Treebank POS tags,
Slovak National Corpus uses a specific set of tags
[Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 2016] that reflects the
nature of Slovak language and provides more mor-
phological information. Thanks to these tags, sen-
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tences which start with prepositions can easily be
identified, as well as other words which belong to the
’prepositional’ part of the sentence.

Consider for instance the following sentence:

Po dobrom kúpeli sa rozlúčil s mesiačikom
a hviezdičkami a ľahol si spať.

As any Slovak native speaker might see, by replac-
ing the three words in bold with ’Kedy’ and the full
stop with a question mark we get a fairly good ques-
tion:

Kedy sa rozlúčil s mesiačikom a
hviezdičkami a ľahol si spať?

In order to do this process automatically, a way
of detecting the type of a question (’kde’, ’kedy’ or
none) is needed. This was achieved by training a
machine learning model on a hand-curated dataset of
sentences and their types that was generated from sto-
ries currently available at Multimedialna Citanka.

The question generation capabilities of
otazkovac can be evaluated using either its
command line or JSON REST API interface. We
would also like to note that this project is licensed
under the GNU GPLv2 license and can be obtained
from https://github.com/mrshu/otazkovac.
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Abstrakt: V tomto článku prezentujeme metódu
na extrakciu lokálnych príznakov z farebného ob-
razu. Ako základný model pre metódu sme si vy-
brali prístup zameraný na l’udský vizuálny systém, s
využitím chromatických oponentných kanálov a me-
tódy SIFT. Ideou riešenia je zakomponovanie chro-
matických oponentných kanálov nahradením šedotó-
nových informácií v metóde SIFT tak, že kl’účové
body sú detegované na dvoch separovaných oponent-
ných kanáloch. Pre nájdené zaujímavé body v oboch
kanáloch sú vytvorené príznakové vektory, ktoré sú
pre následné príznakové párovanie zret’azené.

Kl’účové slová: lokálne príznaky, SIFT, SURF, fa-
rebný obraz, teória oponentných farieb

1 Úvod

Aj ked’ je farba zvyčajne vnímaná ako nenahradi-
tel’ný prvok opisujúci svet okolo nás, techniky na
extrakciu lokálnych príznakov sú najčastejšie zalo-
žené na popise tvaru a úplne ignorujú farebnú infor-
máciu. Farebný obraz vieme opísat’ pomocou prízna-
kov farby s využitím histogramu jednotlivých fareb-
ných kanálov. Ak chceme extrahovat’ príznaky ne-
jakého objektu v obraze, vol’ba histogramu nie je
vel’mi vhodná, pretože histogram opisuje obraz ako
celok, nerozlišuje popredie od pozadia. Tým extra-
huje hodnotu alebo vektor hodnôt pre celú maticu
pixelov obrazu. Lokálne príznaky hl’adajú v obraze
zaujímavé body, a potom extrahujú príznaky z oko-
lia týchto bodov, čím obraz popíšu takým množstvom
hodnôt, kol’ko je zaujímavých bodov v obraze. Exis-
tuje množstvo metód, ktoré už aspoň čiastočne vy-
užívajú farebnú informáciu z obrazu. V našom vý-
skume sme sa zamerali na analyzovanie existujúcich
modifikácií metód SIFT a SURF. Navrhli sme me-
tódu, ktorá sa pri extrakcii lokálnych príznakov z fa-
rebného obrazu zameriava na l’udský vizuálny sys-
tém. V závere vyhodnocujeme úspešnost’ navrhnutej
metódy porovnaním výsledkov metódy SIFT pracu-
júcej na šedotónovom obraze.

∗budzakova9@uniba.sk
†sikudova@fmph.uniba.sk

2 Lokálne príznaky

Lokálne príznaky opisujú body obrazu, ktoré sa bez-
prostredne odlišujú od svojho okolia. Tie sú najčas-
tejšie spojené so zmenou farby, intenzity alebo tex-
túry. Počet extrahovaných lokálnych príznakov z ob-
razu závisí od počtu detegovaných zaujímavých bo-
dov v obraze. Extrakcia lokálnych príznakov z ob-
razu je zložená z dvoch zložiek, a to detektora, ktorý
vyhl’adáva zaujímavé body a deskriptora, ktorý ná-
sledne nájdené zaujímavé body a ich okolie opíše
vo forme príznakov. Metódy na extrakciu lokálnych
príznakov sú najčastejšie invariantné voči afinným
transformáciám.

2.1 Detektor

Detegované body v obraze môžu predstavovat’ rohy,
hrany alebo vzory, ktoré sa s vysokou pravdepodob-
nost’ou opakujú v obraze. Zvyčajne sa pracuje na
menších častiach obrazu, ktoré si detektor vytvorí
rozdelením obrazu na regióny pixelov, s ktorými sa
d’alej zaobchádza ako s maticami. Metódy detekto-
rov sú navrhnuté tak, aby našli konkrétne typy prí-
znakov, a preto neexistuje jediná metóda, ktorá by
bola vhodná na spracovanie všetkých rôznych ty-
pov obrazov. Na základe typu príznaku extrahova-
ného z obrazu rozlišujeme tri hlavné triedy detekto-
rov [Tuytelaars and Mikolajczyk, 2008]: rohové de-
tektory, detektory škvrny a detektory oblasti.

Rohové detektory (Harrisov detektor rohov
[Haralick and Shapiro, 1992], SUSAN detektor
[Smith and Brady, 1997]) nemusia nutne detegovat’
len tie body obrazu, ktoré l’udským okom pôsobia
ako roh. Bod detegovaný v 2D obraze ako roh
predstavuje bod s vysokou krivost’ou, v 3D projekcii
rohov to ale nutne platit’ nemusí. Roh sa môže na-
chádzat’ na vysoko štrukturovanom povrchu textúry,
uzavretých hraniciach a podobne. Pre mnoho apliká-
cií je to postačujúce, či už ide o skutočný roh alebo
nie, je považované za irelevantné. Detektory škvrny
(SURF [Bay et al., 2008], SIFT [Lowe, 2004] Hes-
sian detektor [Tuytelaars and Mikolajczyk, 2008])
sú v istom zmysle komplementárne k rohovým
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detektorom, v dôsledku čoho sa často používajú
spoločne, čím sa dosiahne lepšie pokrytie obrazu. Vo
všeobecnosti platí, že štruktúra škvrny sa v obrazovej
rovine lokalizuje horšie ako roh, aj ked’ ich škála a
tvar sú definované lepšie. Na lokalizovanie rohu nám
stačí jeden bod, pri škvrne môže byt’ lokalizovaná
celá jej hranica, ktorá je zvyčajne nepravidelného
tvaru a poskytuje dobrý odhad o vel’kosti a škále
škvrny. Detegované zaujímavé body detektorom
oblasti (IBR [Tuytelaars and Van Gool, 2000],
MSER [Matas et al., 2004]) zvyčajne predstavujú
homogénne oblasti, ktoré sú štruktúrou často po-
dobné ako pri detekcii detektorom škvrny, čo môže
spôsobit’ problémy neskôr pri deskripcii a párovaní.
Pre odstránenie možných komplikácií je potrebné
pri výpočte deskriptora použit’ zväčšenú škálu, ktorá
pokrýva čast’ okolitých štruktúr obrazu a taktiež
zachytáva tvar hranice oblasti.

Každý detektor z týchto tried síce deteguje zaují-
mavé body svojím špecifickým spôsobom, no dajú
sa kombinovat’, čím sa dopĺňajú a fungujú lepšie. Vo
všeobecnosti platí, že zaujímavý bod musí byt’ l’ahko
nájditel’ný a ideálne rýchlo vypočítaný, čiže by mal
mat’ dobrú pozíciu na opísanie príznakov deskripto-
rom. Pre zabránenie možnej falošnej detekcie je mno-
žina detegovaných zaujímavých bodov odfiltrovaná
od nekvalitných zaujímavých bodov.

2.2 Deskriptor

Po detekcii zaujímavých bodov je potrebné vytvorit’
príznakový vektor deskriptorom [Krig, 2014]. Môže
byt’ vypočítaný pomocou každého bodu záujmu, čím
poskytne viac informácií o oblasti pixelov z okolia
zaujímavého bodu. Niektoré metódy informácie o ob-
lasti nepotrebujú. Využívajú mriežku nemennej vel’-
kosti (kruhového alebo štvorcového tvaru), ktorá ur-
čuje, z akého rozsiahleho okolia bodu bude deskriptor
vytvorený. Vel’ké množstvo deskripčných metód od-
lišujeme spôsobom vytvárania príznakového vektora.

Lokálne binárne deskriptory (FREAK, BRISK
[Leutenegger et al., 2011]) vytvárajú binárne kó-
dovaný bitový deskriptor, v ktorom každý bit
zodpovedá jednému výsledku binárneho testu.
Spektrálne deskriptory (SIFT [Lowe, 2004], SURF
[Bay et al., 2008]) využívajú širokú škálu spek-
trálnych hodnôt, ako gradienty a priemery oblasti.
Najčastejšie využívané spektrum je gradient lokál-
nej oblasti využitý v SIFT-e. Bázové priestorové

deskriptory vektor príznakov kódujú do množiny
bázových funkcií ako Fourierov rad z funkcií sínus,
kosínus. Mnohouholníkové deskriptory využívajú
tvar objektu zmeraný štatistickými metrikami ako
plocha, t’ažisko, obvod. Tvary sú následne extraho-
vané pomocou morfologických operácií a algoritmov
popisujúcich oblasti.

Pre správnu extrakciu lokálnych príznakov musí
byt’ metóda detektoru a deskriptoru zvolená tak, aby
spolu vedeli dobre spolupracovat’ a zároveň dobre
fungovat’ na zvolenom type obrazu, ktorý spracová-
vajú. Atribúty robustnosti ako kontrast, škála a rotá-
cia musia vybraný detektor a deskriptor považovat’
za zohranú dvojicu. Pre analýzu šedotónového ob-
razu je prioritnou oblast’ou osvetlenie, ktoré je od-
delené od farby a farebného priestoru. Pri spracovaní
farebného obrazu s analýzou farby je presnost’ farby
vel’mi kritická. Je nutné sa zamerat’ na farebný pries-
tor, farebné kanály a bitovú hĺbku farby. Extrakciu
príznakov môže skomplikovat’ aj zlá kvalita obrazu
(šum, rozostrenie), ktorú je potrebné odstránit’. Čas-
tým problémom je aj rozlíšenie a škála. Na odstráne-
nie tohto problému môže byt’ potrebný viac ako jeden
spôsob deskriptora.

3 Existujúce metódy

V rámci práce sme preskúmali nájdené existujúce
metódy na extrakciu lokálnych príznakov z fareb-
ného obrazu. Zamerali sme sa na metódy SIFT a
SURF, ktoré sú predstavené v tejto kapitole.

Na základe jednotlivých využití farebných pries-
torov bolo navrhnutých niekol’ko modifikácií me-
tódy SIFT a SURF s využitím farebnej informá-
cie. V [Li et al., 2014] autori pridávajú RGB fa-
rebné informácie do SIFT deskriptora počítaním
klasickej metódy SIFT na všetkých troch kaná-
loch RGB zvlášt’, čím vznikne deskriptor vel’-
kosti 3x128 a zachytí viac informácií o farbe.
Rovnaký princíp je využitý s modelom HSV
[Bosch et al., 2008]alebo YCbCr [Li et al., 2014] . V
[Li et al., 2011] [Jalilvand et al., 2011] na získanie
farebnej informácie využívajú lokálny kernel histo-
gram, ktorý následne zakomponujú do deskriptora.

Ďalšou variantou je vytvorenie si vlastného fareb-
ného modelu v [Cui et al., 2010] s využitím funkcie
3D farebného priestoru. Niektoré metódy pracujú aj
so šedotónovým aj s farebným obrazom paralelne a
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až pri príznakovom párovaní spoja získané informá-
cie. Pri technike najbližšieho suseda je najčastejšie
využívaná euklidovská alebo vzdialenost’ Bhattacha-
ryya.

4 Návrh metódy

V rámci našej práce sme navrhli metódu, ktorá pred-
stavuje modifikáciu metódy SIFT s využitím farebnej
informácie z obrazu, ktorú popisujeme v tejto kapi-
tole. V prvej časti je popísaná úprava farebného ob-
razu pre detekciu zaujímavých bodov, d’alej samotná
detekcia bodov, vytváranie deskriptora a príznakové
párovanie.

4.1 Získanie farebného príznaku

Farby sú vel’mi dôležité pre l’udské vnímanie a po-
zornost’. Ich vnímanie spôsobuje reakcia oka pomo-
cou farebných receptorov - čapíkov na rozličné vl-
nové dĺžky svetla, a to červenú, zelenú a modrú. Cit-
livost’ jednotlivých čapíkov sa ale prekrýva, čím sa
dokážu aktivovat’ nie len pri primárnych farbách ale
aj pri ich kombináciách, čím vzniká trichromatický
proces skladania farby.
V [Jost et al., 2005] autori pracujú s obrazom v RGB
farebnom priestore upravenom podl’a l’udského vizu-
álneho systému na spracovanie farby, ktoré prebieha
v hlbších štruktúrach sietnice a mozgovej kôry s cha-
rakterom oponentných procesov. V gangliových bun-
kách na sietnici sa formulujú tri oponentné kanály,
jeden achromatický bielo - čierny a dva chromatické
červeno-zelený a žlto-modrý oponentný kanál.
Príznakové mapy [Jost et al., 2005], ktorými sme sa
inšpirovali, využívajú na spracovanie farby opo-
nentný princíp kódovania farieb, ktorý v pod-
state naznačuje, že reakcia na jednu z primár-
nych farieb, napríklad červenú, bude vnímaná ako
presne opačná než reakcia na oponentnú farbu ze-
lenú [Hurvich and Jameson, 1957]. Získanie fareb-
ného príznaku prebieha na dvoch chromatických opo-
nentných kanáloch vytvorených pomocou intenzity
obrazu.

V našej metóde je intenzita obrazu I získaná z
váhovaného súčtu farebných kanálov RGB obrazu s
rozdielnymi koeficientmi pre každý kanál, na základe
meraných intenzít vnímania l’udí bez poruchy tric-
hromatického vnímania farieb.

I = 0.2126∗R+0.7152∗G+0.0722∗B (1)

Už ako vidíme podl’a hodnôt koeficientov v (1), l’ud-
ský zrak je najcitlivejší na zelenú farbu a naopak, naj-
menej citlivý na farbu modrú.
V [Engel et al., 1997] skúmali l’udský vizuálny cor-
tex a jeho farebné ladenie pomocou magnetickej re-
zonancie. Experimentmi zistili, že najsilnejšia re-
akcia vo vizuálnej kortikálnej oblasti mozgu je na
červeno-zelené podnety a na žlto-modré podnety, pri
ktorých, oproti červeno-zeleným podnetom, ale pod-
net rýchlo klesá.

Ako základný model pre úpravu farebného ob-
razu sme si vybrali prístup založený na experimen-
toch s využitím chromatických oponentných kaná-
lov a trichromatickej teórie farieb na získanie inten-
zity. Obraz je kombináciou týchto dvoch teórií roz-
delený na červeno-zelenú zložku obrazu (oponentný
filter R+G−) a žlto-modrú zložku obrazu (oponentný
filter B+Y−) ako:

R+G− =
(R−G)

I
(2)

B+Y− =
(B−Y )

I
(3)

Y =
(R+G)

2
(4)

Detekcia zaujímavých bodov prebieha separovane na
vytvorených oponentných kanáloch zo vstupného ob-
razu, znázornených na obrázku 1

Obr. 1: Rozdelenie vstupného obrazu na červeno-
zelený (vl’avo dole) a žlto-modrý oponentný kanál
(vpravo dole).
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4.2 Detekcia zaujímavých bodov

Detektor SIFT využíva na vyhl’adáva-
nie zaujímavých bodov škálovú pyramídu
[Tuytelaars and Mikolajczyk, 2008] s využitím
rozdielu Gaussiánov (Difference of Gaussians -
DoG). Obrázky sú konvolované s rozdielnou škálou
a opätovne filtrované Gaussiánom. Zaujímavé body
reprezentujú lokálne extrémy rozdielu Gaussianov
vstupného obrazu v rôznych škálach s využitím
farebnej informácie z oponentných filtrov obrazu. V
DoG obraze sa následne hl’adajú lokálne extrémy v
okolí 3x3 aktuálneho obrazu a taktiež v okolí rov-
nakej vel’kosti v nasledujúcom a predchádzajúcom
obraze škálovej pyramídy. Nájdené lokálne extrémy
(minimá alebo maximá) sú identifikované ako zaují-
mavé body. Dostatočne kontrastne zaujímavé body
sú klasifikované ako kl’účové body, pre ktoré je ná-
sledne vypočítaný deskriptor. Na obrázku 2 môžeme
vidiet’ detekciu zaujímavých bodov na vytvorených
oponentných kanáloch obrazu navrhnutou metódou.

Obr. 2: Detekcia zaujímavých bodov na červeno-
zelenom kanáli (vl’avo) a žlto-modrom kanáli
(vpravo)

4.3 Deskriptor

Pre výpočet deskriptora je najprv zistená dominantná
orientácia každého kl’účového bodu, ku ktorej je rela-
tívne vytvorený bodový deskriptor [Krig, 2014]. Ná-
sledne sa obraz 16 bodmi navzorkuje a pre každú
vzorku je vypočítaná vel’kost’ a orientácia farebného
gradientu oponentných kanálov. Vypočítaným vel’-
kostiam a orientáciám sú priradené váhy pomocou
Gaussového kruhového okna, z ktorých sú vytvorené
histogramy orientácií pre šestnást’ oblastí z okolia
kl’účového bodu. Pre každý kl’účový bod je vypočí-
taná hodnota deskriptora. Takto sú vypočítané des-
kriptory pre detegované body v červeno-zelenom ka-
náli a detegované body v žlto-modrom kanáli zvlášt’.
Deskriptor je základňou pre následné príznakové pá-

rovanie, pre ktoré sú dve množiny deskriptorov zre-
t’azené do jednej, obsahujúcej farebné informácie z
oboch kanálov.

4.4 Príznakové párovanie

Príznakové párovanie, je proces, ktorý vedie k poro-
zumeniu obrazu, analyzovaniu scény či k sledovaniu
objektov postupným zist’ovaním zhôd, čiže párova-
ním, medzi hlavným obrázkom a množinou obráz-
kov, s ktorými sa porovná postupne.
Párovanie je realizované pomocou techniky najbliž-
šieho suseda, ktorá vyhl’adáva najbližšieho suseda a
druhého najbližšieho suseda v aktuálnej dvojici des-
kriptorov porovnávaných obrázkov, čiže medzi des-
kriptormi hlavného obrazu a obrazu, s ktorým sa pá-
ruje. Pre jednu dvojicu deskriptorov technika najbliž-
šieho suseda nájde pre každý deskriptor hlavného ob-
razu (teda pre každý riadok v poli deskriptorov) najb-
ližšieho suseda a druhého najbližšieho suseda v poli
deskriptorov párovaného obrazu. Za najbližšieho su-
seda a druhého najbližšieho suseda je identifikovaný
taký riadok v poli deskriptorov, ktorý má najmenšiu
euklidovskú vzdialenost’.
Pri porovnávaní technikou najbližšieho suseda je dô-
ležitou hodnotou počet zhôd. Za zhodu považujeme
prípad, ked’ platí, že euklidovská vzdialenost’ najb-
ližšieho suseda je menšia ako euklidovská vzdiale-
nost’ druhého najbližšieho suseda vynásobená koefi-
cientom 0.6 (hodnota koeficientu bola zadefinovaná
autorom SIFTu [Lowe, 2004]).
Na obrázku 3 je znázornené nájdené zhody príznako-
vým párovaním navrhnutou metódou.

Obr. 3: Príznakové párovanie deskriptorov navrhnu-
tou metódou pri obrázkoch objektov so zmenou tep-
loty farby pomocou osvetlenia.

5 Analýza a výsledky

Na analýzu a zhodnotenie navrhnutej metódy bola
vybraná databáza ALOI z [Geusebroek et al., 2005]
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(ukážka databázy je znázornená na obrázku 4), ktorá
obsahuje vel’ké množstvo objektov v rôznych zo-
brazovacích podmienkach, a to v rôznych smeroch
osvetlenia, v rôznej intenzite osvetlenia, zmena tep-
loty farby pomocou osvetlenia a rotovanie objektu.

Obr. 4: Ukážka obrázkov z použitej databázy

Hlavným kritériom metódy bola fotometrická ro-
bustnost’ deskriptora, čiže invariancia na zmeny sve-
telného zdroja, tieňa, tieňovania a farby. Analýza me-
tódy bola vykonávaná porovnávaním s pôvodnou me-
tódou SIFT pracujúcou na šedotónovom obraze.
Pre zistenie fotometrickej robusnosti boli zvolené
dve sady obrázkov vybraných z databázy. Prvá mno-
žina obsahovala pät’ sád obrázkov so zmenou teploty
farby. V druhej boli obrázky so zmenou smeru osvet-
lenia z ôsmych strán, ktoré boli taktiež rozdelené do
piatich sád podl’a zastúpenia objektov. Na obrázku 5
vidíme detekciu zaujímavých bodov na objekte koláč
metódou SIFT a navrhnutou metódou.

Obr. 5: Detekcia zaujímavých bodov metódou SIFT
(vl’avo) a navrhnutou metódou (vpravo).

Analýzou sme zistili, že metóda dostatočne spĺňa
vlastnosti fotometrickej robustnosti. Ako je vidiet’,
počet nájdených bodov v oponentných kanáloch je
väčší ako v šedotónových obrazoch. Je známe, že
zvyšovaním počtu detegovaných bodov sa zvyšuje aj

výkonnost’ rozpoznávacieho procesu, čím môžeme
povedat’, že z prvého pohl’adu na obrázok 5 dosa-
huje naša metóda lepšie výsledky pokial’ ide o počet
detegovaných zaujímavých bodov.

V príznakovom párovaní podáva naša metóda v po-
rovnaní s metódou SIFT lepšie výsledky, a to pri ob-
jektoch so zmenou smeru osvetlenia a aj pri objek-
toch so smenou teploty farby. Aj ked’ sme pri ob-
jektoch so zmenou teploty farby pôvodne očakávali
vyšší počet identifikovaných zhôd, v porovnaní s me-
tódou SIFT je počet identifikovaných zhôd navrhnu-
tou metódou vyšší. Výrazne lepšie výsledky dosahu-
jeme pri obrazoch so zmenou smeru osvetlenia, farby.
Ako vidíme na obrázku 6, pri tomto type objektov
navrhnutá metóda dosahuje výrazne lepšie výsledky
oproti metóde SIFT, ktorá nenájde žiadnu zhodu. Cel-
kovo môžeme zhodnotit’, že navrhnutá metóda spĺňa
očakávané kritériá, farebná informácia výrazne zlep-
šila extrakciu lokálnych príznakov a je dostatočne
vhodná pre rozpoznávanie a klasifikáciu objektov z
obrazu.

Obr. 6: Príznakové párovanie pre objekty so zme-
nením smerom osvetlenia navrhnutou metódou (fa-
rebný objekt) a metódou SIFT (šedotónový objekt).
Ako vidiet’, navrhnutá metóda dosahuje lepšie vý-
sledky ako metóda SIFT, ktorá nenašla žiadnu zhodu.
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6 Záver

Úlohou našej práce bol prehl’ad a analýza vybraných
existujúcich prác, na základe ktorej sme si špecifiko-
vali oblast’ záujmu. Zvolili sme si cestu l’udského vi-
zuálneho systému, ktorý sme použili ako základný
model pre spracovanie farebného obrazu v metóde
SIFT.

V práci boli vysvetlené potrebné teoretické výcho-
diská na extrakciu lokálnych príznakov, na ktoré sme
mohli nadviazat’ a navrhnút’ korektnú metódu. Navr-
hnutá metóda kombináciou trichromatického procesu
a oponentného kódovania farieb extrahuje chroma-
tické oponentné kanáli, ktoré sú vstupom pre detek-
ciu zaujímavých bodov a výpočet deskriptorov metó-
dou SIFT. Detekcia a deskripcia prebieha na kanáloch
zvlášt’. Až pred príznakovým párovaním sú jednot-
livé deskriptory zret’azené pre zjednotenie informácií
získaných z oboch kanálov.
Na vybranej databáze obrázkov sme ukázali, že me-
tóda dosahuje oproti metóde SIFT lepší výkon, čo nás
oprávňuje k d’alšiemu testovaniu a následnému roz-
víjaniu navrhnutej metódy.
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Ciel’om práce je získat’ reflekčnú funkciu trblieta-
vých povrchov z nameraných dát. Volíme vhodnú dá-
tovú štruktúru na reprezentáciu vlastnosti daných po-
vrchov. Navrhujeme nový spôsob zobrazenia s použi-
tím dvojsmernej reflekčnej funkcie (BRDF) pomocou
„shader“ programov. Následne zobrazíme daný po-
vrch v reálnom čase s meniacou sa pozíciou kamery
na mobilnom zariadení a v stereoskopickej projekcií
na tomto zariadení.
Mnohé plochy majú trblietavý vzhl’ad a vyzna-
čujú sa svetelnými zábleskmi, ktoré sa náhle obja-
vujú a miznú so zmenou pohl’adu. Trblietavé čas-
tice sa správajú ako malé ideálne zrkadlá, ked’
sa užívatel’ pozerá v smere odrazu, tak trblietka
svieti. Z iného pohl’adu má trblietka len difúzny od-
raz, obyčajne šedej farby. Vychádzali sme z kog-
nitívneho výskumu vnímania automobilových lakov
[Ďurikovič and Martens, 2003], kde zistili, že hĺb-
kový efekt, sa dá l’ahko simulovat’ stereoskopickou
projekciou, kedy sa nám javí povrchový náter vel’mi
hrubý približne 1mm, ale v skutočnosti má náter
hrúbku 1µm. Toto zistenie využívam v našej práci,
kde modelujeme hĺbkový efekt pomocou 3D vizu-
alizácie v stereo projekcii. Aby sme zabezpečili zo-
brazenie trblietok pre rôzne kamery tak, aby neboli
identické, je vhodné modelovat’ trblietky ako malé
3D štruktúry, pomocou normál mapy.
Farbu povrchu objektu, zobrazujeme pomocou Cook-
Torrance modelu, ktorý je vhodný na zobrazenie la-
kov s metalickými efektami v lesklej zložke. Para-
metre Cook-Torrance modelu sme nastavili podl’a
nami nameraných dát pri modelovaní dvojsmernej
odrazovej funkcie (BRDF). Tento model však neza-
hŕňa v sebe trblietky. Normál mapa je textúra, ktorá
definuje smer normály pre každý bod povrchu ob-
jektu s presnost’ou, ktorá je daná rozlíšením textúry.
Ak je normála v bode orientovaná tak, že odrazený
lúč smeruje k pozorovatel’ovi, tak tento bod je bo-
dom trblietky a trblieta sa.
Na modelovanie odrazu okolia používame environ-
ment mapu a projektujeme ju v poslednom kroku

∗kebecu12@gmail.com

Obr. 1: Trblietavý mravec. a) Stereo projekcia trb-
lietok na mravcovi. b) Zl’ava Cook-Torrance model
farby mravca pre dve kamery, environment mapa,
normal mapa trblietok.

výpočtu farby fragmentu a to tak, že urobíme line-
árnu interpoláciu doteraz vypočítanej farby s frag-
mentom environment mapy. Za parameter interpolá-
cie je vhodné zvolit’ Fresnelov koeficient.
Obr. 1 zobrazuje naše výsledky na modeli mravca
s červenou farbou modelovanú pomocou modelu
Cook-Torrance, environment mapou a trblietkami,
ktoré sú dané normálovou mapou. Na okrajoch mo-
delu môžeme pozorovat’ odraz okolia, d’alej si mô-
žeme všimnút’, že svietiace trblietky v l’avom a pra-
vom obrázku sú rozdielne a pri pozorovaní cez stereo
zariadenie môžeme vidiet’ 3D hĺbkový efekt. Vd’aka
použitým senzorom mobilu, si vieme priblížit’ po-
vrch modelu a dokážeme sa interaktívne otáčat’ okolo
modelu, vd’aka čomu sledujeme trblietanie.
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Ciel’om práce je zachytit’ HDR obraz pomocou
mobilného zariadenia. Presnejšie ide o rekonštruk-
ciu sférickej panorámy “skydome” v HDR kvalite.
Následne jej uloženie do použitel’ného dátového
formátu a implementácia vhodného “tone-mapping”
operátora umožňujúci uspokojivé zobrazenie HDR
obrazu na displeji mobilného zariadenia. Účelom ap-
likácie je vytváranie HDR dát na osvetlovanie 3D
scén.

Naša mobilná aplikácia pracuje pod operač-
ným systémom Android. Algoritmy implementované
v mobilnej aplikácií sme najskôr testovali v prostredí
Matlab. Súčast’ou práce je aj porovnanie výsledkov
dosiahnutých na počítači a na mobilnom zariadení.

HDR obrázky zachytávajú vysoký dynamický roz-
sah v scéne. Ak chceme vytvorit’ HDR obrázok,
potrebujeme scénu zachytit’ vo všetkých úrovniach
jasu. To znamená, nasnímat’ sekvenciu fotografií
s rôznou expozíciou. Niektoré fotografie budú po-
tom obsahovat’ podexponované alebo preexponované
časti. Na pokrytie značného dynamického rozsahu na
mobilnom zariadení nám stačia 3 snímky s rôznou
expozíciou.

V prípade, že by odozva senzorov mobilných
zariadení bola dokonale lineárna, hodnoty pixelov
zo všetkých obrázkov sekvencie by stačilo spočí-
tat’, pričom by každá hodnota pixelu bola predelená
expozičným časom fotografie. Vzhl’adom k tomu, že
odozva senzorov mobilných zariadení nie je lineárna,
musíme do výpočtu zahrnút’ aj funkciu odozvy - cha-
rakteristická krivka fotoaparátu mobilného zariade-
nia. V článku [Debevec and Malik, 2008] je popísaná
metóda na získanie krivky odozvy z fotografií.
Naša aplikácia je implementovaná s použitím kniž-
nice OpenCV4Android, ktorá je zameraná na spra-
covanie obrazu v reálnom čase [Howse, 2013]
[Brahmbhatt, 2013]. Prvý prototyp, ktorý sme sa po-
kúšali vytvorit’ spájal obrázky do panorámy. Toto rie-
šenie sa nám neosvedčilo, pretože hl’adanie spoloč-
∗kunovsky4@uniba.sk
†mihalik@sccg.sk

ných bodov na fotografiách s väčším rozlíšením mo-
bilné zariadenie nestíhalo, alebo sa naša aplikácia nú-
tene vypla. Preto sme vytvorili druhý prototyp, v kto-
rom využívame “fisheye” objektív s 235◦ FOV.

Obr. 1: Sférická HDR mapa oblohy po aplikacii
“tone-mapping” algoritmu v rozlíšení 2448x2448 px

Nemusíme sa starat’ o skladanie panorámy, od-
hadli sme mapovaciu funkciu objektívu a na základe
zistenia mierky vieme správne orezávat’ výsledný
HDR obrázok 1 tak, aby spĺňal 180◦ FOV. Výsledný
HDR obrázok ukladáme do formátu HDR s názvom
dátumu a času a do hlavičky súboru si ukladáme po-
lohu slnka a určenie severu na obrázku.
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With increasing amount of lectures, courses
and other e-learning materials available on-line
[Volery and Lord, 2000] it is becoming more and
more apparent that students as the primary consumers
of such content lack tools necessary for its consump-
tion in an effective fashion. For this reason we de-
cided to develop a tool that could help potential view-
ers extract information from these presentations or
lectures into a more practical format. In our work we
focus mainly on videos in which one board is present,
or in which multiple boards not separated by a bigger
gap can be found. (Figure 1a).

The methods we present select key frames, from
which a slide of information previously shown on
board is created. Another requirement we impose is
that these slides should contain only information that
is on the board, and therefore any occluding objects
ought to be removed from the scene and information
behind them should also be shown on our final slide.

To achieve this we first need to decide if we are
looking at a white or black board. For this process
one of the proposed method is used to obtain main
region of interest. “Histogram method” based on cre-
ating histogram on both axis of our slide or “region
growing method” based on floodfill algorithm with
seed searching function based on thresholding domi-
nant color of the slide.

Once the region of interest containing our board is
known, we remove any occluding objects from our
slide. The main idea is to segment the board into
smaller sections and then keep track of how informa-
tion changes in these sections. The final slide, shown
in Figure 1b, is then “stitched” together from the last
saved slide and currently stored sections.

Finally, we have to choose key frames in the lec-
ture. For this we developed two main approaches:
first one uses feature detection and second computes

∗o.jariabka@gmail.com
†marek@suppa.sk
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(a) Original image from test video

(b) Final slide from test video

Figure 1: Both original frame from video and output
slide from our application

perceptual hash. Sufficient results with regards to
board extraction were obtained, with the best method
being region growing. We also tested and evaluated
functions for comparing how similar are two images
in order to generate key frames in the video sequence.
In this category we also managed to achieve sufficient
results with hashing functions with the best one being
the pHash algorithm.

We proposed two methods for extracting objects
in front of our board. Both performed similarly
and achieved reasonable results in our processing
pipeline. Given our focus on simplicity, performance
and speed we also believe that the proposed algo-
rithms might serve as a basis for a system that would
produce slides as images from white and black board
based videos in real time.
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Texture-space diffusion is a common technique
used in real-time applications. It is commonly used
to approximate a convolution of mesh surface proper-
ties in 3D euclidean domain using only 2D convolu-
tion in texture. This approach was firstly introduced
in [BL05] where texture-space diffusion was used to
simulate subsurface scattering effect on human skin
for the film Matrix. This technique was in later years
extended by many authors including [dLE07] who
also pointed out disadvantages of this technique.

The technique has a major problem which depends
on parametrization method used. On a complex
meshes, the selected methods are typically causing
inconsistencies after texture convolution, so called
seams, appearing on the edges of parametrization re-
gions. This artefacts are caused by lack of informa-
tion around the individual regions of parametrization.
This information can be calculated from the mesh
topology, but the process is slow and there is no possi-
bility to use this technique in a real time applications.

Our approach uses extended Skeleton Texture
Mapping (STM) [MD12] which was customized to
compute more suitable parametrization for the pur-
poses of texture-space convolution. Since the result-
ing parametrization regions from STM are naturally
rectangular and the regions which are adjacent to
them can be easily computed from a skeleton topol-
ogy, we are able to duplicate neighbouring data for
every region before the final convolution. If that is
managed correctly, the neighbouring data can be du-
plicated with a minimal calculation, even for large
number of triangles, which allows this technique it to
be used even for the real time applications.

The changes we introduced were to the main con-
cept of STM algorithm, as well as many implemen-
tation changes. Main and the most strict demand on
algorithm was restriction that each triangle of a mesh
should be parametrized by STM only once. Unlike
the original solution, we needed to evaluate and find
the best single bone for each triangle, to map it onto.

∗riecicky1@uniba.sk
†madaras@fmph.uniba.sk

The request we have set also alternates the way how
the theta-seam vertices are handled. Our solution
therefore introduce a new algorithm on finding best
theta-seam vertex sequence, which will serve as a cut
sequence for the mesh and where it is split afterwards.

Few changes were also made to the final
parametrization region allocation. We implemented
horizontal region trimming to minimize empty space
around parametrization, as well as aligning bound-
ary vertices to the borders of a region. This removed
the need of filling empty parts of region with near-
est values and therefore prevented occurrence of any
additional data appending in a region.

Individual approach was used for skeleton end-
ing nodes where STM is typically producing
parametrization with high distortions. For these parts
we used additional plane mapping which may bet-
ter reflect the surface orientation of a model in that
parts. Then in a post-processing stage we combine
these two parametrization into one final result.

The steps that we implemented, made possible to
achieve seamless diffusion on the linear parts of a
skeleton and the skeleton ending nodes. In addition,
we proposed a solution for a places where skeleton
topology is branching, by calculation of additional
data after parametrization, which will then enter as
an weight mask for convolution.
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Ciel’om práce je vytvorit’ mobilnú aplikáciu na
animovanie kostry 3D modelu za pomoci inverznej
kinematiky.

Prvou nosnou čast’ou je implementácia inverz-
nej kinematiky. Tá sa zaoberá hl’adaním riešenia
správneho nastavenia kĺbov kinematického ret’azca
(sekvencie kostí kostry) pre dosiahnutie ciel’a jeho
koncovým efektorom. Implementácia riešenia tohto
problému je potrebná pre pohodlné vytváranie jed-
notlivých póz kostry.

Existuje viacero pristupov ako riešit’ prob-
lém inverznej kinematiky. Vychadzali sme z
[Buss, 2009], kde je spracovaný prehl’ad aktuálnych
prístupov. Pre relatívnu výpočtovú nenáročnost’
a dobré dosahované výsledky je v práci pou-
žitá iteratívna metóda Pseudoinverzie Jakobiánu
[Meredith and Maddock, 2004] [Bhatti et al., 2014].

Za pomoci sústavy nelineárnych rovníc vieme po-
písat’ vzt’ah medzi pozíciou koncového efektoru a ro-
táciami v kĺboch. Takéto rovnice však nevieme rie-
šit’ priamo, a preto je potrebné túto sústavu previest’
do sústavy lineárnych rovníc, ktorá však nevyjad-
ruje pôvodné riešenie, ale iba približné. Jakobián je
v tejto transformácií viacrozmerným rozšírením deri-
vácie. Vyjadruje prechod od diferenciálnych uhlov k
diferenciálnym zmenám polohy koncového efektoru.
V inverznej kinematike hl’adáme uhly kĺbov nie po-
zíciu koncového efektoru a preto počítame inverzný
Jakobián. Nakol’ko je to iteratívna metóda spomína-
nými výpočtami sa do ciel’a nedostaneme, ale len sa k
nemu priblížime. Je teda potrebné výpočty opakovat’,
kým nedosiahneme uspokojivú vzdialenost’ k ciel’u,
ktorú akceptujeme ako správne riešenie.

Vytváranie animácie sme založili na použití kl’ú-
čových snímkov. Každú vytvorenú pózu kostry vieme
zachytit’ a vytvorit’ z nej kl’účovú pózu. Tú následne
umiestnime v časovej osi animácie. Animácia pohybu
medzi dvomi určenými kl’účovými pózami je zalo-
žená na generovaní zvyšných prechodových póz za
pomoci interpolácie hodnôt uhlov v kĺboch. Takto si
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vygenerujeme prechody medzi každými dvomi su-
sednými pózami definovanými v časovej osi animá-
cie.

Výslednú animáciu póz je možné exportovat’, a
teda ju aj reálne d’alej použit’.

Pre dobrú prácu s kostrou na dotykovom displeji
sme implementovali vhodné grafické užívatel’ské ro-
zhranie, kde sme vychádzali zo základných princípov
interakcie človeka s počítačom [Lazar et al., 2010].

Aplikácia je postavená na Androide s nadstavbou
knižnice LibGDX, ktorá ul’ahčuje prácu s renderova-
ním v OpenGL ES.

Výslednou aplikáciou sa snažíme preniest’ mož-
nosti práce s modelom a jeho animovaním na do-
tykové zariadenie a priniest’ tak efektívnejší prístup
k tejto problematike, ked’že takéto zariadenia na to
majú vhodné predpoklady.
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(Extended Abstract)

Erich Siebenstich1∗

Supervisor: Roman Ďurikovič1†
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In real life exist multitude of string-like objects
such as threads, shoelaces and others that are un-
stretchable and exhibit interesting behaviors such
as twisting, tearing (by stretching or twisting), and
bouncing back when pulled and released. To model
behaviour of such objects we define our string as un-
stretchable but deformable to some extent and able
to break into two strings at sufficient level of strain,
whether as a result of twisting or stretching forces.

1 Model

Structural elements of the model are Particles,
Segments and Regions based on existing model
[Rungjiratananon et al., 2012]. Particles represent
position of model in 3D space, store information
about forces that are affecting the model. Segments
are composed of two adjacent Particles. They de-
scribe the relative rotation and sustained strain be-
tween them, resulting from twisting and stretching of
the model. Biggest structural elements are Regions,
consisting of multiple connecting segments and their
particles. They are used for position calculation Eq.
1 and their size directly influences the stiffness of the
model in terms of bending and propagation of twist.

1.1 Position

Changes in position of individual particles are calcu-
lated using LSM algorithm [Rivers and James, 2007]
simplified for use with one dimensional shapes, such
as strings. At every step of simulation, goal position
of particle is determined by following equation.

gi = ∑
r∈Ri

[Rr(xi
0− xcm,r

0)+ xcm,r], (1)

For every region, rotational R and translational
(xi

0 − xcm,r
0) matrix are calculated, which are than

used to determine goal positions of particles per re-
gion. Final goal position is a sum of weighted goal
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positions in regions it belongs to. Finally, those are
shifted due to model being adjusted by strain limiting
to retain fixed length.

1.2 Twisting

Any of the segments can be twisted by an external
force, resulting in propagation of twist towards the
neighboring segments in effort to even out. Size of
neighborhood influenced in every iteration depends
on the size of region while the amount of propa-
gated twist depends on predetermined twisting stiff-
ness. Relative twist of the segment exerts a force on
a particle that is treated as external and scales with
twisting stiffness.

1.3 Tearing and Flicking

As the model simulates strings that are unstretchable
there are possible situations where additional force
is being applied to model but strain limiting is not
allowing it to present itself. This excessive force is
being distributed among the segments and if at any
point exceeds the yield point, it permanently elon-
gates the segments and decreases rupture point. If
strain reaches rupture point, segment ceases to exist
and strings separate. In the event that external force
ceases to be applied, force proportional to strain of
segment, and inverse in direction, is applied to ev-
ery particle. This presents itself as flicking effect that
manifests stronger in strings with narrower regions.
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Hlavným ciel’om práce je navrhnút’ metodológiu
snímania zrkadlového a difúzneho odrazu svetla od
povrchu vzorky pomocou kamery v mobilnom zaria-
dení. Nasnímané dáta následne spracovat’ a vyjadrit’
odrazivost’ povrchu materiálu pomocou dvojsmernej
reflekčnej distribučnej funkcie (BRDF). Práca sa tiež
zaoberá možnost’ou d’alších výstupov nameraných
dát.

BRDF je matematický model, ktorý sa používa na
vyjadrenie intenzity odlesku v určitom bode objektu,
pričom vyjadruje pomer medzi odrazenou radianciou
v smere ωi = (θi,ϕi) a dopadajúcou iradianciou zo
smeru ωo = (θo,ϕo), kde ωi a ωo predstavujú priesto-
rové uhly. Priestorový uhol predstavuje fragment po-
vrchu jednotkovej sféry.

Metódu snímania odrazivosti pomocou kamery
mobilného zariadenia sme navrhli nasledovne
[Ren et al., 2011]. Snímaný objekt je umiestnený
medzi štyrmi farebnými markermi, ktoré sú roz-
miestnené do obdĺžnika so známymi vel’kost’ami
strán. Používatel’ dotykom definuje farbu markera.
Aplikácia následne hl’adá všetky výskyty danej farby
v obraze (farba s určitým prahom). Zo všetkých
výskytov danej farby v obraze sa vytvoria oblasti
z ktorých vytvárame konvexný obal. Príliš malé
oblasti sa ignorujú. Týmto spôsobom dostávame
súradnice štyroch markerov v obraze. Po ich nájdení
nasleduje 3D rekonštrukcia pozície objektu, získanie
rotačnej matice a vektora posunutia na základe 3D -
2D korešpondencie bodov medzi aktuálnou pozíciou
markerov v obraze a nami definovanému obdĺžniku v
aplikácii. Z rotačnej matice získame azimut a poláru,
teda priestorový uhol kamery vzhl’adom na snímaný
bod objektu. Na zist’ovanie pozície svetelného zdroja
sme pôvodne navrhovali použit’ spekulárnu sféru.
Táto metóda sa nám však neosvedčila. Miesto tejto
metódy sme sa rozhodli použit’ d’alší telefón, ktorý
nahradí svetelný zdroj. Aj tento telefón získava svoj
priestorový uhol pomocou farebných markerov a
∗branislav.ballon@gmail.com
†mihalik@sccg.sk

rekonštrukcie 3D. Kamera a svetelný zdroj vzájomne
komunikujú pomocou Wi-Fi Direct (Peer-to-Peer).
Pri snímaní kamera zachytáva hodnoty RGB v bode
meraného objektu, svoj priestorový uhol vzhl’adom
na tento bod a priestorový uhol svetelného zdroja,
ktorý získava pomocou WiFi - Direct. Pri snímaní
postupne umiestňujeme kameru aj svetelný zdroj
nad snímkou pod príslušnými smermi opisovaním
hemisféry. Snímané hodnoty postupne zapisujeme
do tabul’ky. Po ukončení merania z dát získame
BRDF [Matusik et al., 2003]. Pred samotným sní-
maním je potrebná kalibrácia kamier v mobilných
zariadeniach pre získanie vnútorných parametrov
kamery. Vnútorné parametre kamery sú potrebné
pri 3D rekonštrukcii orientácie povrchu vzorky. Pri
vývoji aplikácie sme miesto farebných markerov
skúšali využit’ metódu detekcie čiar, ktoré definovali
spomínaný obdĺžnik. Na detekciu čiar sme použili
Cannyho hranový detektor a po získaní binárneho
obrázku sme aplikovali Houghovu transformáciu na
detekciu čiar. Priesečníky hrán sme použili na 3D
rekonštrukciu. Hl’adanie čiar je výpočtovo náročný
proces, využitie farebných markerov nie je také
náročné a navyše je tento spôsob aj praktickejší.

Našu metódu sme sa snažili vytvorit’ tak, aby bola
čo najviac prenosná a mala minimálne hardvérové
nároky. Prínosom aplikácie je možnost’ finančne do-
stupného a prenosného spôsobu meranie odrazivosti.
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Abstrakt
Práca  analyzuje  tzv.  Semileptónové  eventy,  pri
ktorých  v  protón-protónových  zrážkach  vzniká
jeden leptón veľkou priečnou hybnosťou, niekoľko
jetov  a  zároveň  sa  registruje  chýbajúca  priečna
hybnosť  ako  príznak  prítomnosti  neutrína.  Práca
ukazuje  možnosti  experimentu  ATLAS  odlíšiť
produkciu  top  kvarkových  párov  s  rovnakým
znamienkom  od  štandartnej  produkcie  top-antitop
kvarkových párov.
Kľúčové  slová: top  kvark,  event,  jet,  muon,
elektron, elektrický náboj, kvark, leptón, b-jet, SM  

1 Štandardný Model
Fyzika  elementárnych  častíc  sa  zameriava  na
hľadanie a popis najmenších stavebných elementov
hmoty.  Základ  časticovej  fyziky  tvorí  Štandartný
Model  (ŠM),  ktorý  na  základen teoretických
poznatkov  veľmi  úspešne  opisuje  množstvo
experimentálnych  pozorovaní.  Experimenty  na
časticových  experientoch  preverujú  predpovede
Štandartného  Modelu  a  snažia  sa  nájsť  oblasť,  v
ktorej budú predpovede iných modelov presnejšie.
Tento proces sa nazýva hľadanie “novej” fyziky za
Štandartným  Modelom.  Najnovší  a  najvýkonejší
urýchľovač  na  svete je  Veľký  Hadrónový
Urýchľovač  (LHC)  v  Ženeve,  ktorý  urýchľuje
protónové zväzky až na energiu 13 TeV. 
Elementárne častice sú základné elementy hmoty, o
ktorých nevieme, že by mali dodatočnú štruktúru a
sú uvedené na obr.1.  Podľa ich charakteristických
znakov,  ich  vieme  kategorizovať  do  niekoľkých
skupín.  Na  častice,  ktoré  vytvárajú  základné
štruktúry hmoty – tzv. fundamentálne fermióny, na
častice,  ktoré  sprostredkúvajú  silové  pôsobenie
pôsobenie  medzi  časticami,  teda  sú  to  výmenné
častice  – tzv. intermediálne bozóny.[1]

O fundamentálnych fermiónoch sa predpokladá, že
sú to bodové častice so spinom ½. ŠM predpokladá
tri  generácie  fundamentálnych  fermiónov,  pričom
častice  v  každej  generácii  sú  kópiou
predchádzajúcej  generácie  a  rozdiel  je  len  v
hmotnosti.  (Nie  je  objasnené,  prečo  sú  len  tri
generácie  častíc). Patria  k  nim kvarky a  leptóny.
Neutrína,  elektricky  neutrálne  leptóny,  sú  ľahšie
ako všetky ostatné častice ich hmotnosť musí  byť
menšie ako 3eV. [2]

 Pôsobenie  medzi  časticami  je  v  ŠM
sprostredkované výmennými časticami so spinom 1.
Podľa  typu  výmennej  častice  rozdeľujeme  silové
pôsobenie  na  elektromagnetickú  interakciu,  silnú
interakciu, slabú interakciu a gravitačnú, ktorá nie
je  zahrnutá  v ŠM,  nakoľko  nie  je  zjednotená
všeobecná teória relatiivity a kvantová teória poľa.
ŠM predpokladal aj existenciu Higgsovho bozónu,
ktorý bol experimentálne potvrdený v roku 2012.

1.1 Leptóny

Leptóny neinteragujú  silnou  interakciou.  Nabité
leptóny sa môžu kombinovať s ostatnými časticami
a vytvárať tak zložené častice akými sú napríklad
atómy.  Neutrína  interagujú  len  prostredníctvom
slabej  interakcie,  preto  ich  interakcie  sú  veľmi
vzácne napríklad pri inverznom beta rozpade.

Obr. 1: Štandardný model. 

1.2 Kvarky

Kvarky  sú  elementárne  častice,  z  ktorých  sa
skladajú  zložené  častie  nazývané  hadróny
(napríklad protóny a neutróny, z ktorých sú tvorené
atómové jadrá ). Kvarky majú spin ½ a elektrický
náboj 2/3 ak patria medzi “horné kvarky” a -1/3 ak
patria  medzi  “dolné”  kvarky.  Okrem elektrického
náboja majú aj náboj silných interakií tzv. “farebný”
náboj, a interagujú medzi sebou silnou interakciou.
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Môžu  sa  však  zúčastnovať  aj  slabej  a
elektromagnetickej interakcie.

1.3 Bozóny

Sú to  výmenné  častice,  ktoré  sprostredkúvajú
sily  medzi  časticami.  Elektromagnetická
interakcia  je  sprostredkovaná  fotónom,  silná
interakcia gluónmi, slabá interakcia neutrálnym
Z  bozónom  alebo  elektricky  nabitými  W±

bozónmi.  Gravitácia nie je zahrnutá do ŠM. 

1.4 Higgsov bozón

Higgsov  bozón  má  spin  0.  Higgsove  pole  má
nenulovú  strednú  vákuovú  hodnotu,  čo  vedie  k
nenulovej hmotnosti častíc.

1.5 Top kvark

Je  najťažším  kvarkom  a  súčasne  najťažšia
známa  elementárna  častica.  Jeho  poková
hmotnosť  je  173,34GeV/c2 a  elektrický  náboj
+2/3.  

1.6 Produkcia top kvarkových párov

Pár  top  kvark  a  antitop  kvark  sa  rozpadáva
viacerými  kanálmi.  Zameriavame  sa  na
semileptónový kanál,  ktorý  vidíme  na  obr.2.
Top kvark, resp. anti-top kvark sa rozpadne na
b kvark a W bozón. W bozón sa ďalej rozpadne
buď na leptón a neutríno alebo na jety. Event, v
ktorom sa jeden W bozón rozpadne na jety a
druhý  na  leptón  a  neutríno  nazývame
semileptónový  kanál.  Podľa  ŠM  sa  pár  ttbar
rozpadáva  na  hadrónovú  vzorku  ~  4/9
semileptonovú  ~  4/9  a  dileptónovú  ~1/9
prípadov. 

Obr. 2: ttbar diagram. 

Obr. 3: tt diagram. 
Ak by existovala nová elementárna častica, tak
by sa dalo pozorovať v dátach aj tt kanál, ktorý
je na obr.3. Kinematiku produkcie opisuje RPV
model.[3] 

2 Analýza ttbar eventov

2.1 Selekčné kritéria

V  tejto  práci  sme  pri  analýze  vzorky  použili
základné selekčné kritéria, ktoré sú uvedené v tab.1.
Dáta rozdeľujeme, na elektrónovú a miónovú vetvu.
Sledujeme aj znamienko leptónu. 

Elektrónový kanál 

Požadovaný primárny vertex s najmenej 4 trekmi
práve 1 elektrón s pT > 25 GeV
Najmenej 4 jety s pT > 25 GeV 
Priečna hmotnosť W bozónu > 30 GeV
Chýbajúca priečna hybnosť > 30 GeV 
b-tagging 70% účinnosť

Miónový kanál

Požadovaný primárny vertex s najmenej 4 trekmi
práve 1 mión s pT > 25 GeV
Najmenej 4 jety s pT > 25 GeV 
Chýbajúca priečna hybnosť > 20 GeV 
b-tagging 70% účinnosť

Tab.1

2.2 Rekonštruovaná hmotnosť W  

Hmotnosť W bozónu rekonštruujeme z hadrónovej
vetvy,  nakoľko  pri  rekonštrukcii  W  bozónu  z
leptónovej  vetvy,  by  sme  museli  určiť  aj  tzv.
“missing  energy”,  čo  je  energia,  ktorú  zo  zrážky
odnesie  neutríno.  Hmotnosť  W  bozónu  určujeme
ako  invariantnú  hmotnosť  dvoch  ľahkých  jetov,
ktoré  sú  výsledkom  hadronizácie  rozpadových
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produktov  W  bozónu.  Rekonštruovanú  hmotnosť
môžeme vidieť na obr.4. 
Stredná  hodnota  histogramu  je  v  hodnote  93,54
GeV/c2,  čo  je  v  porovnaní  s  experimentálne
nameranou  hodnotou  (80,4  GeV/c2) posunuté  k
vyšej hodnote. 

Obr. 4: Rekonštruovaná hmotnosť W. 

2.3 Rekonštruovaná  hmotnosť  top
kvarku

Rekonštruovali sme aj hmotnosť top kvarku obr.5,
ale opäť iba v hadrónovej vetve z jeho rozpadových
produktov. K invariantnej hmotnosti ľahkých jetov,
sme pridali aj invariantnú hmotnosť b jetu. Stredná
hodnota histogramu je v hodnote 172,3 GeV/c2, čo
je  v  dobrej  zhode  s  experimentálne  nameranou
hodnotou 173.34  GeV/c2. [4]

Obr. 5: Rekonštruovaná hmotnosť  top kvarku.

3 Rekonštrukcia náboja
Pri  rekonštrukcii  náboja  sme  určovali  náboje
ľahkých jetov ako aj náboj b jetu v hadrónovej aj  
v leptónovej vetve, podľa vzťahu 1.

 Vzťah 1.

Súčet  nábojov  od  ľahkých  jetov  je  náboj
rekonštruovaného W bozónu z hadrónovej vetvy. 
Náboj  sa  nerekonštruuje  presne,  a  nemôžeme
očakávať, že pre up kvarky dostaneme náboj 2/3 a
pre down -1/3. 
Na  náš  rekonštruovaný náboj  tiež  pôsobí  fakt,  že
náboj  môže  pochádzať  od  top  kvarku  alebo  od
antitop kvarku. To určíme pomocou náboja leptónu.
Ak je náboj leptónu v leptónovej vetve záporný, tak
v  hadrónovej  vetve  rekonštruujeme  náboj  W+

bozónu, ak kladne, tak W-.
Efektívny  náboj  top  kvarku  určíme  tak,  že  od
rekonštruovaného  náboja  W  bozónu  odpočítame
náboj  b  jetu  z  hadrónovej  vetvy,  nakoľko
očakávame,  že  bude  mať  opačné  znamienko  ako
náboj ľahkých jetov, čím chceme zvýrazniť žiadaný
efekt – vychýlenie strednej hodnoty od 0. 
Náboj jetov rekonštruujeme podľa vzťahu 1. 
Náš rekonštruovaný   náboj W+ bozónu a top kvarku
pre  záporne  nabitý  elektrón  sme  uložili  do
histogramu na obr.6.

Obr. 6: Rekonštruovaný náboj top kvarku a W
bozónu v hadrónovej vetve

Náboj W
-
 a top sme našou nábojovou procedúrou

určili aj pre kladne nabitý elektrón na obr.7.

Obr. 7: Rekonštruovaný náboj top kvarku a W
bozónu v hadrónovej vetve

Náboj b jetu, z hadrónovej vetvy sme  zobrazili na
obr.8, kde červenou čiarou je zobrazený náboj pre
kladne nabitý elektrón a modrou pre záporne nabitý
elektrón.

Hl’adanie top kvarkových párov s rovnakým znamienkom 99



Obr. 8: Efektívny náboj b-jetu v hadrónovej vetve
top kvarkového rozpadu. 

Pre  určenie podielu  tt  eventov  voči  ttbar,  budem
potrebovať  aj  náboj  b  kvarku  z  leptónovej  časti.
Jeho  hodnoty  sme  zobrazili  na obr.9.  Pre  kladne
nabitý elektrón je náboj b jetu  označený červenou
farbou a pre záporne nabitý elektrón je náboj b jetu
označený modrou farbou.
Pri  žiadnom  grafe  nie  je  určené  znamienko  jetu
jednoznačne,  preto je  dôležité  zaviesť si  veličinu,
ktorá určuje, aká časť grafu má určené znamienko
rovnako,  ako  stredná  hodnota  histogramu.  Túto
veličinu  sme  si  nazvali  purity  a  jej  hodnoty,  pre
jednotlivé  kanály  a  rôzne  selekčné  kritéria  sú
uložené v tab.2.

Tab.2

Obr. 9: Efektívny náboj b-jetu v leptónovej vetve  top
kvarkového rozpadu . 

4 Dodatočné selekčné kritéria
Pri počítaní purity sme dostali nízke hodnoty pre b
kvark z hadrónovej vetvy. Preto sme doplnili ďalšie
selekčné kritéria, ktoré nám však početnosť vzorky
znížia  na  ~50%.  Rekonštruovaný  náboj  pre  b  z
hadrónovej  vetvy sa zmenil,  čo je demonštrované

na obr.10 a b jet z leptónovej vetvy je ukázaný na
obr.11. 
Z predchádzajúcich rekonštrukcií, sme sa rozhodli
na  rekonštrukciu  náboja  top  kvarku  využiť  len
rekonštruovaný  náboj  W  bozónu  z  hadrónovej
vetvy, pretože má vyššiu purity, čo vidieť aj v tab.2.

Obr. 10: Efektívny náboj b-jetu v hadrónovej vetve
top kvarkového rozpadu. 

Obr. 11: Efektívny náboj b-jetu v leptónovej vetve
top kvarkového rozpadu.

5 Pridanie tt a tbartbar

Do  vzorky sme  pridali  tt-vzorku  nasledujúcim
spôsobom.  Z  rôznou  pravdepodobnosťou  sme  si
vybrali  časť  eventov,  ktorým sme  zmenili  všetky
znamienka v leptónovej  alebo v hadrónovej  vetve
na  opačné,  čím sme  docielili  efekt,  že  vo  vzorke
máme  eventy  pre  top  kvarky  s  rovnakým
znamienkom.  

Náboj  druhého  top  kvarku  v  jednotlivých
eventoch určíme ako znamienko leptónu. 
Pri vložení 30% eventov s rovnakým znamienkom
sme vytvorili  histogram, kde od rekonštruovaného
náboja  W  bozónu  odpočítavame  rekonštruovaný
náboj  b  jetu  z  leptónovej  vetvy  obr.12.  Pri  ttbar
eventoch so záporne nabitým leptónom by stredná
hodnota  histogramu  by  v  ideálnom  prípade  sa
blížila k 1/3 zatial čo pre top kvarky s rovnakým
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nábojom pre  záporne  nabitý  leptón  by sa  stredná
hodnota  blížila  k  -4/3.  Červenou  čiarou  je
reprezentovaná upravená vzorka a modrou pôvodná
ttbar vzorka.

Obr. 12: Whadr-blept pri vložení 30% eventov s
rovnakým znamienkom 

Následne sme vytvorili grafy aj pre 60% eventov
tt (tbartbar) na obr.13 a aj pre 90% na obr.14.

Obr. 13: Whadr-blept pri vložení 60% eventov s
rovnakým znamienkom 

Obr. 14: Whadr-blept pri vložení 90% eventov s
rovnakým znamienkom 

Druhý spôsob,  akým chceme analyzovať  eventy s
rovnakým znamienkom je, že vynásobíme náboj W
bozónu z hadrónovej vetvy s nábojom leptónnu. Pre

eventy  s  rovankým  nábojom  ocakávame  kladnú
hodnotu. Pre 30% eventov s rovnakým znamienkom
vidíme graf na obr.15 pre 60% na obr.16 a pre 90%
na obr.17.

Obr. 15: Súčin náboja W a leptónu pri vložení 30%
eventov s rovnakým znamienkom

Obr. 16: Súčin náboja W a leptónu pri vložení 60%
eventov s rovnakým znamienkom

Obr. 17: Súčin náboja W a leptónu pri vložení 90%
eventov s rovnakým znamienkom 
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6 Záver
 Zistili  sme,  že rekonštrukcia náboja top kvarku z
hadrónovej  vetvy  má  vyššiu  purity,  ak  ju
rekonštruujeme len ako náboj W bozónu. Do tab.3
sme  uložili  stredné  hodnoty  naších  histogramov,
kde pozorujeme,  ako  sa  vychyľuje  so zvyšujúcou
početnosťou top kvarkou s rovnakým nábojom. 
V  ďalších  krokoch,  by  sme  sa  chceli  pozrieť,  či
ďalšie  selekčné  kritéria  pomôžu  zvýšiť  purity  b
jetov.  Napríklad  ohraničiť  vzorku  hmotnosťou  W
bozónu. 
Naším cieľom  je  zistiť,  od  koľkých  percent  sme
schopný  rozoznať  vo  vzorke  eventy  s  rovnakým
znamienkom.
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Cieľom tejto práce je preskúmať nábojovú asymetriu 

v produkcii 𝑏�̄� − 𝑝á𝑟𝑜𝑣 v protón – protónových 

zrážkach na LHC pri ťažiskovej energii 8 TeV. 

Vzniknuté kvarky hadronizujú, a preto v 

experimente nepozorujeme páry kvarkov, ale spŕšky 

kompozitných častíc, t.j. hadrónov (jety). 

Najväčším zdrojom nábojovej asymetrie je kvark – 

antikvarková anihilácia. Na analýzu sa použila 

Monte Carlo vzorka obsahujúca druhý rád porucho-

vej teórie, ktorej zodpovedá nenulová hodnota 

nábojovej asymetrie pre 𝑏�̄� − 𝑝á𝑟𝑦. 

Pre pozorovanie asymetrie je doležité vedieť, či sa 

vzniknutý b-kvark pohyboval v smere kvarku 

(antikvarku) vstupujúceho do interakcie. Pri vzniku 

𝑏�̄� − 𝑝á𝑟𝑢 predpokladáme, že sa �̄� – kvark 

pohyboval opačným smerom ako b-kvark. 

Na určenie smeru pohybu vzniknutého kvarku sa 

používa veličina nazývajúca sa rapidita: 

 

y=
1

2
ln (

E+p
𝑧

𝐸 − 𝑝𝑧

), 

 

E je energia častice a pz je zložka jej hybnosti v smere 

osi z, ktorá je totožná s osou zväzku urýchlených 

protónov. 

Rozdiel veľkostí rapidít kvarku a antikvarku má 

nasledovné vlastnosti: 

- ak 𝛥∣∣𝑦∣∣ > 0, b-kvark sa pohybuje v smere kvarku 

- ak 𝛥∣∣𝑦∣∣ < 0, b-kvark sa pohybuje v smere 

antikvarku 

Nábojová asymetria je mierou rozdielu pravdepo-

dobnosti produkcie častice v smere interagujúceho 

kvarku a antikvarku. Je definovaná vzťahom: 

 

𝐴𝑞�̄� =
𝑁(𝛥∣∣𝑦∣∣ > 0) − 𝑁(𝛥∣∣𝑦∣∣ < 0)

𝑁(𝛥∣∣𝑦∣∣ > 0) + 𝑁(𝛥∣∣𝑦∣∣ < 0)
 

 

𝑁(𝛥∣∣𝑦∣∣ > 0) je počet udalostí, kedy sa b – kvark 

pohyboval v smere kvarku 

𝑁(𝛥∣∣𝑦∣∣ < 0) je počet udalostí, kedy sa b – kvark 

pohyboval v smere antikvarku 

Boli vygenerované tri Monte Carlo vzorky, ktoré sa 

odlišovali intervalmi priečnych hybností najenerge-

tickejšieho jetu. Každá vzorka sa následne rozdelila 
                                                           
* carnypeter83@gmail.com 
† pavol.bartos@cern.ch  

na dve časti v závislosti od invariantnej hmotnosti b− 

jetového páru a pre každú časť sa vypočítala 

nábojová asymetria spolu s jej chybou. Pre prípad, 

kedy priečne hybnosti najenergetickejších jetov 

pochádzali z intervalu (20,80) GeV/c a invariantná 

hmotnosť bola nižšia ako 70 GeV/c
2
, je dominantná 

produkcia cez gluón - gluónovú fúziu, ktorej 

príspevok k asymetrii je nulový. Preto sme daný 

interval neuvažovali. 

Invariantné hmotnosti 𝑏�̄� − 𝑗𝑒𝑡𝑜𝑣ý𝑐ℎ párov pre 

uvažované intervaly priečnych hybností jetov 

Nábojová asymetria pre dvojice jetov asociovaných 

s 𝑏�̄�-párom 

 

Z výsledkov vyplýva, že vypočítané hodnoty 

asymetrie sú pre všetky uvažované časti vzoriek 

zaťažené príliš veľkou štatistickou neistotou, a preto 

sú kompatibilné s nulovou asymetriou. Procesy, 

ktoré nastávajú v druhom ráde poruchového rozvoja, 

boli súčasťou používaných vzoriek a podľa 

teoretickej predpovede vychádzajúcej zo Štandar-

dného modelu vedú k nenulovému príspevku k 

nábojovej asymetrii. Na to, aby sme mohli získať 

predpoveď s lepšou štatistickou významnosťou, by 

sme potrebovali Monte Carlo vzorku s rádovo 

vyšším počtom eventov. 

p_t ''leading'' jetu M_bb [GeV/c 2̂]

(20, 80) GeV/c M_bb > 70 572 540

(80, 200) GeV/c M_bb < 200 1894 1750

(80, 200) GeV/c M_bb >= 200 931 804

(200, 500) GeV/c M_bb < 500 1693 1713

(200, 500) GeV/c M_bb >= 500 767 715

N ( ΔΙyΙ > 0 ) N ( ΔΙyΙ < 0 ) A ± σ [%]

2.88 ± 3.00

3.95 ± 1.66

7.32 ± 2.39

-0.59 ± 1.71

3.51 ± 2.60
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Abstrakt
Náplňou   tejto   práce   je   skúmať   možnosti   vzniku
nábojovej asymetrie v produkcii b a  b kvarkov pri
zrážkach dvoch protónov a energii zrážky 8 TeV.
Poukáže sa na procesy vzniku b a  b  kvarku a ich
príspevky  ku   asymetrii.  Bude  vyčíslená     hodnota
nábojovej asymetrie v percentách.
Kľúčové   slová:  b   kvark,  b  kvark,   nábojová
asymetria,   gluóngluónová   fúzia,   kvark
antikvarková anihilácia

1 Štandardný model
Štandardný   model   je   základom   fyziky
elementárnych častíc. Nie je však jediným popisom
sveta   elementárnych   častíc   a   síl,   existujú   aj   iné
alternatívne teórie.  Dosiaľ  však Štandardný  model
(ŠM)   vykazoval   vcelku   dobré   predpovede
súhlasiace   s   experimentom,   preto   sa   považuje   za
najlepšieho   kandidáta   na   správnu   teóriu.
Základnými kameňmi hmoty podľa ŠM sú kvarky a
leptóny,   oboje   so   spinom   1/2   a   bez   vnútornej
štruktúry (viď Obr.1). Poznáme štyri základné sily
známe sily ako elektromagnetická a gravitačná boli
doplnené   silnou   a   slabou   interakciou.  V   ŠM   je
elektromagnetická   interakcia   popísaná   kvantovou
elektrodynamikou,   silná   interakcia   kvantovou
chromodynamikou a slabá interakcia GWS teóriou.
Gravitačná   interakcia   nie   je   zahrnutá   do   ŠM   pre
problémy s kvantovaním teórie gravitačného poľa.   

Pre  každé   silové   pôsobenie  na  diaľku  existujú
výmenné   častice   alebo   kvantá   polí,   nazývané
intermediálne   bozóny   –   pre   elektromagnetickú
interakciu je to fotón, pre silnú interakciu gluón a
pre   slabú   interakciu   bozóny   W±  a   Z,   všetky   so
spinom   1   [1].  Okrem   toho   do   ŠM   zahŕňame   aj
Higgsov   bozón,   časticu   so   spinom   0,   ktorá   bola
objavená v roku 2012.

1.1 Kvarky
Nukleóny   interpretujeme   ako   viazané   stavy   troch
častíc      kvarkov   s   polovičným   spinom   (v
jednotkách). Aby bol zachovaný náboj príslušného
hadrónu (tak sú súhrnne nazvané častice zložené z

kvarkov) musia mať kvarky neceločíselný elektrický
náboj.  Kvark down (d) má náboj 1/3 e a kvark up
(u) má náboj 2/3 e, kde e je elementárny elektrický
náboj.  Podľa tejto teórie sa protón skladá z dvoch
up kvarkov a jedného down kvarku – v skratke uud,
kým neutrón  z  dvoch down kvarkov a jedného up
(udd).   Spomenuté   dva   typy   kvarkov   spolu   so
svojimi   antičasticami   patria   do   prvej   generácie
spolu   s   elektrónom   a   jeho   (elektrónovým)
neutrínom. Neskôr sa zistilo, že existujú ešte ďalšie
štyri   kvarky,   ktoré   patria   do   druhej   a   tretej
generácie častíc (viď Obr.1). Vlastnosť, podľa ktorej
sú   pomenované,   sa   volá   vôňa,  čiže  existuje   6
kvarkov   –   up,   down,   charm,   strange,   top(truth),
bottom(beauty)[2].

Analogicky   ako   elektrický   náboj   je   zdrojom
elektromagnetickej sily, tak existuje aj náboj silnej
interakcie – farba, len s tým rozdielom, že existujú
3 farby – červená, modrá a zelená. Kvôli tomu sa aj
príslušná teória, popisujúca silnú interakciu, nazýva
kvantová chromodynamika (QCD). Každý kvark je
charakterizovaný svojou vôňou a farbou [1]. 

V   silných   a   elektromagnetických   interakciách
platí   pravidlo   zachovania   sa   vône   kvarkov.  Pre
slabé interakcie sa vôňa kvarku nemusí zachovávať.
Samostatné   kvarky   neboli   nikdy   pozorované,
pretože   sú   uväznené   v   hadrónoch   –   čím   viac   sa
vzdialia,   tým silnejšie  sú   viazané   [2].  Dôsledkom
javu   uväznenia   kvarkov   je   vytvorenie
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Obr.1: Elementárne častice ŠM [3]
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nasledujúceho pravidla: všetky hadróny vyskytujúce
sa   v   prírode   sú   bezfarebné,     čiže   tvorené   takým
počtom kvarkov s danou kombináciou farieb,  aby
výsledná   bola   buď   biela   –   hadrón   teda   obsahuje
všetky  tri   farby,  alebo obsahuje   farbu a  príslušnú
antifarbu.   Interakcie   medzi   kvarkami   prebiehajú
prostredníctvom   výmeny   gluónu   –   kvanta     silnej
interakcie [2].  Táto nehmotná  častica má  spin 1 a
nesie farebný náboj, konkrétne jednu farbu a jednu
antifarbu,   vďaka   čomu   interaguje   aj   s   inými
gluónmi   a   neexistuje   ako   voľná   častica.   Gluón
existuje v 8 farebných kombináciách. 

1.2 Leptóny
Poznáme 6 leptónov – elektrón e, mión µ, tauón 

a  k  nim prislúchajúce neutrína,  ktoré   sú   podobne
ako   kvarky   rozdelené   do   3   generácií.  Slabo
interagovať  môžu kvarky aj leptóny, pričom podľa
Yukawovej   teórie   o   výmennom   mechanizme   sa
slabá   sila   prenáša   výmenou   intermediálnych
bozónov – W± pre procesy, kedy časť náboja častice
vstupujúcej do reakcie je odnášaný týmto bozónom,
napr. beta premena   n → p + e− + ν̄   a Z0  pre
neutrálne procesy, napr. pružný rozptyl miónového
antineutrína na protóne: ν̄μ + p → ν̄μ + p

Niektoré  hypotetické  slabé  interakcie sa takisto
ako silné nepozorujú. Na vysvetlenie tohto javu boli
zavedené   miónové,   elektrónové   a   tauónové   čísla,
ktoré   sa   musia   zachovávať.  Elektrónu   a   jeho
neutrínu   bol   priradená   hodnota   Le  =   1,   kým
pozitrónu   a   antineutrínu   Le  =   1,   pre   mión   a
miónové netríno je Lµ = 1 a pre antičastice Lµ = 1 a
analogicky  pre   tauón,   jeho   neutríno   a   antičastice
[1]. Leptóny, keďže nemajú farebný náboj, nemôžu
interagovať prostredníctvom silnej interakcie. 

2 Asymetria
Dobrým modelom nukleónu (pre skúmanie zrážok)
je zobrazenie nukleónu ako prúdu voľných častíc –
partónov – medzi ktorými je prerozdelená hybnosť
protónu. Pod partónmi sú myslené kvarky a gluóny,
ale   nielen   tie,   ktoré   sa   skutočne   nachádzajú   v
danom  hadróne,   ale  všetky   existujúce.   Kvarky,  z
ktorých sa nukleón skladá,  sa nazývajú valenčné a
tie, ktoré vznikajú virtuálne v pároch qq sa nazývajú
morské.    Napr.  u  protónov antikvarky a  skvarky
vznikajú len ako morské [2].  Avšak morské kvarky
vo všeobecnosti môžu byť ľubovoľnej vône.

2.1 Vznik asymetrie
Pomocou   partónového   modelu   hadrónov   môžeme
interpretovať zrážky dvoch protónov ako vzájomné
zrážky   bodových   partónov   [2].   Ak   si   vezmeme
napríklad   zrážku   kvarku   s   antikvarkom   a
predpokladáme  rovnakú   veľkosť   hybnosti  pre  oba
zrážajúce   sa   kvarky,     je   celková   hybnosť   v

ťažiskovej   sústave   zrážky   nulová,   čiže
vyprodukované   kvarky   budú   mať  oba   rovnako
veľkú hybnosť opačného smeru. Proces je nábojovo
symetrický  –  rovnako pravdepodobný   je  výsledok
takejto zrážky ak zameníme kvark za antikvark. Pri
symetrickom   počiatočnom   stave   (pp   zrážka)   sa
neočakáva pozorovateľná  asymetria medzi  smermi
prúdov častíc  jetov (prúdy častíc idúce približne
pod rovnakým uhlom vzhľadom ku miestu zrážky)
vznikajúcich   pri   kolízii   –   vznikajúce   častice   sa
rozšíria   rovnomerne   do   všetkých   smerov   [4].
Napriek   tomu   môžeme   pozorovať   asymetriu,
pretože   hybnosť   protónu   nie   je   rovnomerne
rozložená   medzi   jednotlivými   partónmi.   V   tejto
práci sa budeme zaoberať procesmi, ktorými môžu
vznikať b a b kvarky :

q + q̄ → Q + Q̄ (1)
   
  g + g → Q + Q̄ (2)

q + g → Q + Q̄+q (3)
Kvôli   uväzneniu   kvarkov   pozorujeme   prúdy

častícjety   vznikajúce   z   b   alebo  b  kvarku.   Pri
gluónovej fúzii (rovnica 2) nedochádza ku asymetrii
medzi vzniknutým b a  b  jetom , je symetrická  vo
všetkých rádoch poruchovej QCD. Oba zrážajúce sa
gluóny majú v priemere rovnakú veľkosť hybnosti a
aj   vzniknuté  b   a  b  kvarky   budú   mať  veľkosti
hybnosti   rovnaké.   Inak   to  bude  v  prípade  kvark
antikvarkovej anihilácie (rovnica 1), ktorá je síce v
prvom ráde takisto symetrická, ale ak vezmeme do
úvahy   vyššie   rády   poruchovej   QCD,   objaví   sa
možnosť   pozorovať   nábojovú   asymetriu.   Korekcie
vyšších   rádov   poruchovej   QCD   znamenajú
zahrnutie   ďalších   možností   priebehu   vzniku   QQ
páru,   napr.   vyžiarenie   reálneho   alebo   virtuálneho
gluónu   (viď   Obr.2).   Kvarkgluónový   rozptyl
(rovnica   3)   prispieva   tiež   ku   asymetrii   kvôli
interferenčnému   členu   pri   skladaní   amplitúd
možných procesov . Jeho príspevok je však veľmi
malý. 

Pozorovateľnú asymetriu najviac ovplyvňuje qq
anihilácia   a   to   najmä   interferenciou   amplitúdy
Bornovho diagramu (Obr.2d) s amplitúdou tzv. box
diagramu (Obr.2c), pričom zarátame aj interferenciu
amplitúd   procesov   s   vyžiarením   gluónu   v
počiatočnom  či   konečnom  stave   (Obr.2a+2b)   [5].
Vo všeobecnosti sa amplitúda daného procesu ťažko
zisťuje   analyticky,   ale   rozvinie   sa   do   radu   v
konštante silnej interakcie s

, (4)

kde M0  je amplitúda v základnom ráde (LO), M1 v
prvom ráde (next to leading order, NLO)...[6] Pri qq
anihilácii   je   potrebné   uvažovať   korekcie   vyšších
rádov, aby sme zaznamenali asymetriu.

M = M0 + M1

αs

4π
+ M2(

αs

4π )
2

+...
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Ku   vzniku   asymetrie   teda   dochádza   pri   strete
kvarku a antikvarku s rôznymi hybnosťami, pričom
sa   očakáva,   že   kvark   vstupujúci   do   interakcie   je
valenčný a má väčšiu hybnosť ako antikvark, ktorý
môže vzniknúť len ako morský kvark. Vzniknutý b
a  b  kvark   nepôjdu   presne   opačnými   smermi,   ale
smer   pohybu   (anti)kvarku   vzniknutého   v   smere
energetickejšieho   kvarku     bude   odklonený   od
pôvodného   smeru   o   menší   uhol   ako   (anti)kvark
vzniknutý v smere antikvarku. Procesy, pri ktorých
vznikne b kvark v smere pôvodného kvarku nebudú
rovnako pravdepodobné ako procesy, kedy v smere
pôvodného   kvarku   poletí  b  kvark   –   nebudú
nábojovo symetrické. 

2.2 Definícia asymetrie
 Na výpočet nábojovej asymetrie potrebujeme zistiť,
ktorý z nich vznikol z ktorej zrážajúcej sa častice,
čiže   ktorým   smerom   od   miesta   zrážky   vyletel.
Veličina, ktorú použijeme na definovanie asymetrie,
je rapidita

y =
1
2
ln(

E+pz c
E−pz c

) , (5)

kde E je energia častice a pz je hybnosť v smere osi
z,  ktorá   sa  stotožňuje  so  smerom  letu pôvodných
častíc. Súvis so smerom častice je nasledovný: ak je
pz > 0, teda v smere osi z, tak aj rapidita je väčšia
ako 0, ak je pz< 0  tak aj rapidita je menšia ako 0. Jej
výhodou oproti definovaniu smeru častice cez uhol
odklonu   od   osi   z   alebo   iným   spôsobom   je
invariantnosť voči zovšeobecneným Lorentzovským
transformáciám pozdĺž osi z.   Nábojovú asymetriu
AC môžeme definovať ako

AC =
N(Δy>0)−N (Δy<0)

N(Δy>0) + N (Δy<0)
, (6)

pričom y = yb – yb , čiže ide o rozdiel rapidít b
a  b  jetu   a   N   zodpovedá   počtu   zrážok,   kedy
vyprodukovaný b jet má väčšiu/menšiu rapiditu ako
b jet. Táto definícia asymetrie je postačujúca pre pp
zrážky,  aké  boli  uskutočňované  na  Tevatrone.  Pri
kolíziách medzi protónom a antiprotónom vieme s
dostatočne vysokou pravdepodobnosťou vyhlásiť, že
zrážajúci   sa   kvark   pochádza   z   protónu,   kým
antikvark   pochádza   z   antiprotónu.   Pokiaľ   však
uvažujeme   zrážky   dvoch   protónov   na   LHC,   tak
nevieme povedať, z ktorého protónu pochádza kvark
a   z   ktorého   antikvark,   preto   je   výhodnejšie
definovať nábojovú asymetriu takto

AC =
N(|Δ y|>0)−N(|Δ y|<0)

N(|Δ y|>0) + N(|Δ y|<0)
, (7)

kedy   vezmeme   rozdiel   absolútnych   hodnôt
rapidít : |y = yb –yb 

  ŠM   nepredpovedá  príliš   veľkú   hodnotu
asymetrie   na   LHC   vzhľadom   na   prevládajúcu
symetrickú   produkciu   cez   gluónovú   fúziu,   teda
meranie asymetrie je dobrým nástrojom na overenie
ŠM alebo na hľadanie novej fyziky za ŠM.

3 Simulácia zrážok na ATLASe
Skúmanie   asymetrie   realizujeme   na   Monte   Carlo
vzorkách vytvorených NLO Powheg generátorom,
pričom   hadronizácia   je   generovaná   pomocou
Pythia8   generátora.   Vzorka   neobsahuje   simuláciu
ATLAS   detektora   a   preto   skúmame   procesy   na
časticovej   úrovni.   Vo   vzorke   je   simulovaná
produkcia bb páru v protónprotónových zrážkach s
energiou zrážky s = 8TeV.
Po simulácii hľadáme pár bjetov, ktoré musia splniť
selekčné kritériá :

•  2,5

• pT > 20 GeV/c

• (jet1, jet2)| 2,0 rad

kde   je pseudorapidita, ktorá popisuje odklon jetu
od osi zväzku a definujeme ju takto

 , (8)

čiže pre odklon 90° od osi zväzku letiacich častíc
(os z) je   = 0, ak sa uhol blíži k 0, tak    ide do
nekonečna. Naša podmienka spôsobuje, že berieme
do úvahy len tie jety, ktoré sa odklonili od osi z o
viac   ako  10°.  Toto  ohraničenie   je   dané   pokrytím
detektora.   Druhá   podmienka   predstavuje
ohraničenie  na  priečnu hybnosť   jetu,  čiže  priemet
hybnosti jetu do roviny kolmej na os zväzku  musí
byť väčší ako 20 GeV/c, čo je spôsobené rozlíšením

Obr.2: Pôvod QCD nábojovej asymetrie pri produkcii
ťažkých kvarkov : interferenia amplitúd procesov, kedy

dochádza ku vyžiareniu gluónu a) v konečnom a b)
počiatočnom stave, interferencia amplitúdy c) box
diagramu s amplitúdou d) Bornovho diagramu [5]

η=−ln ( tan( θ
2

))
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kalorimetrov   experimentu   ATLAS.   Poslednou
podmienkou   si   zabezpečíme   to,   aby   vzájomný
odklon dvoch  jetov  bol  väčší   ako  približne  114°,
teda aby b a b jet leteli opačným smerom.

3.1 Analýza vzoriek
K dispozícii máme tri vzorky líšiace sa intervalmi
priečnej hybnosti najenergetickejších jetov :

• 20 < pT < 80 GeV/c
• 80 < pT < 200 GeV/c
• 200 < pT < 500 GeV/c

V každej vzorke požadujeme, aby eventy splnili
spomínané  selekčné  kritériá  pre  nájdenie  bb  páru.
Počet eventov, v ktorých bol vytvorený takýto pár
je   zobrazený   v   Tab.1.   pre   všetky   tri   vzorky.
Experimentálne bolo zistené, že čím väčšiu energiu
má jet, tým viac hybnosti protónu odnesú kvarky na
úkor   gluónov,   čo   zvyšuje   pravdepodobnosť   qq
anihilácii   a   tým   lepšie   pozorovateľnú   asymetriu.
Naopak pre nízke hybnosti   jetov väčšina hybnosti
pripadne gluónom, ktoré nemajú potenciál spôsobiť
asymetriu.  Predpokladá   sa,  že nábojová  asymetria
by   mala   narastať   s   invariantnou   hmotnosťou
dijetového   páru,   pretože   s   rastúcou   energiou   sa
vyskytuje   viac   eventov   vytvorených   kvark
antikvarkovou anihiláciou. Podľa Obr.3 by najviac
asymetrie mala poskytnúť tretia vzorka.

Invariantná   hmotnosť   dijetového   páru   je
definovaná ako

M=√(E1+E2)
2−( p⃗1+ p⃗2)

2 , (9)

kde E1, p1 sú energia a hybnosť jedného jetu a E2,
p2 druhého jetu. Ak si vykreslíme rapiditu niektorej
zo   vzoriek,   mali   by   sme   pozorovať     odlišné
rozdelenie pre b a b jet. Na Obr.4 je ukázaný pravý
opak,   pretože   podiel   gluónovej   fúzie  voči   kvark
antikvarkovej   anihilácii   je   obrovský,   vo   väčšine
prípadov vznikne bb pár interakciou gluónov, ktorá
je úplne symetrická.

Z   predošlých   zistení   nám   vyplýva,   že   pre
najlepšie   pozorovanie   asymetrie   bude   potrebné
vyselektovať   tie  eventy,  kedy dôjde  ku vzniku bb
páru   cez   qq  anihiláciu.  Na   Obr.5   je   obdobne
vyobrazená rapidita ale už len pre jety vzniknuté  qq
anihiláciou.  Vidno rozdiely medzi  rapiditou b  a  b
jetu, porovnávaním kriviek usudzujeme, že existuje
viac prípadov s vyššou rapiditou  b jetu ako b jetu,
ten   zas   dominuje   pre   hodnoty   rapidity   blízke   0.
Histogram   je   približne   symetrický   pre   kladné   a
záporné   hodnoty   rapidít,   teda   rovnako
pravdepodobné sú eventy, že  (anti)kvark vznikne z
jedného   alebo   druhého   protónu   –   vyletí   v   smere
alebo   proti   smeru   osi   z.   Na   Obr.6   vidíme,   že
rozdelenie rapidít b a b jetu je takmer identické pre
eventy vzniknuté gluónovou fúziou.

Obr.3: Invariantná hmotnosť dijetových párov pre všetky
3 vzorky

Tab.1: Počty bb párov pre jednotlivé vzorky

počet eventov [%]

oba b jety

65.63 59.07

76.45 68.81

84.51 75.99

E
T
[GeV] b a b jet

20 < E
T 

< 80

80 < E
T 

< 200

E
T 

> 200

Obr.4: Rapidita b a b jetu pre 1. vzorku

Obr.5: Rapidita b a b jetu pre qq anihiláciu pre 1.vzorku

Štúdium asymetrie v produkcii t’ažkých kvarkov na experimente ATLAS 107



Pre výpočet nábojovej asymetrie podľa (6) alebo
(7)   je   potrebné   vyjadriť   rozdiel   rapidít   prípadne
rozdiel absolútnych hodnôt rapidít. Odlišnosť týchto
definícii   vyjadruje   Obr.7.,   kedy   rozdiel   rapidít
definovaný ako y = yb – yb je symetrický okolo 0 a
nedá sa použiť  na meranie asymetrie na ATLASe,
zatiaľ čo rozdiel rapidít definovaný ako y = yb –
yb nie je symetrický a ďalej v práci ho používame
na meranie asymetrie.

Finálny   výpočet   nábojovej   asymetrie
uskutočníme   pomocou   vzorca   (7),   ktorý   je
vhodnejší pre naše vzorky, t.j. meranie asymetrie na
ATLASe.   V   Tab.2   je   percentuálne   vyčíslená
asymetria   celej   vzorky,   takisto   asymetria   len   pre
eventy   vzniknuté  qq  anihiláciou.   Výpočet   sme
uskutočnili   pre   všetky   vzorky,   uviedli   sme   aj
percentuálny   podiel  qq  anihilácie   ku   všetkým
eventom,  kedy  došlo  ku   vzniku   bb  páru.  Z   tejto
tabuľky vyplýva, že asymetria celej vzorky naozaj
rastie so zvyšujúcou sa invariantnou hmotnosťou bb
páru. Asymetria pre  qq anihiláciu však nevykazuje
známky rastu, je viacmenej konštantná.

Záver
Potvrdili   sme predpoklad  existencie  asymetrie  pri
vzniku  bb  páru zo zrážky dvoch protónov,  ktorej
hodnota sa pohybuje v okolí 2% pre produkciu qq
anihiláciou pre všetky vzorky. Po zahrnutí všetkých
procesov vzniku  bb páru, teda aj gluónovej fúzie a
iných,   sa   hodnota   asymetrie   zníži   pod   1%.
Dôvodom je vysoká početnosť  procesov gluónovej
fúzie, ktorá je symetrická a tým znižuje asymetriu.
Overili   sme   aj   zvýšenie   počtu   qq  anihilácie   s
rastúcou   invariantnou   hmotnosťou   jetov   –   pre
poslednú   vzorku   s   najvyššou   invariantnou
hmotnosťou je počet  anihilácii  21,3% zo všetkých
eventov,   pričom   pre   vzorku   s   najnižšou
invariantnou hmotnosťou bolo zistených   len 4,3%
eventov.   V   budúcnosti   by   sme   chceli   spočítať
asymetriu   pre   niekoľko   intervalov   dijetovej
invariantnej   hmotnosti   a   preskúmať   možnosť
zvýšenia   podielu     qq  anihilácie   vo   vzorkách
vhodnými selekčnými kritériami. 
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Obr.7: Rôzne definície rozdielu rapidít pre bb páry
vzniknuté qq anihiláciou

Tab.2: Nábojová asymetria 

Ac[%]

celá vzorka

2.18 ±  0.24 0.09 ±  0.05  4.3

2.07 ±  0.17 0.26 ±  0.05  9.1

2.12 ±  0.17 0.46 ±  0.08  21.3
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Obr.6: Rapidita b a b jetu pre gluóngluónovú fúziu
pre 1.vzorku
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Abstract: Procedure which is able to accurately
distinguish jets initiated by the b-quarks from jets ini-
tiated by the b̄-quarks is essential in particle physics.
Standard jet charge technique is affected by large
pile-up and additional positive charge. This charge
related asymmetry poses difficulties in studies which
require great precision in the jet charge measuring.
In this paper we study how we can improve the jet
charge technique using information from the sec-
ondary vertices within the jets. We can conclude that
using this new approach improves the performance of
the jet charge technique in some aspects.

Keywords: b-jet, jet charge, ATLAS, flavour tagging,
secondary vertex

1 Introduction

The Standard Model (SM) is a theory describing elec-
tromagnetic, weak, and strong nuclear interactions
and it also classifies subatomic particles. The dis-
covery of Higgs boson was last big step in verifying
the SM theory. However, there are many unsolved
problems. The SM predicts certain outcomes for var-
ious experiments e.g. forward-backward asymmetry,
CP symmetry violation. These outcomes can further
verify the SM or they could be indications of a new
physics beyond the SM. In these studies it is essen-
tial to accurately determine the charge of the pro-
duced b-quarks, observed as jets. Standard jet charge
technique was developed in order to solve this is-
sue. However, this procedure is affected by large pile-
up and additional positive charge from proton-proton
collisions. In this study we will try to solve this prob-
lem and improve results using information from the
secondary vertex.

1.1 ATLAS

The Large Hadron Collider (LHC) [LHC, 1993] is
the largest particle collider on the world. There are

∗farkas66@uniba.sk
†melo5@uniba.sk

four main experiments at LHC which use detectors to
analyze particle collisions. Detector of our interest is
ATLAS [ATL, 1999]. ATLAS is 25 meters in diame-
ter, 46 meters long and weights about 7000 tones.

ATLAS detector is a system of concentric cylin-
ders around the point where particle beams collide. It
has four main parts: the Inner Detector, the calorime-
ters, the Muon Spectrometer and the magnet systems.

2 Event selection

In this study we are using 8 TeV ATLAS Monte Carlo
(MC) tt̄ sample. Integral Luminosity of this sample
is given by:

∫
L dt = 20.3 fb−1 (1)

We are selecting events where the top quark pair de-
cays semileptonically:

tt̄ −→ bWb̄W −→ bb̄qq̄`ν (2)

In our case ` stands for muon µ . In this decay we
are taking into account only those jets which have
been tagged as b-jets by MV1 [Jovicevic, 2014] al-
gorithm. By using MC sample we have informa-
tion about whether b-quark has been tagged correctly
(truth information). In our selection we require that
the truth b-quark is in conus ∆R < 0.35 1 from the jet
axis.

2.1 Jet charge procedure

In problems where charge-related asymmetries are
studied, determination of the b-quark charge (flavour
tagging) is crucial. However, the b-quark hadronizes
and decays - in place of one particle a whole
stream of hadrons (a jet) is detected. A jet charge
technique was developed to assign an effective
charge to the observed jet. The result of optimiza-
tion of this technique gives us these requirements
[M.Dubovský, 2015]:

1∆R =
√

∆η2 +∆φ 2 where η is psudorapidity and φ is az-
imuthal angle.
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Figure 1: Illustration of the secondary vertex
[sv, 2012]

• Only tracks that correspond to the b-jet within a
cone ∆R < 0.4 are accepted

• All tracks with pT > 400 MeV are considered

• Minimum quality of the track fit χ2/ndf. < 4 is
required

• Impact parameter in the transverse plane with
respect to the primary vertex |d0|< 5 mm is re-
quired

• Impact parameter along the beam direction with
respect to the primary vertex |z0 sinθ | < 5 mm
is required

• At least 1 hit in the pixel detector and at least
4 hits in the Semiconductor Tracker (SCT) are
required

• Maximum of 10 tracks with highest pT are se-
lected and if less than 2 track pass the b-jet is
rejected

Tracks that pass these conditions are used in calcula-
tion of the effective b-jet charge using the following
formula [Krohn et al., 2013]:

Q =
∑i qi|~j·~pi|κ
∑i |~j·~pi|κ

(3)
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Figure 2: Distribution of invariant mass of secondary
vertex
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Figure 3: Distribution of secondary vertex energy
fraction

where ~pi(qi) is momentum (charge) of the i-th parti-
cle, ~j is a unit vector in the direction of the jet axis
and κ is a constant obtained by optimization equal to
0.5.

2.2 Secondary vertex

B-jets are useful because they are detected in many
processes where signs of new interesting physics
emerge (supersymmetry, top quarks, higgs boson and
other phenomena). B-hadrons have typical decay
length 1 mm. Using this to our advantage we look
for tracks which originate from a vertex apart from
the primary vertex (a secondary vertex (SV)). The
mentioned problem with charge asymmetry might be
solved by using only tracks associated to the sec-
ondary vertex of the b-jet, which would suppress the
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additional tracks from the pile-up.
The ATLAS detector is capable of reconstructing

the SV vertices which might belong to the b-hadron
decay. Several algorithms were created in order to
reconstruct the secondary vertices. In this study we
work with the SV1 [ATL, 2009] algorithm which
combines several variables (e.g. invariant mass of the
vertex, decay length etc.).

In order to optimize this procedure we maximized
the quality factor2 Q:

Q = ε(2P−1)2 (4)

where ε is efficiency (fraction of b-jets which pass the
jet charge technique) and P is the purity (probabil-
ity that event was classified correctly) of the effective
charge.

In our optimization process two variables were
considered. First, the invariant mass of the SV which
is determined as an invariant mass of the charged par-
ticles that belong to the SV. Distribution of this vari-
able is shown in Fig. 2. Low invariant mass might be
associated with a presence of c-hadron decay or bad
vertex reconstruction.

Secondly, the energy fraction which is defined as
a ratio of sum of the energies of the tracks coming
from secondary vertex to the total energy of all tracks
associated to the b-jet. Distribution of this variable is
shown in Fig. 3. Similarly to the case of the invariant
mass variable the low energy fraction might indicate
the presence of lighter particles or bad vertex recon-
struction.

3 Preliminary results

In order to optimize jet charge technique several cuts
on variables mentioned in section 2.2. were stud-
ied. Firstly, we applied cut on invariant mass of the
SV and than we observed how the purity, efficiency
an quality factor varied with changing values of en-
ergy fraction. Invariant mass of the SV is required
to be greater than 0.5 GeV to produce the best result.
When larger cuts on invariant mass were applied ,e.g.
1 GeV and higher, we noticed significant decrease of
efficiency and quality factor.

However, the difference in results when cuts 0 GeV
and 0.5 GeV were applied is negligible. As shown in
Fig. 4 when the energy fraction was in interval from

2This is a standard formula used to optimise the trade-off
between efficiency and purity.

Figure 4: Purity, efficiency and quality factor at in-
variant mass 0.5 GeV

Figure 5: Purity, efficiency and quality factor at fixed
value of energy fraction at 0.3

0 to 0.4 quality factor and other variables varied in-
significantly. The best values were observed when
energy fraction was set to the value 0.3 (see Table 2.
for numerical result). In these simulations the stan-
dard criteria and criteria for the SV were applied si-
multaneously.

For comparison Fig. 5 was constructed to show us
development of purity, efficiency and quality factor
when energy fraction is fixed at value 0.3.
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Table 1: Comparison of the performance of the two studied flavour tagging techniques

Flavour tagging performance

SV jet charge Standard jet charge
b b̄ b b̄

µ+ jets
P [%] 64.01 ± 0.04 64.05 ± 0.04 64.01 ± 0.04 64.76 ± 0.04
ε [%] 85.16 ± 0.02 85.15 ± 0.02 100.00 ± 0.02 100.00 ± 0.02

Q 6.69 ± 0.04 6.73 ± 0.04 7.85 ± 0.04 8.71 ± 0.04

Table 2: Comparison of the track selection for two jet
charge approaches

Track selection criteria for the jet charge technique

SV approach Standard selection

SV1 requirements -
SV invariant mass > 0.5 Gev -
SV energy fraction > 0.3 -
Track pT > 400 MeV Track pT > 400 MeV
- χ2/ndf. < 4
- |d0|< 5 mm
- |z0 sinθ |< 5 mm
- Pixel hits > 0
- SCT hits > 3
- Min. track N = 2
- Max. track N = 10

3.1 Without standard criteria

The results we obtained so far used standard crite-
ria as well criteria for SV approach. Comparison of
the selection criteria is shown in Table 2. In the next
step of optimizing the jet charge procedure we did
not apply the standard criteria. Various combinations
of standard criteria and SV criteria were also stud-
ied. These combinations had very little impact on the
result.

When comparing results from section 2 we observe
that impact of standard criteria when criteria for SV
are enabled is weak.

Performance comparison of the two jet charge
techniques is summarized in Table 1. Results for b-
quarks and b̄-quarks are presented separately in or-
der to compare the charge-symmetricity of the tech-
niques. Each technique has higher purity in case of
the b̄-quarks, but the asymmetry between b-quarks
and b̄-quarks almost vanishes when using the SV jet

charge procedure. Our hypothesis was confirmed - if
we select only tracks associated to the secondary ver-
tices, the additional positive charge is considerably
reduced.

Although we observe improvement in charge-
symmetry the SV jet charge approach has lower per-
formance in terms of the quality factor Q. This is
primarily due to the lower efficiency ε .

4 Conclusion

We studied the bottom quark charge using 20.3 fb−1
√

s = 8 TeV Monte Carlo tt̄ sample from the ATLAS
experiment. Our attempt to optimize jet charge pro-
cedure was successful. The best results were obtained
when requiring the energy fraction to be at least 0.3
and invariant mass of the secondary vertex to be at
least 0.5 GeV. We can conclude that when criteria for
SV are applied the standard criteria are unnecessary.

We can also conclude that when we use tracks
coming from secondary vertices charge asymmetry
almost disappears and this symmetry is the reason we
suggest using SV approach in studies which require
great precision in jet charge measurement (e.g. CP
violation and forward-backward asymmetry studies).
However, we observe small decrease in efficiency ε
and quality factor Q.
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Abstrakt: V tejto práci sa zaoberáme proble-
matikou vplyvu energetického rozlíšenia detektora
na rozpadovú šírku top kvarku. V experimente
sme použili nasimulované Monte Carlo dáta z
protón-protónových zrážok pri t’ažiskovej energii√

s = 8 TeV, pri celkovej integrovanej luminozite
Lint = 20.3 fb−1.

Pomocou modifikácie selekčných kritérii pre
priečnu hybnost’ jetov sme analyzovali zmenu sepa-
rácie rozdelenia pozorovanej veličiny (hmotnost’ top
kvarku, resp. rozdiel hmotností top kvarku a W bo-
zónu) pre rôzne hodnoty rozpadovej šírky top kvarku.
Na overenie experimentálnej použitel’nosti danej me-
tódy sme využili pseudo-experimenty, ktoré mali za
ciel’ ohodnotit’ vývoj štatistickej chyby so zväčšujú-
cimi sa cutmi na priečnu hybnost’ jetov.

Kl’účové slová: top kvark, rozpadová šírka, detektor
ATLAS, priečna hybnost’

1 Úvod

Top kvark je kvarkom tretej generácie s najväč-
šou hmotnost’ou spomedzi elementárnych častíc a
to približne mt = 172.5 GeV/c2. Hmotnost’ častice
má kl’účový vplyv na teoretický výpočet rozpadovej
šírky, čo znamená, že top kvark je kvarkom s najväč-
šou hodnotou tejto veličiny a to Γt = 1.33 GeV/c2.
Tak vel’ká hodnota šírky implikuje aj vel’mi krátku
strednú dobu života na úrovni 5× 10−25 s, čo zna-
mená, že top kvark sa rozpadá ešte pred hadronizá-
ciou, čo z neho robí jedinečnú časticu z hl’adiska skú-
mania jeho vlastností.

Pre našu prácu je kl’účovým energetické rozlí-
šenie detektora, ktoré je podl’a výpočtov tým lep-
šie, čím vyššia je energia detekovaných častíc. Te-
oretické predpoklady teda naznačujú, že pri rekon-
štrukcii vlastností top kvarku bude táto rekonštrukcia
presnejšia pre energetickejšie rozpadové produkty tt̄
kvarkových párov. Naša analýza sa teda opierala o te-
oretické predpovede, že so zväčšujúcou sa energiou
jetov (reprezentujú formu výstupných produktov roz-
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padu), teda so zväčšujúcou sa dolnou hranicou pre ich
priečnu hybnost’ sa bude separácia rozdelení hmot-
ností top kvarku (resp. W bozónu) pre rôzne hodnoty
rozpadovej šírky zväčšovat’.

2 LHC a ATLAS

2.1 Vel’ký hadrónový urýchl’ovač

Vel’ký hadrónový kolajder (LHC - Large hadron col-
lider) je dvojprstencový urýchl’ovač a kolajder, ktorý
sa nachádza v 26,7 km dlhom tuneli zostrojenom v
rokoch 1984 až 1989 pre CERN v Ženeve pre Vel’ký
elektrón - pozitrónový kolajder (LEP). Sedem experi-
mentov na LHC využíva detektory na analýzu množ-
stva častíc vyprodukovaných pri zrážkach v urýchl’o-
vači. Najväčšími z experimentov sú ATLAS (A toro-
idal LHC apparatus) [1] a CMS (Compact Muon So-
lenoid) [2], ktoré využívajú univerzálne detektory na
skúmanie najväčšieho možného rozsahu v časticovej
fyzike.

2.2 Detektor ATLAS

ATLAS je viacúčelovým detektorom s predo-zadnou
symetrickou (vzhl’adom na interakčný bod) a cylin-
drickou geometriou. Je vysoký 25 m, jeho dĺžka je
44 m a dosahuje hmotnost’ 7000 ton. V krátkosti po-
píšeme vzt’ažný systém, ktorý využíva experiment a
detektor ATLAS. Nominálny interakčný bod je de-
finovaný ako počiatok vzt’ažného systému, pričom
smer zväzku definuje os z a rovina x-y je v prieč-
nom smere voči smeru zväzku. Kladná čast’ osi x
smeruje do stredu prstenca LHC a kladná čast’ osi
y mieri smerom nahor. Azimutálny uhol φ sa meria
okolo osi zväzku a sférický uhol θ vyjadruje odklo-
nenie od osi zväzku. Každá častica je popísaná svo-
jim štvor-vektorom P = (E/c, px, py, pz), ktorý obsa-
huje energiu častice E a priestorový vektor hybnosti
častice ~p = (px, py, pz). Priečna hybnost’ pT častice
je potom definovaná ako

pT =
√

p2
x + p2

y (1)
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Podobne je v rovine x-y definovaná aj priečna ener-
gia ET , resp chýbajúca priečna energia Emiss

T , ktorá
nie je zaznamenaná detektorom, ale jej existencia je
nutná na splnenie zákona zachovania energie a hyb-
nosti, teda je to priečna energia častíc, ktoré nezastaví
žiadna zložka detektora. V časticovej fyzike sa často
používa veličina pseudorapidita η , ktorá kvantifikuje
odklon zväzku od jeho osi. Je definovaná ako

η =− ln tan
(

θ
2

)
=

1
2

ln
( |~p|+ pz

|~p|− pz

)
(2)

Táto veličina je výhodná pre použitie v urýchl’ova-
čovej fyzike najmä vd’aka tomu, že η je invariantom
voči Lorentzovým transformáciám pri posunutí po-
zdĺž osi zväzku. V prípade častíc so zanedbatel’nými
hmotnost’ami, kedy platí |~p| ≈ E prechádza vzt’ah 2
do tvaru

y =
1
2

ln
(

E + pz

E− pz

)
(3)

ktorý definuje veličinu y nazývanú rapidita. Hodnota
η pri polárnom uhle θ = 90◦ je teda 0, kým pri θ = 0◦

je η = ∞ (napr. pri θ = 10◦ je η = 2.44).

2.2.1 Technické parametre detektora ATLAS

Detektor ATLAS je zložený z nasledovných štyroch
cylindrických podsystémov usporiadaných v koncen-
trických vrstvách vzhl’adom na interakčný bod:

• Vnútorný detektor (Inner detector - ID), ktorý je
ponorený v osovom magnetickom poli sa pou-
žíva na meranie dráh nabitých častíc a teda me-
ria ich polohu, hybnost’ resp. pôvod (z primárnej
alebo sekundárnej interakcie) (na Obr. 1 žltou
farbou).

• Kalorimetre (elektromagnetické a hadrónové)
pohlcujú elektróny, fotóny a hadróny a merajú
ich energie, čo je tiež podstatné pre rekonštruk-
ciu chýbajúcej priečnej energie (na Obr. 1 oran-
žovou a zelenou farbou).

• Miónový spektrometer (Muon Spectrometer -
MS) ktorý identifikuje a meria hybnosti mió-
nov, ktoré nedokážu zastavit’ iné kalorimetre je
obsiahnutý prevažne v prstencovom magnetic-
kom systéme (na Obr. 1 modrou farbou). Čin-
nost’ tohto spektrometra je nezávislá od systému
vnútorného detektora.

• Systém magnetov, ktorý zabezpečuje zahnutie
dráh nabitých častíc, z čoho možno zistit’ ich
hybnost’ (na Obr. 1 sivou farbou).

Obr. 1: Prierez detektorom ATLAS s farebným odlí-
šením jednotlivých podsystémov. [3]

3 Top kvark v teórii a experimente

3.1 Základné vlastnosti top kvarku

Ked’že táto práca je zameraná na štúdium top kvarku,
v tejto kapitole stručne podávame základné fakty z te-
órie top kvarku [4]. Top kvark je kvarkom tretej gene-
rácie (spolu s bottom kvarkom), s elektrickým nábo-
jom +2

3
1 a so slabým izospinom +1

2 , teda ako každý
kvark je to elementárny fermión, pričom interaguje
pomocou všetkých štyroch fundamentálnych síl (o
gravitačnej interakcii však nemáme žiadny dôkaz).
Bol objavený v roku 1995 na urýchl’ovači Tevatron
vo Fermilabe experimentami CDF[5] a D0[6]. Tento
kvark je výnimočnou časticou z toho dôvodu, že
jeho hmotnost’ mt = 173.34± 0.27(stat)±0.71(syst)
GeV/c2 2 [7]je najväčšou spomedzi elementárnych
častíc, pričom výrazne prevyšuje hmotnosti ostatných
kvarkov 3 a je dokonca len o trochu l’ahší ako jadro
atómu zlata. Zároveň je hmotnost’ top kvarku zme-
raná s presnost’ou lepšiu ako 0.5%, kvôli čomu je top
kvarkom s najlepšie experimentálne zmeranou hmot-
nost’ou spomedzi kvarkov. Ani kvôli vysokej hmot-
nosti top kvarku však zatial’ u neho nebola expe-
rimentálne pozorovaná žiadna vnútorná štruktúra a
teda vo všetkých procesoch sa správa ako bodová
častica. Top kvark sa rozpadá s takmer 100% prav-
depodobnost’ou na W bozón a b kvark (t.j. pri top

1Elektrický náboj udávame v násobkoch elementárneho ná-
boja e = 1.602×10−19 C.

2Výsledok kombinovaného merania na experimentoch CDF
a D0 na urýchl’ovači Tevatron, resp. na CMS a ATLAS na urých-
l’ovači LHC.

3Druhý najt’ažší je b kvark s hmotnost’ou 4.2 GeV/c2.
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kvarku dochádza k jeho malému zmiešavaniu s inými
vôňami).

3.1.1 Rozpadová šírka top kvarku

Jednou z najdôležitejších charakteristík častice je jej
doba života, ktorá závisí od jej príslušných rozpado-
vých kanálov. Dobu života individuálnej častice nie je
možné experimentálne zmerat’, avšak je možné určit’
jej strednú dobu života τ pomocou štatistickej distri-
búcie pre vel’kú vzorku. Ekvivalentným postupom je
určenie rozpadovej šírky [8] častice Γ, ktorá vyjad-
ruje pravdepodobnost’ za jednotku času, že sa daná
častica rozpadne, čo v SI sústave udáva vzt’ah

Γ =
h̄
τ

(4)

Ako sme už spomenuli, vo všeobecnosti sa počia-
točná nestabilná častica rozpadá cez niekol’ko rozpa-
dových kanálov s rôznymi konečnými stavmi, ktoré
reprezentujú rôzne rozpadové šírky Γ f (pre kanál f ) a
teda celkovú rozpadovú šírku Γtotal pre danú časticu
získame ako

Γtotal = ∑
f

Γ f (5)

pričom možno definovat’ aj vetviaci pomer B f , pre
rozpad cez kanál f vzt’ahom

B f ≡
Γ f

Γ
(6)

Najprecíznejšie teoretické predpovede rozpadovej
šírky top kvarku, Γt v SM pomocou poruchového
radu predpokladajú čo najpresnejšie zmeranie hmot-
nosti top kvarku. Ked’že táto hodnota nebola presne
zmeraná, znamená to, že neexistuje jednoznačná
predpoved’ pre Γt . Rozpadová šírka top kvarku pred-
povedaná SM je približne Γt = 1.33 GeV/c2, čo
vd’aka vzt’ahu 4 znamená, že jeho stredná doba ži-
vota τt je najkratšia spomedzi fermiónov, len pri-
bližne 5× 10−25 s. Ked’ porovnáme túto hodnotu s
typickou strednou dobou života, potrebnou pre for-
máciu QCD viazaného stavu τQCD ≈ 3×10−24 s, zis-
tíme, že top kvark sa rozpadá pred hadronizáciou,
teda tým ako by mohol vytvorit’ viazaný stav v po-
dobe hadrónu.

3.2 Produkcia top kvarku

Top kvarky sú väčšinou produkované ako tt̄ páry na
hadrónových kolajderoch prostredníctvom silnej in-
terakcie. Práve týmto procesom bol top kvark obja-

vený na Tevatrone a taktiež bola touto cestou usku-
točnená väčšina štúdií o top kvarku. Produkcia tt̄
kvarkových párov prebieha dvomi možnými spô-
sobmi a to bud’ prostredníctvom anihilácie kvarku a
antikvarku, alebo pomocou interakcie gluónov v zrá-
žajúcich sa zväzkoch častíc. Dominantným procesom
na LHC pri pp zrážkach je interakcia medzi gluónmi,
ktorý tvorí viac ako 80% účinného prierezu, pričom
na Tevatrone je dominantným qq̄. Na Obr.2 sú zobra-
zené Feynmanove diagramy znázorňujúce produkciu
tt̄ kvarkových párov prostredníctvom qq̄ anihilácie,
resp. gluónovej fúzie.

3.3 Rozpadové procesy tt̄ kvarkových párov

Ako sme už spomenuli top kvark sa s takmer 100%
pravdepodobnost’ou rozpadá na W bozón a b kvark.
Pri dominantnej tt̄ produkcii dochádza vo finálnom
stave po rozpade páru k vzniku nasledovných rozpa-
dových tried [10]:

1. tt̄→W+bW−b̄→ qq̄′bq′′q̄′′′b̄ (46.2%)

2. tt̄→W+bW−b̄→ qq̄′blν̄l b̄+ l̄νlbqq̄′b̄ (43.5%)

3. tt̄→W+bW−b̄→ l̄νlbl′ν̄l b̄ (10.3%)

Kvarky v konečnom stave sú detekované vo forme je-
tov 4, pričom údaje v zátvorkách za jednotlivými trie-
dami predstavujú ich relatívny príspevok, kde sa berú
do úvahy aj hadrónové korekcie. Prvá trieda predsta-
vuje all-hadrónový kanál (tzv. all jets), kde na vý-
stupe detekujeme 6 kvarkov v podobe jetov. Druhý
kanál sa nazýva semileptónový (l+jets), ked’že je-
den W bozón sa rozpadá leptónovo na (anti)leptón
(e, µ,τ , resp. ich antičastice) a k nemu príslušné
(anti)neutríno, zatial’ čo druhý W bozón sa roz-
padá hadrónovo na kvark a antikvark. Tretím naj-
menej zastúpeným kanálom je dileptónový (ll) ka-
nál, kde sa obidva W bozóny rozpadajú leptónovo na
(anti)leptón a k nemu príslušné (anti)neutríno. Pre-
hl’adnejšie sú jednotlivé kanály zobrazené na Feyn-
manových diagramoch na Obr.3

Naša štúdia využíva semileptónový tt̄ kanál kvôli
jeho vyššiemu účinnému prierezu a získaniu lep-
šej štatistiky oproti dileptónovému kanálu a takisto
z dôvodu menšieho pozadia v porovnaní s all-
hadrónovým kanálom.

4Jet predstavuje úzky kužel’ hadrónov a iných častíc vytvo-
rených hadronizáciou kvarku, resp. gluónu.
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Obr. 2: Feynmanov diagaram znázorňujúci produkciu tt̄ kvarkových párov prostredníctvom anihilácie kvarku s
antikvarkom (hore), resp. pomocou interakcií medzi gluónmi (tri diagramy dole).[9]

Obr. 3: Feynmanove diagaramy zobrazujúce rozpadové kanály pre tt̄ páry - all-hadrónový (vl’avo), semileptó-
nový (v strede) a dileptónový (vpravo).[11]
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3.4 Top kvark v experimente

3.4.1 Predchádzajúce merania rozpadovej šírky
top kvarku

Ako sme už spomenuli, SM predpovedá na zá-
klade výpočtu Γt strednú dobu života top kvarku
τt = 5 × 10−25 s, čo je tak krátky čas medzi vznikom
a rozpadom top kvarku, že ho nie je možné priamo
experimentálne zmerat’. Napriek tomu sa o to ako
prvý pokúsil experiment CDF, ktorý dospel k záveru
τt < 2×10−13 s [12].

Alternatívny prístup pre meranie rozpadovej šírky
(krátko šírky) pre rozpady využívajúce silnú interak-
ciu predstavuje priame meranie šírky [4]. Pre pou-
žitie tejto metódy je podstatné aby hmotnostné roz-
líšenie experimentu bolo lepšie ako očakávaná hod-
nota šírky. Nanešt’astie však všetky experimenty na
Tevatrone ako aj LHC majú toto rozlíšenie horšie
ako SM predpoved’ pre Γt . Najpresnejšie priame me-
ranie šírky top kvarku bolo uskutočnené na expe-
rimente CDF [13], ktorý stanovil hodnotu šírky na
1.10 < Γt < 4.05 GeV, čo zodpovedá strednej
dobe života 1.6×10−25 < τt < 6.0×10−25 s pri 68%
C.L. (Confidence Level), v súhlase s SM predpove-
d’ou. Priame meranie šírky na experimentoch CMS a
AT LAS nebolo uskutočnené.

Iným prístupom na určenie šírky top kvarku je tzv.
nepriama metóda, ktorá je založená na predpoklade,
že Γ(t → Wb) je úmerná odmeranému účinnému
prierezu t-channel procesu σ (t-channel) produkcie
single top kvarku, pričom na základe predpovede
SM je faktorom úmernosti Γ(t→Wb)/σ (t-channel).
Rozpadová šírka top kvarku je potom získaná na zá-
klade vzt’ahu 6 ako Γt = Γ(t→Wb)/B(t→Wb).

Nevýhodou nepriamej metódy na meranie šírky
narozdiel od priamej metódy je fakt, že je závislá
na modeli, ktorý použijeme a preto nie je citlivá na
mnohé modely za SM (BSM - Beyond SM). Na štú-
dium širšieho okruhu BSM modelov je teda vhodnej-
šia priama metóda. Presné zmeranie šírky top kvarku
má potenciál limitovat’ niektoré BSM modely [14].
Medzi potenciálne testovatel’né BSM modely na zá-
klade top rozpadov na LHC patrí napr. model predpo-
kladajúci existenciu elektricky nabitých Higgsových
bozónov ako súčast’ MSSM (Minimal Supersymmet-
ric Standard Model), kde je relevantný zatial’ len roz-
padový kanál t → bH+ s B(t → bH+) = 3%, alebo
modely skúmajúce neutrálne prúdy meniace vôňu
(FCNC - Flavour changing neutral currents) (rozpady
t→ qZ, t→ qγ , t→ qg).

3.4.2 Použité dátové a nasimulované vzorky

V našom experimente využívame na meranie roz-
padovej šírky top kvarku oficiálne nasimulované
Monte Carlo (MC) vzorky vytvorené ATLAS kola-
boráciou pri t’ažiskovej energii

√
s = 8 TeV. Vzorky

boli získané experimentom ATLAS pri protón-
protónových zrážkach pri celkovej integrovanej lumi-
nozite Lint = 20.3 fb−1.

Medzi pozad’ové tt̄ efekty, ktoré pri rekonštrukcii
boli uvažované patria:

• W+jety (produkcia W bozónov s príslušnými
jetmi)

• Z+jety (produkcia Z bozónov s príslušnými
jetmi)

• Produkcia single top kvarku

• Dibozónová produkcia (ZZ, WW, WZ)

• Multijet pozadie

nakol’ko tieto procesy vel’mi pripomínajú signálne
procesy a majú taktiež, vo väčšine prípadov, rádovo
rovnaký celkový účinný prierez (okrem multijet po-
zadia). Všetky MC vzorky sú preváhované na reálne
dáta s využitím konkrétnych účinných prierezov a in-
tegrovanej luminozity.

3.4.3 Selekčné kritériá a rekonštrukcia eventov

Rekonštrukcia objektov v evente postupuje podl’a
oficiálnych odporúčaní ATLAS kolaborácie, pričom
potrebné korekcie a škálovacie faktory sú aplikované
na MC vzorky aby čo najlepšie zodpovedali namera-
ným dátam.

Elektróny sú zrekonštruované ako dobré ak ich
priečna energia ET > 25 GeV a |η | < 2.47 pričom
oblast’ s 1.37 < |η |< 1.52 je vylúčená, nakol’ko táto
oblast’ zodpovedá medzere medzi barrel čast’ami de-
tektora. Dobre zrekonštruované mióny vyžadujú sig-
nál z ID ako aj korešpondujúci signál z miónového
detektora, pričom ich pT > 20 GeV a |η | < 2.5.
Jety sú rekonštruované v kónuse ∆R = 0.4 (∆R =√

η2 +φ 2). Jet je označený za dobrý v prípade, že
jeho pT > 25 GeV a |η |< 2.5.

Pre identifikáciu tt̄ eventov je podstatné b-
taggovanie 5. Kl’účovými objektami pre b-taggovanie

5Taggovanie = identifikácia jetu, teda určenie, ktorým kvar-
kom bol jet iniciovaný.
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sú kalorimetrické jety, treky z ID a informácia o pri-
márnom vertexe 6.

V našom experimente sme použili štandardné se-
lekčné kritériá odporúčané ATLAS-om pre semilep-
tónové tt̄ eventy. Ako sme už uviedli vyššie, v se-
mileptónovom kanále očakávame na výstupe jeden
izolovaný leptón s korešpondujúcim neutrínom (teda
očakávame prítomnost’ Emiss

T ) a taktiež štyri jety (2
za b a b̄ a 2 l’ahké jety z rozpadu W bozónu), pričom
požadujeme aspoň 1 b-taggovaný.

Pre takmer každé meranie vlastností top kvarku v
semileptónovom kanále je dôležité rekonštruovat’ to-
pológiu tt̄ eventu. Po tom čo sú eventy zredukované
pomocou spomenutých základných selekčných krité-
rii, je nutné použit’ algoritmus na spárovanie jetov
s ich korešpondujúcimi partónmi (kvarkami), ked’že
párovanie jetov je často nejednoznačné. V experi-
mentoch týkajúcich sa top kvarku je nutné plne zre-
konštruovat’ topológiu eventu. Na tento účel sa vy-
užívajú algoritmy, ktoré využívajú informácie o ki-
nematike jetov a/alebo leptónov + Emiss

T konkrétneho
eventu. Nami použitý algoritmus, KLFitter (Kinema-
tic Likelihood Fitter) [15], ktorý je súčast’ou softvé-
rového balíka ATLAS, využíva známe kinematické
distribúcie partónov z teórie ako aj rozlíšenie detek-
tora. Pravdepodobnost’ je skonštruovaná na základe
známej kinematickej informácie v evente, pričom sú
vyskúšané všetky možné permutácie jetov (možné
kombinácie spárovania jetov s partónmi). Permutá-
cia s najväčšou pravdepodobnost’ou je považovaná za
správnu.

4 Experiment

4.1 Motivácia experimentu

Naša práca sa ako naznačuje jej názov zaoberá vply-
vom rozlíšenia detektora na rozpadovú šírku top
kvarku. Dôležitou veličinou pre kalorimeter je jeho
energetické rozlíšenie [16] (udávané v percentách),
ktoré je dané vzt’ahom:

σE

E
=

A√
E
⊕B⊕ C

E
(7)

kde prvý člen na pravej strane je tzv. samplingový
člen, ktorý zodpovedá fluktuáciám spôsobeným tým,
že len čast’ energie incidentnej častice sa uloží v ak-
tívnom médiu, druhý člen je konštantný a vyjadruje

6Vertex = skutočný interakčný bod, kde dochádza k zrážke
častíc.

nehomogenitu kalorimetra a tretí, elektronický člen
predstavuje fluktuácie spôsobené šumom elektroniky.
Typické hodnoty pre A sú v rozmedzí 0.5 - 1.0, pre B
medzi 0.03 a 0.05 a pre C typicky pár percent. Na zá-
klade tohto vzorca vidíme, že čím energetickejšia je
častica, tým lepšie rozlíšenie kalorimeter má. Tento
fakt je kl’účový pre náš experiment.

4.2 Metóda a postup merania

Teória teda naznačuje, že čím energetickejšie jety
z rozpadu top kvarku zaznamenávame na výstupe,
tým dosiahneme lepšiu rekonštrukciu vlastností top
kvarku a jeho rozpadových produktov. Energia jetov
je priamo spätá s ich priečnou hybnost’ou pT . Me-
tóda experimentu teda spočíva v doplnení selekčných
kritérii o cut, ktorý bude označovat’ relevantné jety za
dobré len v prípade, ked’ ich pT bude väčšia ako nami
stanovená hodnota. Dolnú hranicu pre pT jetov sme
teda menili od 30 GeV po 90 GeV s krokom 10 GeV.
K tomuto cutu sme navyše k štandardným pridali aj
cut na hmotnost’ W bozónu, a to 60<mW < 100 GeV.
Následne sme pre konkrétny cut skúmali rozdelenie
hmotnosti top kvarku mt (resp. mt −mW ), pre rôzne
hodnoty rozpadovej šírky top kvarku Γt . Tieto rozde-
lenia sme porovnali s rozdelením pre teoretickú hod-
notu Γt = 1.33 GeV (pri hmotnosti mt = 172.5 GeV,
mW = 80.398 GeV) a skúmali sme separačnú silu pre
daný cut. Podl’a očakávania sa ukázalo, že zvýše-
nie pT jetov zvýšilo rozlíšenie kalorimetra, čo malo
za následok zväčšenie separácie pozorovanej veličiny
pre rôzne hodnoty Γt .

Nezvratným dôsledkom prahu na pT jetov bolo
však výrazné znižovanie počtu eventov s narastajú-
cou dolnou hranicou, čo malo za následok podstatné
zmenšenie štatistiky experimentu. Relevantnou otáz-
kou teda je, či nepreváži štatistická chyba nad do-
siahnutou presnost’ou rozlíšenia kalorimetra a teda
či je naše meranie experimentálne výhodné. Na ove-
renie tejto skutočnosti sme použili metódu pseudo-
experimentov. Histogram rozdelenia mt má v kaž-
dom bine poissonovský charakter so strednou hod-
notou N (počet prvkov v bine) a s neistotou

√
N. V

prípade, že chceme zohl’adnit’ túto chybu (ked’že v
našej analýze dochádza k znižovaniu počtu prvkov
v bine (eventov) s rastúcou dolnou hranicou na pT

jetov) vygenerujeme pre každý bin nové rozdelenie,
ktoré bude mat’ poissonovský charakter so strednou
hodnotou N a s neistotou

√
N, teda počet prvkov v

bine štatisticky rozmažeme, tak aby sme dosiahli ne-
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istotu nového rozdelenia
√

N. V praxi však túto me-
tódu používame s miernou modifikáciou, ktorá spo-
číva v tom, že namiesto rozmazávania jednotlivých
binov štatisticky rozmažeme celé spojité rozdelenie
skúmanej veličiny. Takto získaný výsledok sa, až na
systematickú chybu (spôsobenú rôznou vol’bou bino-
vania), nebude líšit’ od výsledku získaného pôvod-
ným postupom. Náš postup teda prebieha tak, že sa
vyberie jedno rozdelenie skúmanej veličiny (v našom
prípade mt pre miónový kanál a pre šírku Γt = 1.33
GeV) pre konkrétny prah na pT . Toto rozdelenie sa
následne ofituje polynómom vysokého stupňa, pri-
čom získaný fit nám bude slúžit’ ako nové štatis-
tické rozdelenie, podl’a ktorého budeme generovat’
náhodné čísla reprezentujúce mt , čo má simulovat’ je-
den náš skutočný experiment. Jedno takéto generova-
nie sa nazýva pseudo-experimentom. Nové rozdele-
nie však vznikne na základe istého s rastúcim prahom
na pT jetov zmenšujúceho sa súboru generovanej sen-
zitívnej veličiny mt (počet zodpovedá počtu eventov
skutočného experimentu pri celkovej integrovanej lu-
minozite Lint = 20.3 fb−1). Z nového rozdelenia sa
následne rekonštruuje rozpadová šírka a to tak, že zís-
kané rozdelenie sa porovnáva so šablónami pre rôzne
šírky, pričom program priradí každej zo šablón mieru
zhody so skúmaným rozdelením, ktorou je vierohod-
nost’ (likelihood). Následne sa vyberie hodnota šírky
s najväčšou mierou zhody a spolu s jej susednými
hodnotami sa interpolujú parabolou, ktorej minimum
prehlásime za rozpadovú šírku prislúchajúcu skúma-
nému rozdeleniu. V našom prípade sme vykonali pre
každý pT prah 1000 pseudo-experimentov, pričom
výsledné hodnoty šírok sme spracovali do histogra-
mov, u ktorých sme sa zaujímali o pre nás relevantný
údaj o RMS (Root Mean Square - štandardná od-
chýlka) týchto rozdelení. Zo získaných hodnôt RMS
pre jednotlivé prahy sme následne vytvorili histo-
gram závislosti RMS od hraničnej pT jetov.

5 Výsledky a diskusia

V tejto časti prezentujeme získané výsledky experi-
mentu uskutočneného podl’a postupu uvedeného vyš-
šie. Najprv uvádzame histogramy rozdelenia hmot-
nosti top kvarku pre rôzne rozpadové šírky (v mió-
novom resp. elektrónovom kanále) pre vybrané cuty
na pT jetov (Obr. 4-12). V druhej časti sú zaradené
výsledky pseudo-experimentov, teda histogramy zo-
brazujúce rozdelenie šírok pre rôzne cuty na pT je-
tov (Obr. 13-19) (v našom prípade sme fitovali šírkou

Γ f it = 1.33 GeV/c2, teda teoreticky predpovedanou
hodnotou Γt).

5.1 Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre
rôzne cuty na pT jetov

Z uvedených histogramov vidíme efekt, ktorý sme aj
teoreticky predpokladali, a teda že so zväčšujúcou sa
dolnou hranicou pre pT jetov (teda so zlepšujúcim
sa energetickým rozlíšením kalorimetra) sa zväčšo-
vala aj separácia v rozdelení hmotnosti top kvarku pre
rôzne hodnoty rozpadovej šírky, čo by malo prispiet’
k presnejšiemu zmeraniu skutočnej hodnoty Γt a teda
k vylúčeniu, resp. potvrdeniu niektorých fyzikálnych
modelov.
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Obr. 4: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 30 GeV (bez aplikovania
dodatočného cutu) pre miónovú vetvu rozpadu top
kvarku.
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Obr. 5: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 30 GeV (bez aplikovania
dodatočného cutu) pre elektrónovú vetvu rozpadu top
kvarku.
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Obr. 6: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 40 GeV pre miónovú
vetvu rozpadu top kvarku.

tM

50 100 150 200 250 300

E
ve

nt
s

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000
ATLAS
In progress

+jetsµ

=1.33 GeVtΓ
=0.10 GeVtΓ
=1.10 GeVtΓ
=2.10 GeVtΓ
=3.10 GeVtΓ
=4.10 GeVtΓ
=5.10 GeVtΓ

 [GeV]tM
50 100 150 200 250 300

 =
 1

.3
3 

G
eV

  
tΓ

/ tΓ 0.8

0.9

1

1.1

Obr. 7: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 50 GeV pre miónovú
vetvu rozpadu top kvarku.
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Obr. 8: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 60 GeV pre miónovú
vetvu rozpadu top kvarku.
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Obr. 9: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 70 GeV pre miónovú
vetvu rozpadu top kvarku.
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Obr. 10: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 80 GeV pre miónovú
vetvu rozpadu top kvarku.
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Obr. 11: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 90 GeV pre miónovú
vetvu rozpadu top kvarku.
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Obr. 12: Rozdelenie hmotnosti top kvarku pre rôzne
hodnoty Γt pre jety s pT > 90 GeV pre elektrónovú
vetvu rozpadu top kvarku.
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5.2 Rozdelenie rozpadovej šírky top kvarku
pre rôzne cuty na pT jetov vytvorené po-
mocou pseudo-experimentov

Výsledky pseudo-experimentov, ktoré testujú štatis-
tickú chybu nášho experimentu jasne preukazujú, že
so zvyšujúcim sa cutom na pT jetov dochádza k zväč-
šovaniu štatistickej chyby a teda k väčšiemu rozma-
zaniu rozdelenia šírky top kvarku (narastajúci trend
štandardnej odchýlky so zväčšujúcim sa cutom na pT

je jasne viditel’ný najmä na Obr.20). Posun strednej
hodnoty šírky k väčším hodnotám na uvedených his-
togramoch je spôsobené tým, že rozmazanie šírok je
tak vel’ké, že zasahuje aj do záporných hodnôt na x-
ovej osi, ktoré sú však vylúčené, čo sa prejaví vyo-
sením rozdelenia a posunom strednej hodnoty. Táto
metóda teda jasne odhalila, že experiment je z hl’a-
diska zväčšujúcej sa štatistickej chyby nevýhodný.
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Obr. 13: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 30 GeV.
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Obr. 14: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 40 GeV.
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Obr. 15: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 50 GeV.
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Obr. 16: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 60 GeV.
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Obr. 17: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 70 GeV.
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Obr. 18: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 80 GeV.
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Obr. 19: Rozdelenie Γt pre jety s pT > 90 GeV.
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Obr. 20: Histogram zobrazujúci závislost’ štandard-
nej odchýlky (RMS) fitovanej Γt od dolnej hranice
pT jetov.

6 Záver

V práci sme sa zaoberali analýzou vplyvu zväčšova-
nia dolnej hranice priečnej hybnosti jetov na separá-
ciu rozdelenia hmotnosti top kvarku pre rôzne hod-
noty jeho rozpadovej šírky. Získané výsledky preuka-
zujú zhodu s teoretickými predpoved’ami a teda, že s
rastúcim cutom na pT jetov sa zväčšuje separácia roz-
delenia pozorovanej veličiny pre rôzne hodnoty roz-
padovej šírky.

Ďalej sme testovali experimentálnu výhodnost’ po-
užitej metódy pomocou pseudo-experimentov. Táto
procedúra jasne ukázala, že štatistická chyba experi-
mentu rastie so zvyšujúcim sa cutom (a teda s klesa-
júcim počtom vyhovujúcich jetov), čo značí, že nami
navrhovaná metóda nie je experimentálne výhodná.
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Abstrakt 

Predmetom práce je štúdium toku 
sekundárneho kozmického žiarenia, ktoré vzniká v 
dôsledku interakcie vysokoenergetických častíc 
primárneho kozmického žiarenia a molekúl zemskej 
atmosféry. Vytvárajú sa tak tzv. kaskády (spŕšky) 
rôznych častíc, ktoré sa šíria atmosférou a 
prichádzajú na úroveň mora. V práci sa sústreďuje-
me na tvrdú zložku tohto žiarenia tvorenú miónmi (µ 
- mezóny). Merania toku týchto častíc sú realizované 
prostredníctvom dvojice plastických scintilačných 
detektorov fungujúcich v koincidenčnom režime. 
Odozvy týchto scintilátorov boli merané pomocou 
gama žiaričov so známymi aktivitami. Pre získanie 
realistickej odozvy každého detektora sme využili 
kozmické µ - mezóny v koincidenčných meraniach 
plastického scintilátora a sondy s NaJ(Tl) kryštálom 
o rozmeroch 2,54 x 2,54 cm. Pre sledovanie 
časových variácií toku kozmických miónov sme 
použili dva plastické scintilátory v zapojení 
s využitím TAC (Time to Amplitude Converter) 
analyzátora. Získané hodnoty boli porovnávané s 
časovými zmenami slnečnej aktivity charak-
terizovanými hodnotami R (sunspot number), ktoré 
môžu ovplyvňovať variácie toku tvrdej zložky 
sekundárneho kozmického žiarenia pri povrchu 
Zeme.  
Kľúčové slová: kozmické žiarenie, detekcia 
miónov, plastické scintilátory 

1 Úvod 

Kozmické žiarenie v súčasnosti predstavuje jeden 
z významných objektov záujmu svetovej fyziky. 
Jedná sa o tok relativistických častíc  putujúcich 
vesmírom rýchlosťami blízkymi rýchlosti svetla. 
Tieto častice nadobúdajú energie zo širokého 
intervalu. V priebehu rokov sa už podarilo 
zaregistrovať častice, ktorých energie presahovali 
hodnoty 1020 eV.  Súčasnou snahou fyzikov je preto 
vysvetliť predovšetkým pôvod a možné procesy, 
ktoré by mali za následok urýchľovanie častíc na 
takto vysoké energie.  

Objav kozmického žiarenia je historicky spätý 
s objavom prirodzenej rádioaktivity Henry 
Becquerelom koncom 19. storočia. Začiatkom 20. 
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storočia už bolo známe, že vzduch je prirodzene 
mierne ionizovaný. Všeobecne prevládala idea, že 
zdrojom tejto ionizácie by mali byť rádioaktívne 
prvky nachádzajúce sa v zemskej kôre. Z uvedenej 
teórie by tak následne vyplývalo, že so zvyšujúcou 
sa nadmorskou výškou by mala miera ionizácie vo 
vzduchu klesať. Uvedenú problematiku sa rozhodol 
preštudovať rakúsky fyzik Victor Francis Hess, ktorý 
v rozmedzí rokov 1911 až 1913 realizoval niekoľko 
denných aj nočných výstupov teplovzdušným 
balónom. Merania boli realizované pomocou troch 
elektroskopov, ktoré si vzal do gondoly balóna. 

Za samotný objav kozmického žiarenia je 
považované meranie pri výstupe zo 7.8. 1912. Hess 
si vtedy dal naplniť balón zmesou vodíka v Ústí nad 
Labem. Odtiaľto následne aj štartoval, pričom 
dosiahol výšku 5350m [1]. Úspešne sa mu podarilo 
realizovať niekoľko meraní v rôznych výškach. 
Z jeho výsledkov vyplývalo, že miera ionizácie 
vzduchu mierne klesala prvý kilometer. To by bolo 
v súlade s prvotnou teóriou. Hodnoty však začali 
mierne stúpať, pričom v dvoch kilometroch dosiahli 
hodnôt rovnakých ako na úrovni mora. Hodnoty však 
naďalej so zväčšujúcou sa výškou stúpali a na úrovni 
5 kilometrov už dosahovali 2 - násobok ionizácie na 
úrovni mora [1].  Hess tak usúdil, že zdroj ionizácie 
nebudú rádioaktívne prvky v zemskej kôre, ale bude 
sa jednať o žiarenie, ktoré k nám prichádza 
z vesmíru. Za tento objav  bol Victor Hess ocenený 
v roku 1936 Nobelovou cenou za fyziku.  

Hessov objav bol postupne v priebehu rokov 
potvrdený veľkým počtom meraní. Priniesol tak 
nový pohľad do fyziky. Ukázal, že celý život sme 
„bombardovaný“ žiarením pochádzajúcim z ves-
míru. Od samotného objavu tohto žiarenia pred viac 
ako 100 rokmi sme výrazným spôsobom rozšírili 
naše znalosti o uvedenom jave. Jeho štúdium 
prispelo k rozvoju nového fyzikálneho odboru dnes 
označovaného ako astročasticova fyzika. Práve na 
základe nových poznatkov z tejto oblasti sa 
preukázala existencia v tom čase ešte neznámych 
častíc ako sú kaóny, π – mezóny (pióny) a µ - mezóny 
(mióny).  Tieto znalosti tak prispeli výrazným 
spôsobom do astrofyziky a fyziky elementárnych 
častíc. Takisto sme získali nový pohľad na okolnosti, 
za ktorých sa vyvíjal a stále aj vyvíja život na Zemi. 
Jedná sa totiž o žiarenie, ktoré je prirodzene 
prítomné v našom okolí a môže tak ovplyvňovať 
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bunkové mutácie. Organizmy tak boli nútené sa 
týmto podmienkam prispôsobiť. 

V súčasnosti vo všeobecnosti rozlišujeme dva 
typy kozmického žiarenia. Hovoríme o tzv. 
primárnom (PCR) a sekundárnom (SCR) 
kozmickom žiarení. 

2 Primárne kozmické žiarenie 

Pod termínom primárneho kozmického žiarenia 
rozumieme to žiarenie, ktoré sa šíri vesmírom. 
Prvotná idea naznačovala, že sa jedná výlučne 
o vysokoenergetické gama fotóny. Neskôr sa však 
ukázalo, že toto žiarenie je v skutočnosti tvorené 
inými typmi častíc. Najviac sú zastúpené 
predovšetkým vesmírne neutrína. Tieto vznikajú 
okrem iného ako dôsledok termonukleárnych reakcií 
vo hviezdach. Jedná sa však o častice interagujúce 
s hmotou iba veľmi slabo a teraz nepredstavujú cieľ  
nášho záujmu.  Druhou najviac zastúpenou zložkou 
sú kladne nabité častice (predovšetkým protóny a 
jadrá rôznych prvkov). Ďalej je zložené z elektrónov 
a gama fotónov. Predmetom nášho štúdia  je 
predovšetkým spomínaná kladne nabitá zložka PCR. 

2.1 Zastúpenie jednotlivých jadier 
prvkov v kozmickom žiarení 

V súčasnosti na základe početných 
experimentov a  meraní vieme povedať, že primárne 
kozmické žiarenie  je nabité prevažne kladne. Je to v 
dôsledku dominantného zastúpenia protónov a jadier 
rôznych prvkov, z ktorých pozostáva. Tieto 
pochádzajú od samotného zdroja alebo vznikajú 
v dôsledku interakcií primárnych častíc s časticami 
medzihviezdneho prostredia. Prirodzené je pýtať sa 
na celkové zastúpenie týchto častíc. Štúdium 
takéhoto zastúpenia nám môže dať významné 
informácie o zdrojoch  PCR, astronomických 
procesoch zodpovedných za urýchľovanie týchto 
častíc, prípadne o zložení samotného medzihviez-
dného prostredia. 

Pre účely charakterizácie zloženia PCR je 
vhodné vytvoriť určitý systém kategorizácie 
jednotlivých jadier do určitých skupín. Existuje 
niekoľko takýchto systémov používaných fyzikmi 
(napr. [4], [5]). Všeobecne najčastejšie používaný 
systém je rozdelenie jadier prvkov do nasledujúcich 
skupín: 

 protóny 
 α-častice – jadrá hélia 
 ľahké jadrá (L) – Li, Be, B 
 stredne ťažké jadrá (M) – C, N, O, F 
 ťažké jadrá (H)– prvky Ne až po K (10 ≤ Z 

˂ 20) 
 veľmi ťažké jadrá (VH) – Ca a vyššie (20 ≤ 

Z), 
kde Z predstavuje protónové číslo. Niektorý autori 
[5] uvádzajú ešte jednu dodatočnú skupinu a to ultra-

ťažké jadrá. Pre naše účely však postačí delenie, 
ktoré sme načrtli vyššie. Všeobecne sa prijíma, že 
PCR je tvorené približne z 87% protónmi. Ďalej sú 
to jadrá hélia, ktoré predstavujú 12% celkového 
počtu častíc. Ostatné ťažšie jadrá tak predstavujú 
zvyšné zhruba 1% [10]. Relatívne zastúpenie 
jednotlivých jadier prvkov sa však mierne mení v 
závislosti od energií, ktoré tieto častice majú. Na 
obrázku 1 [3] môžeme vidieť porovnanie relatívnych 
zastúpení jednotlivých jadier v kozmickom žiarení 
a v Slnečnej sústave vzhľadom ku kremíku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 1: Relatívne zastúpenie jednotlivých jadier vzhľadom 

na kremík v kozmickom žiarení a v Slnečnej sústave [3]. Plné 

kruhy značia merania zloženia pri energiách ˂ 1 Gev, zatiaľ čo 

prázdne odkazujú na energie ˃ 1 GeV. Diamanty naznačujú 

štandardné zastúpenie jadier v Slnečnej sústave. 

 
Hranica 1 GeV je zvolená z dôvodu modulácie 

toku kozmického žiarenia Slnkom. Dnes je už 
známe, že variácie toku žiarenia v dôsledku vplyvu 
našej najbližšej hviezdy sa môžu prejavovať do 
energií rádovo 10 GeV [2], [5]. Nad uvedenou 
hranicou už uvažujeme vplyv medzihviezdneho 
prostredia ako dominantný. Z grafu na obrázku 1 je 
možné vidieť, že pri porovnaní zastúpenia jadier 
ťažších prvkov v kozmickom žiarení a vo vesmíre 
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pozorujeme výraznejšie odchýlky. Predovšetkým je 
to prípad  jadier lítia, berília a bóru. Tieto totiž 
nevznikajú ako produkty nukleosyntézy a preto ich 
zastúpenie vo vesmíre je výrazne menšie. 
V kozmickom žiarení je však ich podiel podstatne 
výraznejší. Tieto rozdiely sa vysvetľujú ako 
dôsledok rozpadu ťažších jadier primárneho žiarenia 
ako sú uhlík, dusík a kyslík pri interakciách 
s medzihviezdnym prostredím [3]. 

2.2 Energetické spektrum PCR 

Dnes je známe, že energia  častíc primárneho 

kozmického žiarenia sa pohybuje v rozmedzí rádovo 

od MeV až po  mimoriadne vysoké hodnoty 

presahujúce  1020 eV [5]. Jedná sa o ultra-

relativisitcké častice pohybujúce sa rýchlosťou 

blížiacou sa rýchlosti svetla. Pre charakterizovanie 

počtu častíc s istými energiami dopadajúcich na 

plochu zavedieme pojmy diferenciálneho 

a integrálneho spektra.  

Diferenciálne energetické spektrum j(E) 

predstavuje počet častíc dN(E) majúcich energie 

z intervalu dE prechádzajúcich jednotkovou plochou 

dA za jednotkový čas dt z jednotkového 

priestorového uhla dΩ, 

  j(E) = 
𝑑𝑁(𝐸)

𝑑𝐴𝑑𝑡𝑑𝛺𝑑𝐸
,  (1) 

kde j(E) má rozmer 𝑐𝑚−2𝑠−1𝑠𝑟−1𝐺𝑒𝑉−1 [5]. 
Integrálne energetické spektrum J(≥E) defi-

nujeme ako počet častíc majúcich energiu väčšiu ako 
E dopadajúcich na jednotkovú plochu dA za 
jednotkový čas dt z jednotkového priestorového uhla 
dΩ v tvare 

  J(≥E) = 
𝑑𝑁(≥𝐸)

𝑑𝐴𝑑𝑡𝑑𝛺
.  (3) 

Obvykle používané jednotky sú 𝑐𝑚−2𝑠−1𝑠𝑟−1[5]. 
Integrálne spektrum sme schopní vypočítať využitím 
diferenciálneho spektra nasledujúcou integráciou 

  J(≥E) = ∫ 𝑗(𝐸)𝑑𝐸
∞

𝐸
.  (4) 

Energetické spektrum môže byť reprezentované 

takisto tzv. mocninovým pravidlom (power law). 

Priamo vyjadruje závislosť toku častíc od ich 

energie. Integrálne spektrum je tak možné vyjadriť 

vzťahom 

  J(≥E) = K𝐸−𝛾,   (5) 

kde K je vhodná konštanta, E je energia častíc a γ 

predstavuje exponent charakterizujúci závislosť  

[5]. Následne derivovaním rovnice (5) získavame 

pre diferenciálne energetické spektrum výraz v tvare 

  

j(≥E) = K𝛾𝐸−(𝛾+1) = A𝐸−(𝛾+1). (6) 
Z dôvodu širokého intervalu energií, ktoré môžu 
častice PCR nadobúdať sa aj hodnoty energetického 
spektra pohybujú v širokom rozmedzí hodnôt. 
S rastúcou energiou sa počet prichádzajúcich častíc 
postupne znižuje, kde pre nízke energie rádovo  

(1020 eV a viac) môže dosahovať hodnôt jednej 
častice na kilometer štvorcový za storočie 
z priestorového uhla 2π [2]. Na obrázku 2 je 
empiricky určené diferenciálne spektrum častíc PCR 
na základe dát získaných pomocou pozemných 
detektorov a meraní pri výstupoch balónov a počas 
letu v lietadlách [2]. Mieru poklesu získanej krivky 
určuje exponent 𝛾+1 použitý v rovnici (6).  
 

 
Obrázok 2: Diferenciálne energetické spektrum primárneho 

kozmického žiarenia [2]. 

 
Na uvedenom spektre môžeme pozorovať 3 
význačné oblasti energií. Populárne sa hovorí o tzv. 
„knee“ („koleno“), „ankle“ („členok“) a „GZK cut-
off“ („GZK orezanie“).  

Krivka  diferenciálneho spektra je charakteri-
zovaná pomerne konštantným poklesom až po 
„koleno“. Pre uvedenú oblasť je charakteristický 
exponent (𝛾+1) ≅ 2,7 [5]. „Koleno“ vyznačuje 
oblasť zlomu, ktorá zodpovedá hodnotám energií 
približne 3.1015 eV.  V spomínanom zlome nastáva 
strmší pokles krivky, ktorý sa prejavuje do energií 
približne 3.1018 eV [2], kde nastáva sploštenie 
spektra. Táto hraničná  časť sa nazýva „ankle“ 
(„členok“). V uvedenom intervale energií medzi 
„kolenom“ a „členkom“ je hodnota exponentu 
približne (𝛾+1) ≅ 3,0 [5]. Následne oblasť energií za 
„členkom“ je charakterizovaná menšou hodnotou 
exponentu (𝛾+1) ≅ 2,7 [5]. 

GZK cut-off („GZK orezanie“) predstavuje 
skratku 3 mien a to Greisen, Zatsepin a Kuzmin. 
Jedná sa o hranicu energií, kde nastáva výraznejší 
pokles krivky energetického spektra častíc PCR. 
V súčasnosti touto hranicou rozumieme energiu 
okolo 1019,7 eV [2]. Uvedená teória vysvetľuje tento 
pokles ako dôsledok interakcie častíc primárneho 
kozmického žiarenia s kozmickým mikrovlnným 
pozadím [2]. 
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2.3 Potenciálne zdroje PCR 

Na základe predstaveného energetického spektra 
je vidieť, že častice PCR môžu byť urýchľované na 
energie vyššie ako 1020 eV. Vo vesmíre sa tak 
nachádzajú mimoriadne účinné urýchľovače. 
Súčasnou snahou fyzikov je preto vysvetliť možné 
astrofyzikálne procesy a objaviť zdroje, ktoré by boli 
schopné udeliť týmto časticiam takéto energie. 
Problém v dobrom určení potenciálneho zdroja PCR 
predstavuje  náboj častíc, ktorý nesú. Dráha takýchto 
častíc sa v prítomnosti magnetického poľa zakrivuje. 
Je známe, že v medzihviezdnom prostredí sú 
prítomné magnetické polia. Nutnou podmienkou pre 
dobré určenie dráhy je dostatočne presné zma-
povanie magnetického poľa v našej galaxii. To 
predstavuje v súčasnosti jeden z hlavných 
problémov.  Uvádzaná intenzita magnetického poľa 
v našej galaxii je rádovo niekoľko µG a intenzita 
medzigalaktického magnetického poľa rádovo 1 nG 
[2], [4]. Polomer zakrivenia hmotnej nabitej častice 
v magnetickom poli sa nazýva Larmorov polomer 𝑟𝐿, 
ktorý je možné vypočítať na základe využitia 
Lorentzovej sily 𝐹𝐿=q(�⃗� × �⃗⃗�).  Z uvedených znalostí 
je možné odvodiť vzťah pre výpočet Larmorovho 
polomeru v tvare 

   𝑟𝐿 = 
𝑚𝑣⊥

|𝑞|𝐵
,  (7) 

kde m je hmotnosť častice, 𝑣⊥ zložka rýchlosti 
častice kolmá na intenzitu magnetického poľa B. Do 
rovnice ďalej dosadzujeme absolútnu hodnotu 
náboja častice q. Uvedený vzťah je možné upraviť 
do tvaru 

   𝑟𝐿 = 1,08 
𝐸

𝑍𝐵
,  (8) 

tak aby bolo možné využiť priamo jednotky 

používané v astročasticovej fyzike. Vo vzťahu (8) je 

energia relativistickej častice E vyjadrená v PeV 

(1015 eV), intenzita magnetického poľa B v µG 

a Z predstavuje protónové číslo. Výsledný Larmorov 

polomer je v parsekoch [pc] [5]. Priamo je  vidieť 

závislosť polomeru zakrivenia od energie častice. Je 

zrejmé, že pre zvyšujúcu sa energiu nabitých častíc 

PCR sa zväčšuje aj polomer zakrivenia dráh týchto 

častíc. To sa  ukazuje ako výhoda pre vysledovanie 

potenciálneho zdroja vysokoenergetických častíc 

PCR. Pri príchode týchto častíc na Zem vieme 

presnejšie povedať, že smer na oblohe, v ktorom 

dorazili bude zodpovedať aj smeru predpokladaného 

zdroja, nakoľko ich dráha nie je výrazne zakrivená. 

Ako je vidieť z obrázka 2 počet týchto častíc je malý. 

Pre vhodné určenie význačného smeru je potrebné 

nadobudnúť potrebný štatistický súbor takýchto 

udalostí.  Pre získanie štatistiky je preto potrebné 

buď vykonať dostatočne dlhé merania alebo zväčšiť 

plochu, z ktorej sú častice zachytávané. Prakticky je 

výhodnejšie použiť druhú možnosť. Z uvedeného 

dôvodu sa už niekoľko desaťročí [2] budujú veľké 

pozemné  observatóriá využívajúce rôzne detek-

torové technológie s dostatočne veľkou efektívnou 

plochou. Dnes najväčšie pozemné observatórium je 

Observatórium Pierra Augera, ktoré sa nachádza  na 

argentínskej pampe, s efektívnou plochou 

3000 𝑘𝑚2, na ktorej sú rozmiestnené v pravidelných 

intervaloch detektory. Jedná sa o výsledok 

medzinárodnej spolupráce 18 krajín [2].  

V súčasnosti vysvetlenie pôvodu vysoko-

energetických častíc PCR stále ostáva ako otvorený 

problém. Existuje viacero teórií pokúšajúcich sa 

o vysvetlenie tohto javu uvádzajúcich viacero 

kandidátov ako potenciálne zdroje. V súčasnosti je 

známe, že Slnko je jeden zo zdrojov 

nízkoenergetickej zložky PCR rádovo do 10 GeV. 

Náznak možných zdrojov vysokoenergetickej zložky 

môžeme získať vychádzajúc z rozdelenia hustoty 

energie v okolí Zeme a znalostí energií 

uvoľňovaných astronomickými objektami tak ako je 

možné vidieť v [4]. Jeden z možných uvádzaných 

zdrojov sú kataklizmické udalosti v galaxiách ako sú 

supernovy a novy. Dnes je takisto rozšírený 

predpoklad, že časť vysokoenergetických častíc 

kozmického žiarenia má svoj pôvod v mimo-

galaktických zdrojoch. Uvedený predpoklad je 

možné načrtnúť využijúc vzťah (8). Dosadením 

zodpovedajúcich charakteristických hodnôt, tak ako 

sme ich uviedli do tejto rovnice získavame hodnotu 

Larmorovho polomeru rádovo v stovkách kpc až 

Mpc. Porovnajúc s klasickými rozmermi našej 

galaxie (rádovo 30000 pc dĺžka disku a 500 pc šírka 

galaktického disku [4]) je vidieť, že sa jedná 

o hodnoty presahujúce galaxiu čo poukazuje na 

možné mimogalaktické zdroje. Takýmito zdrojom 

by mohli byť napríklad galaxie s aktívnymi jadrami 

(Active Galactic Nuclei – AGN), rádiové galaxie 

alebo výtrysky gama žiarenia (Gamma Ray Burst) 

tak ako je to vidieť na obrázku 3 [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 3: Potenciálne zdroje kozmického žiarenia [3]. 
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Graf na uvedenom obrázku dáva do súvisu rozmery 

jednotlivých astronomických objektov a intenzity 

ich magnetických polí. Objekty možné udeliť 

protónom energie presahujúce 1020 eV sa 

nachádzajú napravo od vyznačenej diagonály, 

v prípade že sa pohybovali relativistickými 

rýchlosťami β = 1. Pre rýchlosti rádovo 1000 

𝑘𝑚. 𝑠−1 s β = 1/300 je uvedená prerušovaná 

priamka. Takisto je ukázaný limit pre 1020 eV pre 

jadrá železa.  

Jeden z možných mechanizmov ako môžu 

častice kozmického žiarenia získavať energiu je 

takisto tzv. Fermiho mechanizmus. Tento 

mechanizmus bol prvýkrát navrhnutý v roku 1949 

Enricom Fermim. Pojednáva, že nabitá častica môže 

pri interakcii s magnetickým poľom okrem 

zakrivenia svojej dráhy takisto získať energiu. 

Podmienkou je aby častica kolidovala 

s pohybujúcim sa magnetickým poľom. Pri tomto 

mechanizme je takisto možné, že častica svoju 

energiu stráca, no štatisticky sa ukazuje, že je viac 

pravdepodobný zisk energie [4], [5]. 

3 Sekundárne kozmické žiarenie 

Sekundárne kozmické žiarenie vzniká ako 
dôsledok interakcií častíc primárneho kozmického 
žiarenia s molekulami zemskej atmosféry 
(predovšetkým kyslík a dusík). Výsledkom týchto 
interakcií je veľkého množstvo častíc, ktoré sa šíria 
atmosférou smerom k povrchu Zeme a ďalej 
pokračujú v kolíziách s inými časticami. 

3.1 Interakcie primárneho kozmického 
žiarenia s atmosférou 

Vysokoenergetické častice prichádzajúce na 
Zem kolidujú so zemskou atmosférou pričom s jej 
časticami interagujú prostredníctvom silných 
interakcií a elektromagnetických procesov. 
Interakcie medzi časticami charakterizujeme 
veličinou účinný prierez reakcie 𝜎𝑖, ktorú udávame 
v plošných jednotkách obyčajne 𝑐𝑚2 prípadne b 
(barn). Následne tak môžeme vypočítať strednú 
voľnú dráhu 𝜆𝑖 častice pomocou rovnice 

   
1

𝜆𝑖
= 

𝑁𝐴

𝐴
𝜎𝑖 ,  (9) 

kde 𝑁𝐴 predstavuje  Avogadrovu konštantu 

(6,02.1023) a A hmotnostné číslo [5]. Obyčajne 

uvádzame strednú voľnú dráhu medzi dvoma 

zrážkami v 𝑔. 𝑐𝑚−2. Reakciu medzi protónom 

a jadrom môžeme charakterizovať účinným 

prierezom 𝜎𝑝,𝐴, ktorého hodnotu je možné odvodiť 

využijúc znalosti prierezu reakcie medzi dvoma 

protónmi 𝜎𝑝,𝑝. Získavame tak výraz 

  𝜎𝑝,𝐴 =  𝜎𝑝,𝑝. 𝐴𝛼,           (10) 

kde uvažujúc ako incidentnú časticu nukleón platí α 

= 2/3 a 𝜎𝑝,𝑝(E) je rovné približne 40 mb pri 10 GeV 

[5]. Pre pión ako incidentnú časticu napríklad platí α 

= 0,75 a 𝜎𝜋,𝑝 je približne 26 mb [5]. V dôsledku 

kolízií a interakcií vysokoenergetických hadrónov 

primárneho kozmického žiarenia dochádza k stratám 

ich energie pri prechode atmosférou. Energiu 

hadrónu, ktorý podlieha n  zrážkam vieme vyjadriť 

pomocou rovnice 

  E = 𝐸0(1 − ˂𝑘˃)𝑛,            (11) 

s hodnotou počiatočnej energie  𝐸0 so stupňom 

elasticity η = (1 – k), pričom hodnota ˂k˃ značí 

mieru neelasticity [5]. Obecne platí, že častica 

primárneho kozmického žiarenia prejde pri svojej 

ceste  atmosférou priemerne 12 zrážok s ˂k˃ = 0,5 

[5]. Po uvedených zrážkach tak bude energia častice 

zredukovaná na faktor 

   
𝐸

𝐸0
=  (0,5)12.            (12) 

Častice kozmického žiarenia sú nabité, čo znamená, 

že podliehajú takisto elektromagnetickým procesom 

ako sú excitácia, ionizácia, brzdné žiarenie 

a produkcia párov. Stratu energie nabitej častice 

s nábojom ze prechádzajúcej médiom 

charakterizovaným protónovým číslom 

Z a hmotnostným číslom A vieme vyjadriť pomocou 

tzv. Bethe-Bloch rovnice 

-(
𝑑𝐸

𝑑𝑥
) = 4𝜋𝑁𝐴𝑟𝑒

2𝑚𝑒𝑐2𝑧2 𝑍

𝐴

1

𝛽2 [𝑙𝑛 (
2𝑚𝑒𝑐2𝛾2𝛽2

𝐼
) −

𝛽2 −
𝛿

2
],                 (13) 

kde 𝑚𝑒 predstavuje kľudovú hmotnosť elektrónu, 𝑟𝑒 

jeho klasický polomer a 4𝜋𝑁𝐴𝑟𝑒
2𝑚𝑒𝑐2 = 

0,3071 𝑀𝑒𝑣 𝑐𝑚2𝑔−1. Lorentzov faktor 

vyjadrujeme v tvare 𝛾 =  
1

√1− 
𝑣2

𝑐2

, kde 𝛽 =  
𝑣

𝑐
 a v je 

rýchlosť častice. I prezentuje ionizačnú konštantu 

približne rovnú 16𝑍0,9 pre Z ˃ 1. δ je efekt hustoty, 

ktorý sa približuje 2lnγ [5]. dx predstavuje hrúbku 

prostredia udávanú v 𝑔. 𝑐𝑚−2. Výsledkom interakcií 

je množstvo častíc. Predovšetkým sú to najviac 

zastúpené π – mezóny (pióny). Ďalej sú to kaóny, 

hyperóny, páry antinukleón – nukleón. Samotné 

pióny a kaóny boli objavené práve pri skúmaní 

kozmického žiarenia. Vznikajú tak tzv. kaskády 

(spŕšky) častíc, ktoré ďalej sa ďalej delia na 

jednotlivé komponenty. Dnes sa rozlišujú 3 

komponenty takejto spŕšky a to hadrónová, 

elektromagnetická a miónová  zložka SCR. Uvedené 

rozdelenie kaskády vidieť na obrázku 4 [2], kde je 

takisto uvedené, ktorými časticami je každá zložka 

tvorená.  Jadro kaskády je tvorené hadrónovou 

zložkou pozostávajúcou z protónov, neutrónov, 

piónov a kaónov postupujúcich ďalej v atmosfére. 

Elektromagnetická komponenta je tvorená 

elektrónmi a fotónmi. Zastúpenie fotónov je 
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spôsobené rozpadom neutrálnych piónov, tvorbou 

párov a Čerenkovovým žiarením. Podiel elektrónov  

a pozitrónov v uvedenej zložke je zapríčinený 

rozpadom nabitých miónov, ktoré sú súčasťou 

poslednej zložky sekundárneho kozmického 

žiarenia. Počet sekundárnych častíc sa postupne 

zväčšuje ako sa šíria atmosférou. Dnes vieme, že 

z jednej vysokoenergetickej častice primárneho 

kozmického žiarenia kolidujúceho so Zemou 

rezultujú rádovo milióny častíc. V istej výške 

v atmosfére však tento tok dosahuje svoje maximum, 

za ktorým nastáva postupný pokles. Toto maximum 

sa nazýva  tzv. Pfotzerovo maximum. Zo súčasných 

meraní vyplýva, že sa nachádza približne vo výške 

20 km nad morom [5].  

 
 

Obrázok 4: Schematické reprezentácia zastúpenia jednotlivých 

častíc v spŕške sekundárneho kozmického žiarenia [2]. 

 

3.2 Miónová komponenta  SCR 

Jedná sa o zložku SCR tvorenú µ - mezónmi 

(miónmi). Jedná sa o častice, ktoré patria do  skupiny 

leptónov. Patria do tzv. ťažšej II. generácie častíc 

štandardného modelu a predstavujú tak akéhosi 

„ťažšieho“ partnera elektrónu. Majú kľudovú 

hmotnosť približne 105,6 
𝑀𝑒𝑣

𝑐2 , čo je približne 207 

násobne viac ako elektrón [9]. Rozlišujú sa 2 druhy 

miónov podľa znamienka elementárneho náboja, 

ktorý nesú. Záporné mióny predstavujú klasickú 

hmotu, zatiaľ čo kladné mióny sú antihmota a teda 

v skutočnosti sa jedná o antimióny. Obyčajne sa však 

ponecháva rozdeľovanie kladný a záporný mión 

značené 𝜇− resp. 𝜇+. 
Mióny v sekundárnom kozmickom žiarení 

vznikajú predovšetkým ako výsledok rozpadu 

nabitých piónov 𝜋±. Tieto sa prirodzene rozpadajú 
podľa schémy 

  𝜋+  →  𝜇+ +  𝜈µ 

resp. 

  𝜋−  →  𝜇− +  �̅�µ 

a vznikajú tak mióny a neutrína. Pióny v pokoji majú 

dobu života na úrovni 2,6.10−8s so strednou voľnou 

dráhou vo vzduchu približne 120 𝑔. 𝑐𝑚−2 [5]. 

Elektricky neutrálne pióny 𝜋0 sa rozpadajú na 2 

gama kvantá 

   𝜋0  → 2𝛾 
a to takmer okamžite s dobou života v pokoji 

8,4.10−17s [5]. Tieto tak prispievajú do 

elektromagnetickej zložky SCR. Vidieť tak, že 

v dôsledku rozpadov nabitých piónov sa vytvára 

zložka žiarenia tvorená miónmi a neutrínami. Mióny 

však nepredstavujú stabilné častice a ďalej 

podliehajú rozpadom. Výsledkom rozpadov sú 

elektróny (ktoré sa tak zapájajú do elektro-

magnetickej komponenty) a neutrína podľa uvedenej 

schémy 

  𝜇+  →  𝑒+ +  𝜈𝑒 +  𝜈µ̅̅ ̅ 

   

  𝜇−  →  𝑒− +  𝜈µ + 𝜈�̅�. 

Doba života miónov je v pokoji približne 2,2.10−6s 

[5]. Rýchlosti uvedených častíc sú blízke rýchlosti 

svetla. To znamená, že je potrebné zahrnúť pri 

výpočtoch aj relativistické efekty a to predovšetkým 

dilatáciu času. Tento efekt sa prejaví zväčšením doby 

života  častíc. Matematicky je možné dobu života 

častice X pri rýchlosti v zapísať pomocou rovnice [5] 

   𝜏𝑣,𝑥 =  𝛾𝜏0,𝑋.            (14) 

Postupným zväčšovaním Lorentzovho faktora sa 

zmenšuje miera pravdepodobnosti rozpadu častice 

na nejakej stanovenej dráhe. Toto sa skutočne 

prejavuje v prípade piónov aj miónov. Ako je možné 

vidieť úbytok piónov v kozmickom žiarení je 

zapríčinený ich interakciou s ďalšími časticami 

atmosféry a ich rozpadom. Z dôvodu dilatácie je tak 

podiel jednotlivých procesov na ich úbytku rôzny. 

Pre vysoké energie je doba života väčšia, čo 

znamená, že prevládajúci proces je interagovanie 

s ďalšími časticami. Interakcie sú prevládajúce do 

energií približne 20  GeV [2]. Pre pióny s menšími 

energiami tak začne hrať kľúčovú úlohu úbytku ich 

rozpad. 

Na základe matematických výpočtov je takisto 

možné stanoviť predpokladaný tok miónov pri 

povrchu Zeme. Pozorovaný tok je však podstatne 

väčší ako pri teoretických predpokladoch 

vychádzajúc z doby života týchto častíc v pokoji. 

Ukazuje sa, že empiricky určený tok je dobre 

vysvetliteľný práve využijúc dôsledky dilatácie času 

[6]. 
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3.3 Kozmické žiarenie pri povrchu 
Zeme 

 
Najviac zastúpené častice pri povrchu Zeme 

sú neutrína a fotóny. Následne sú to mióny 

a elektróny resp. pozitóny. Približne 99% všetkých 

častíc predstavujú práve neutrína spoločne s fotónmi 

a elektrónmi. Ich priemerná energia sa pohybuje 

v rozmedzí od 1 – 10 Mev. Dokopy tak odnášajú 

85% celkovej energie SCR [2]. Zostatkové 1% 

percento tvoria hlavne mióny s priemernou energiou 

1 GeV. Na celkovej hodnote energie sa podieľajú 

10% [2].  Zbytok energie je nesený málo 

zastúpenými piónmi a baryónmi. Predmetom nášho 

záujmu sú predovšetkým mióny. Tieto vznikajú 

hlavne vo výške okolo 15 km nad morom [5]. 

Udávaný priemerný tok miónov na zemskom 

povrchu je približne 1 mión 𝑐𝑚−2.𝑚𝑖𝑛−1 [5]. 

Celkové diferenciálne spektrum hybností miónov pri 

povrchu Zeme vidieť na obrázku 5 [5]. Z grafu je 

vidieť, že stredná hodnota energie miónov je 

približne 1 GeV. 

 
 
Obrázok 5: Diferenciálne spektrum hybností miónov 

sekundárneho kozmického žiarenia [5]. 

 

Ukazuje sa, že prevládajúci kladný náboj v PCR sa 
ďalej prenáša aj do atmosféry. To sa prejavuje 
mierne vyšším podielom kladných miónov oproti 
záporným [5]. Tok miónov však nie je rovnaký vo 
všetkých smeroch, ale vykazuje závislosť od 
význačných uhlov. Možné je pozorovať závislosti 
toku od zenitového uhla a azimutu. 

Zenitový uhol θ predstavuje uhol odklonu od 
kolmice na povrch Zeme vedenej smerom k zenitu 
pozorovateľa. Častica prichádzajúca k pozoro-
vateľovi z väčšieho zenitového uhla musí prejsť 
väčšiu dráhu. Prírastok k dráhe sa tak v prípade 
rozpadajúcich sa častíc prejaví aj väčšou 

pravdepodobnosťou rozpadu týchto častíc. Preto sa 
tok častíc zmenšuje. Uvedenú závislosť môžeme  
vyjadriť pomocou tzv. kosínusového pravidla 

  𝐼𝜃 =  𝐼0cos (𝜃)𝑛,            (15) 
[5], [6], kde 𝐼0 vyjadruje tok v kolmom smere. n 
predstavuje koeficient závislosti, ktorý sa na základe 
súčasných meraní pohybuje okolo 2 [5], [6]. 
Uvedený vzťah je však možné použiť iba do uhlov 
približne 75° [5]. Vo väčších uhloch už sa už začne 
prejavovať zakrivenie Zeme. 

Zmeny toku miónov nie sú výrazné závislé od 
azimutu. Isté zmeny však je možné pozorovať a to 
v dôsledku ovplyvnenia dráhy nabitých častíc 
zemským magnetickým poľom. Kvôli miernej 
prevahe kladného náboja je možné pozorovať tzv. 
východo-západnú asymetriu. Tok častíc zo západu je 
tak mierne vyšší ako z východu. Tento efekt je však 
výrazný jedine vo vyšších vrstvách atmosféry 
a ovplyvňuje nízkoenergetické častice do energií 
približne 100 GeV [5]. Okrem už spomenutých 
závislostí existujú ešte efekty zahŕňajúce závislosť 
toku od geomagnetickej šírky a dĺžky. So 
zvyšujúcou sa geomagnetickou šírkou pozorujeme 
postupné zvyšovanie toku sekundárnych častíc [5]. 

Celkový tok miónov je takisto ovplyvňovaný 
viacerými parametrami, ktoré sa môžu meniť v čase. 
V prvom rade sú to aktuálne charakteristiky 
atmosféry. Rozumieme tak hlavne atmosférický tlak, 
zmenu výšky hlavnej polohy tvorby miónov 
a teplotu vzduchu [5]. Ďalší významný vplyv 
predstavujú externé zdroje. Tu uvedieme hlavne 
vplyvy Slnka. Slnko ovplyvňuje predovšetkým 
nízkoenergetickú zložku kozmického žiarenia. Tieto 
zmeny sa merateľne prejavujú na zaznamenávanej 
miónovej zložke SCR. Rozoznávame viacero 
slnečných efektov, ktoré zapríčiňujú variácie tohto 
toku. V prvom priblížení ich môžeme rozdeliť na 
periodické a okamžité. Pod periodickými zmenami 
je možné chápať denné slnečné variácie, 27-dňové 
variácie, 11 a 22-ročné. 

Vďaka dlhodobým pozorovaniam bolo možné 
pozorovať periodické zmeny toku sekundárnych 
častíc  súvisiacich so zdanlivým pohybom slnečného 
disku po oblohe počas jedného dňa. Vo vhodnom 
priblížení sa jedná o variácie sledujúce sínusoidálnu 
závislosť dosahujúcu svoje maximum približne na 
poludnie. Nejedná sa však o výrazné odchýlky 
a predpoklad veľkosti amplitúdy variácií miónovej 
zložku je približne na úrovni 0,1% [5].  

27-dňové variácie toku kozmického žiarenia 
súvisia s 27-dňovým cyklom rotácie Slnka okolo 
svojej osi. Často súvisia so slnečnou aktivitou, 
konkrétne s počtom slnečných škvŕn na povrchu 
Tieto vďaka rotácii Slnka stále pohybujú a k Zemi je 
tak privrátená vždy iná časť Slnka. 

Dlhodobými meraniami sa preukázalo, že zmeny 
toku častíc SCR podliehajú takisto 11 ročným 
variáciám. Tieto súvisia s cyklom pozorovaným na 
Slnku. Slnko počas svojho života podlieha tzv. 11-
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ročnému cyklu. Tento sa prejavuje periodickými 
zmenami počtu slnečných škvŕn. Počet slnečných 
škvŕn je obecne udávaný tzv. Wolfovým číslom R 
(sunspot number), ktoré je možné dohliadať pre daný 
deň na stránkach rôznych astronomických 
organizácii zaoberajúcich sa vesmírnym počasím. 
Kľúčové sú jeho periodické zmeny, ktoré sledujú 
spomínaný 11-ročný cyklus. Slnko je v maxime 
uvedeného cyklu vtedy, keď dosahuje najvyšší počet 
slnečných škvŕn a teda aj najväčšie hodnoty 
Wolfovho čísla. Tok kozmického žiarenia je 
antikorelovaný s týmto cyklom. To znamená, že 
v maxime je tento tok najviac zoslabený a naopak 
v minime väčší. Pri variáciách počtu škvŕn totiž 
dochádza aj  k zmenám intenzity magnetických polí 
v héliosfére. Pri príležitosti maxima cyklu tak je 
intenzita poľa vyššia, čo zapríčiní, že 
nízkoenergetickým časticiam kozmického žiarenia 
nie je umožnené vstúpiť do héliosféry. Toto sa 
prejaví na znížení toku žiarenia. Uvedené efekty sa 
prejavujú na znížení toku miónovej zložky približne 
o 4,5% [5].  Uvedený cyklus je možné vidieť na 
obrázku 6 [7] získaného z dlhodobých meraní 
slnečnej aktivity. Okrem uvedeného cyklu je možné 
pozorovať takisto aj dlhší 22-ročný cyklus súvisiaci 
s pravidelným prepolovávaním Slnka, tzv. Halov 
cyklus. 

 
Obrázok 6: Variácie počtu slnečných škvn [7] 

 
Medzi okamžité efekty môžeme zaradiť tzv. 
Forbushove poklesy. Jedná sa o náhly pokles toku 
miónovej zložky v ráde pár hodín pohybujúci sa 
v rozmedzí pár percent až 20% [5]. Následné 
obnovenie pôvodnej hodnoty trvá rádovo niekoľko 
dní. Tento pokles je dôsledkom geomagnetických 
búrok v atmosfére Zeme. Obyčajne sú spôsobené 
náhlymi udalosťami ako sú slnečné erupcie a výrony 
koronálnej hmoty (CME – coronal mass ejection) 
pochádzajúce z aktívnych oblastí Slnka. Jedná sa 
o plazmu odvrhnutú Slnkom, ktorá nesie magnetické 
pole a môže sa stretnúť so Zemou. 

4 Experimentálna časť 

 Meranie toku miónovej zložky 

kozmického žiarenia sme realizovali pomocou 

dvojice plastických scintilátorov. Plastický 

scintilátor je typ detektoru častíc, ktorý v dôsledku 

prechodu nabitej častice emituje elektromagnetické 

žiarenie vo viditeľnej oblasti spektra. Pre jeho 

registráciu je u každého scintilátora použitý 

fotonásobič (PMT), ktorý prevádza svetelný signál 

na elektrický impulz, ktorý pomocou príslušnej 

elektroniky registrujeme. Geometrické charak-

teristiky použitých scintilátorov sú v tab.1. 

 

Plastika 1 Plastika 2

dĺžka (cm) 30,5 28,5

šírka (cm) 16 19

výška (cm) 1 1,5  
Tab. 1: Rozmery použitých scintilačných detektorov 

Obrázok 7: Špecifikácia polohy kalibračných zdrojov pre 

použité detektory 

 

Bolo potrebné určiť mieru odozvy jednotlivých 
plastík, aby sme vedeli určiť z akej plochy 
jednotlivých plastík dostávame merateľnú odozvu. 
Polohu kalibračných zdrojov špecifikuje obrázok 7. 
Samotný fotonásobič sa nachádza v blízkosti pozície 
2. 

4.1 Meranie odozvy plastík na známe 
žiariče 

Štúdium homogenity odozvy scintilačných 
detektorov sme realizovali  pomocou známych 
žiaričov emitujúcich gama fotóny. Tieto sme 
umiestňovali postupne do jednotlivých polôh 
kalibračných zdrojov tak ako je to vyznačené na 
obrázku 7. Pre merania bol využitý kolimovaný 
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zväzok, tak aby bola presne určená plocha, na ktorej 
sú gama fotóny registrované. Vzdialenosť každého 
kolimovaného zdroja a detektora tak bola 1 cm. Pre 
každú plastiku boli použité tri gama žiariče. Pre 
určenie odozvy pochádzajúcej od gama žiaričov bolo 
vykonané meranie náhodných impulzov, ktoré sa 
neskôr odrátalo ako pozadie od zaznamenaných 
impulzov jednotlivých žiaričov. 
 
Plastika 1 
Využité boli dva zdroje  137Cs a jeden 60Co. Uvedený 
izotop cézia emituje gama fotóny s energiou 661,6 
keV. Kobalt 60 emituje 2 gama kvántá s energiami 
1173,2 keV a 1332,5 keV. Použité napätie na 
fotonásobiči plastiky bolo 𝑈1 = -900 V. V tabuľke 2 
uvádzame označenia a aktivity jednotlivých žiaričov 
v deň merania. 
 

Žiarič Označenie
Dátum 

merania

Aktivita k dátumu 

merania (kBq)

Cs - 137 OMH83-150 7.12.2015 205,921

Co-60 181011-1311073 7.12.2015 128,115

Cs-137 E63 65528 7.12.2015 207,6759  
Tabuľka 2: Aktivity použitých žiaričov 

 

Relatívne odozvy jednotlivých kalibračných zdrojov 

pre referenčný zdroj 3 ukazujú obrázky 8, 9 a 10. 

 

 

 

Obrázok 8: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov plastiky 1 pre 

referenčný zdroj 3 pri použití žiariča OMH83-150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov plastiky 1 pre 

referenčný zdroj 3 pri použití žiariča 181011-1311073. 

 

Obrázok 10: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov plastiky 1 

pre referenčný zdroj 3 pri použití žiariča E63 65528. 

 

Plastika 2 

Na fotonásobič plastiky bolo privedené napätie 𝑈2 = 
- 1300 V. Pre štúdium odozvy boli využité 2 zdroje 
60Co a jeden 137Cs. V tabuľke 3 uvádzame označenia 
a aktivity jednotlivých žiaričov v deň merania. 

Žiarič Označenie
Dátum 

merania

Aktivita k dátumu 

merania (kBq)

Cs - 137 OMH83-150 14.12.2015 205,831

Co-60 181011-1311073 14.12.2015 127,8356

Co-60 OMH83-119 14.12.2015 5,96  
Tabuľky 3: Aktivity použitých žiaričov 

 

Relatívne odozvy jednotlivých kalibračných zdrojov 

pre referenčný zdroj 3 ukazujú obrázky 11, 12 a 13. 
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Obrázok 11: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov plastiky 2 

pre referenčný zdroj 3 pri použití žiariča OMH83-150. 

 
Obrázok 12: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov plastiky 2 

pre referenčný zdroj 3 pri použití žiariča 181011-1311073. 

 
 

Obrázok 13: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov plastiky 2 

pre referenčný zdroj 3 pri použití žiariča OMH83-119. 

4.2 Meranie realistickej odozvy 
plastických scintilátorov 

Meranie realistickej odozvy plastík bolo 

realizované v koincidenčnom režime plastiky 

a sondy s NaJ(Tl) kryštálom o rozmeroch 2,54 x 2,54 

cm. Pred meraniami odozvy boli realizované 

merania náhodných impulzov. Tieto sa uskutočnili 

vzdialením sondy od plastiky. Odozva plastiky bola 

meraná pri namierení sondy na jednotlivé polohy 

kalibračných zdrojov tak ako to je na obrázku 7. Na 

obrázku 14 uvádzame fotografiu detektorov 

v koincidenčnom režime, kde vrchný detektor je 

sonda a spodný plastika 1. 

Plastika 1 

Použité napätie na fotonásobiči plastiky bolo 𝑈1 = -

1035 V. Na sondu bolo privedené napätie U = -700 

V Vzdialenosť medzi plastikou a sondou bola d = 8,5 

cm. Relatívne odozvy jednotlivých kalibračných 

zdrojov pre referenčný zdroj 3 ukazuje obrázok 15. 

 

 
Obrázok 14: Fotografia detektorov 

 
Obrázok 15: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov 

k referenčnému zdroju 3 plastiky 1 pri koincidencii so sondou. 

 

Plastika 2 

Použité napätie  na fotonásobiči plastiky bolo 𝑈2 = -

1250 V. Na sonde bolo ponechané napätie 

predošlého merania. Vzdialenosť medzi plastikou 

a sondou bola d = 8,5 cm. Relatívne odozvy 
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jednotlivých kalibračných zdrojov pre referenčný 

zdroj 3 špecifikuje obrázok 16. 

  
Obrázok 16: Relatívne odozvy kalibračných zdrojov 

k referenčnému zdroju 3 plastiky 2 pri koincidencii so sondou. 

4.3 Zmena toku miónovej zložky pre 
rôzne vzdialenosti detektorov 

 
Štúdium zmien toku miónovej zložky bolo 

realizované použitím obidvoch scintilačných 
detektorov v koicidencii s využitím TAC (Time to 
Amplitude Converter) analyzátora. Tok miónov bol 
meraný pri rôznych vzdialenostiach plastík. 
Takýmto spôsobom sa menil priestorový uhol, 
z ktorého boli častice zachytávané. Napätia použité 
na fotonásobičoch plastiky 1 boli 𝑈1 = -1035 V a na 
plastike 2 𝑈2 = -1270 V. Výsledky uvádzame na 
obrázku 17. 

 

Obrázok 17: Variácie toku miónovej zložky SCR pri rôznych 

vzdialenostiach scintilačných detektorov. 

4.4 Časové variácie miónovej zložky 
SCR 

Časové variácie boli študované tak ako 
v predošlom odseku obidvomi scintilačnými 
detektormi s použitím TAC analyzátora s rovnakými 
napätiami a pri vzdialenosti 15,5 cm medzi oboma 
plastikami. Merania boli uskutočnené v 6-hodnivých 
intervaloch, pričom sme spočítali priemerný tok 
miónov za jednu minútu zodpovedajúci každému 
časovému úseku. Na obrázku 18 uvádzame výsledky 
meraní. Hodnoty prislúchajúce číselne vyjadreným 
dátumom na vodorovnej osi predstavujú merania, 
ktoré boli ukončené skoro ráno vždy nasledujúci deň. 
Predstavujú tak tok miónov za posledný 6-hodinový 
interval, v ktorom bolo ešte v daný deň spustené 
meranie. Pre porovananie uvádzame v grafe takisto 
aj hodnoty Wolfovho čísla pre dané dni získané z dát 
Belgického kráľovského observatória [8]. 

Obrázok 18: Variácie toku miónovej zložky SCR v porovnaní 

s hodnotami Wolfovho čísla získanými z dát Belgického 

kráľovského observatória [8].  

5 Diskusia 

 
Pred štúdiom variácii toku kozmických miónov 

bolo potrebné zistiť, či sme schopní zachytávať 
efektívne impulzy z celej plochy použitých plastík. 
Z tohto dôvodu sme študovali homogenitu odozvy 
obidvoch plastických scintilátorov využitím 
známych žiaričov emitujúcich gama fotóny. Ukázalo 
sa, že odozva jednotlivých plastík je najvýraznejšia 
v pozícii kalibračného zdroja 2, teda v blízkosti 
fotonásobiča. Následne pre vzdialenejšie zdroje bola 
miera odozvy postupne menšia. Rozdiely relatívnych 
hodnôt registrvaných impulzov boli výraznejšie pri 
použití cézia. Pre kobalt boli tieto rozdiely pre obe 
plastiky menšie. Následne sme zisťovali priamo 
realistickú odozvu plastík využitím priamo 
kozmických miónov. Toto štúdium sme realizovali 
pri koincidenčnom zapojení každého detektora 
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s jednopalcovým NaJ(Tl) kryštálom, kde sme 
získavali amplitúdové spektrá. Z výsledných 
relatívnych odoziev je možné vidieť, že odozva 
kalibračných zdrojov 1 až 4 plastík je približne 
rovnaká, zatiaľ čo v 5 a 6 je približne polovičná. 
Vidíme tak, že odozvy použitých detektorov boli 
homogénnejšie využívajúc žiariče s vyššími 
energiami. Energia kvánt emitovaných kobaltom je 
takmer 2 razy väčšia ako pre cézium. Priemerná 
energia samotných miónov je 1 GeV, čo je takmer 
o 3 rády viac ako fotónov emitovaných kobaltom. 
Znamená to, že sme vhodne nastavili prah tak aby 
odozva plastík zodpovedala impulzom generovaným 
v dôsledku prechodu miónov. Môžeme preto 
povedať, že impulzy od miónov boli registrované 
efektívne z celej plochy detektorov. Pri štúdiu zmien 
toku miónovej zložky v dôsledku zväčšenia 
vzdialenosti medzi detektormi pozorujeme postupný 
pokles toku. Pozorovaný efekt je v súlade s teóriou, 
kde sme predpokladali takýto pokles spôsobený 
zmenšením priestorového uhla, z ktorého sú impulzy 
od miónov registrované. Merania časových variácií 
toku kozmických miónov sme realizovali počas 6 
hodinových časových intervalov, s dostatočnou 
štatistikou pre elimináciu vplyvu náhodných 
koincidencií. Merania sme vykonávali od 21.3. do 
18.4. Porovnaním získaných hodnôt na obrázku 18 
so zodpovedajúcimi hodnotami Wolfovho čísla nie 
je možné na prvý pohľad povedať, že pozorujeme 
výraznejšiu koreláciu resp. predpokladanú 
antikoreláciu medzi porovnávanými javmi. Meriame 
sekundárne kozmické žiarenie vytvárané spŕškami 
častíc zasahujúcimi širokú oblasť zemského povrchu 
(~ km2) a nie je jasné, aké sú fluktuácie v rámci 
spŕšky. Bolo by tiež zrejme potrebné realizovať 
dlhodobejšie merania, tak aby sme zachytili väčšiu 
časť spomínaného 11-ročného slnečného cyklu. 
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Abstrakt: V práci je rozobraný teoretický úvod
do problematiky zložených jadier, rýchlostný sepa-
rátor SHIP a jeho detekčný systém. Pomocou ana-
lýzy dát z rozpadovej spektroskopie sú identifikované
jednotlivé izotopy a získané početnosti 255No v reak-
cii 238U(22Ne,5n)255No, ktoré sú následne použité na
výpočet účinných prierezov pre uvedenú reakciu.
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1 Úvod do problematiky zložených
jadier

1.1 Reakcie cez zložené jadro

V roku 1936 navrhol Niels Bohr model zložených
jadier [Bohr, 1936]. Hlavnou ideou tohoto modelu je

*adam.bronis@gmail.com
†stanislav.antalic@fmph.uniba.sk

fakt, že vlastnosti zloženého jadra v danom excitova-
nom stave sú nezávislé od interagujúceho projektilu
a terča. Tento model sa však experimentálne podarilo
dokázat’ až v roku 1950 [Ghoshal, 1950] pri reak-
ciách

60Ni(α,n)
63Cu(p,n)

}
63Zn,

60Ni(α,2n)
63Cu(p,2n)

}
62Zn

V súčasnosti je problematika zložených jadier stále
aktuálna vzhl’adom na fakt, že sú jedinou možnost’ou
pre produkciu supert’ažkých prvkov. Reakcie zlože-
ných jadier prebiehajú v dvoch navzájom nezávislých
fázach:

1. Prvou fázou je vytvorenie zloženého jadra. Pri
náraze sa energia dopadajúcej častice mnohými
zrážkami medzi nukleónmi štatisticky preroz-
delí a samotný projektil uviazne v terčovom
jadre.

2. Druhou fázou je vyparovanie nukleónov prí-
padne α častíc a emisia γ kvánt. Vyparovanie je
spôsobené štatistickým prerozdelením energie,
kde vzniká pravdepodobnost’, že jeden alebo
viac nukleónov získa dostatočnú energiu na únik
z jadra. Analógiou k tomuto procesu je vyparo-
vanie molekúl z horúcej tekutiny.

Vzhl’adom na to, že tieto fázy sú navzájom nezá-
vislé, stráca sa informácia o vstupnom kanály. Zlo-
žené jadro "zabúda" na spôsob vzniku a výstupný ka-
nál je daný excitačnou energiou zloženého jadra a zá-
konmi štatistiky.

p+ 63Cu

$$

63Zn+n

64Zn∗

88

//

&&

62Cu+n+ p

α + 60Ni

::

62Zn+2n

Nal’avo sú vstupné kanály, excitované jadro je ozna-
čené hviezdičkou a napravo sú rôzne výstupné ka-
nály.

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2016, pp. 139–144
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So vzrastajúcou excitačnou energiou jadra vzrastá
aj pravdepodobnost’ vyparovania viacerých nukle-
ónov ako vidiet’ z excitačnej funkcie (obr. 1). Záro-
veň však vzrastá aj pravdepodobnost’ štiepenia.

Obr. 1 – Závislost’ pravdepodobnosti vyparenia ur-
čitého počtu nukleónov pri danej excitačnej energii
pre 209Bi(α,xn). ES je označenie hraničnej excitač-
nej energie pri ktorej dochádza k vyparovaniu jed-
ného nukleónu [W. D. Loveland, 2006]

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim celý proces
vzniku a zloženého jadra je vel’kost’ Coulombovho
(VC) a odstredivého potenciálu (VO).

VC =
ZT ZPe2

4πε0r
, VO =

h̄2l(l +1)
µr2 (1)

ZT je protónové číslo jadier terča, ZP je protónové
číslo projektilov, µ je redukovaná hmotnost’ systému
projektil-terč.

1.2 Reakcie t’ažkých iónov cez zložené jadro

Ťažkými iónmi možno nazvat’ projektily s A > 4. Re-
akcie t’ažkých iónov cez zložené jadro prebiehajú len
pri malých impakt parametroch - relatívne centrálne
zrážky - kde je najmenší prenos momentu hybnosti
na zložené jadro. Pri t’ažších jadrách je l ≥ 40−50h̄

Pri nižších hodnotách momentu hybnosti (obr.
2), vzniká vo vzdialenosti porovnatel’nej so súčtom
polomerov jadier terč-projektil potenciálová jama.
Ťažký ión, majúci dostatočnú energiu na prekonanie
fúznej bariéry (neberúc do úvahy podbariérovú
fúziu) v nej uviazne a vzniká zložené jadro. To
sa ochladzuje vyparovaním neutrónov, ktoré však
odnášajú relatívne malé množstvo momentu hybnosti
(5 MeV neutrón odnáša ≈ 3h̄ [Krane, 1988]) a aj

Obr. 2 – Funkcia závislosti celkového potenciálu
(VC +VO +VN) od radiálnej vzdialenosti pre rôzne
hodnoty orbitálneho momentu hybnosti l v reakcii
18O+ 120Sn [W. D. Loveland, 2006]

po tomto procese má zložené jadro stále vysoký
moment hybnosti. Vyparovanie nabitých častíc je
utlmené vysokou Coulombovou bariérou. Následne
sa emituje kaskáda γ kvánt.

Pri vyšších hodnotách momentu hybnosti sa vply-
vom narastajúceho odstredivého potenciálu táto jama
vyrovnáva, aby pri istej hodnote lcrit zanikla úplne.
Od tejto hodnoty lcrit namiesto formovania zloženého
jadra prebiehajú iné mechanizmy. Napríklad výmena
nukleónov prípadne rutherfordov rozptyl a iné.

2 Experimentálna báza

2.1 SHIP

SHIP (akronym Separator for Heavy Ion Products)
sa zarad’uje spôsobom fungovania medzi rýchlostné
separátory. Využíva rozličnú kinematiku produktov
fúzie a projektilov na ich separáciu. Tá sa dosahuje
vhodným usporiadaním prekrížených magnetických
a elektrických polí. Ión, ktorý má prejst’ filtrom bez
vychýlenia, musí mat’ rýchlost’ pri ktorej sa Lorent-
zova sila vyrovnáva s elektrickou. Chceme aby

FB = Fel (2)

−qvB = qE (3)

Z toho vyplýva v =−E/B
Pre istú kombináciu E a B teda na ión nepôsobí

žiadna sila. Tento druh separácie sa používa najmä
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pri asymetrických reakciách, kde rýchlost’ produktov
je rozdielna oproti rýchlosti častíc vo zväzku. Tým
je možné do vel’kej miery potlačit’ pozadie rýchlost-
ného filtra. Transmisia separátora je pre symetrické
reakcie výrazne vyššia ako pre asymetrické, ale po-
tlačenie pozadia je horšie.

Ióny sú urýchl’ované lineárnym urýchl’ovačom
(UNILAC), ktorý pracuje v pulznom režime (dĺžka
pulzu zvyčajne 5 ms). Sú možné rôzne intenzity
zväzku (až do 1013 častíc/s) a rôzne stupne ionizácie
projektilov.

Obr. 3 – Schéma rýchlostného separátora SHIP
[Hofmann, 2009]

Ako vidno z obr. 3 zväzok t’ažkých iónov je
smerovaný na terčové koleso (Target wheel) s
polomerom 165 mm, ktoré je rovnomerne rozdelené
na 8 segmentov s rozmermi 110× 23 mm. Celý terč
rotuje kvôli rozloženiu intenzity zväzku na väčšiu
plochu a jeho rotácia je zosynchronizovaná s pulzmi
urýchl’ovača. Využívajú sa terče na báze chemických
zlúčenín, ako napr. Bi2O3, PbS, UF4 a iné, vzhl’adom
na ich vysoké teploty topenia.

Pri zrážke urýchl’ovaných iónov s jadrami terča
dochádza k reakcii úplnej fúzie jadier projektilu a
terča. Takto vzniknuté jadro sa ochladzuje emitova-
ním neutrónov a γ žiarenia a vyletuje v smere zväzku
iónov. Dopadom projektilov na terčové jadrá a emi-
tovaním častíc sa zväzok produktov reakcie rozpty-
l’uje . Akýkol’vek rozptyl je však nežiaduci, preto
sa používajú kvadrupólové magnety (Lenses) na opä-
tovné sústredenie zväzku. Ten vchádza do separátora
(Electric field, Magnets), zloženého z navzájom pre-
krížených magnetických a elektrických polí, kde sú
projektily odchýlené od zväzku produktov na medenú
platňu (Beam stop). Tam je zaznamenaný ich náboj
na Faradayovom valci v jednotkách SCC. Produkty
a projektily, ktorých rýchlost’ vyhovuje parametrom

separátora sa opät’ sústred’ujú kvadrupólovými mag-
netmi. Vychyl’ovacím magnetom (7,5o magnet) sa
projektily s nízkou rýchlost’ou, ktoré mohli prejst’ se-
parátorom, oddel’ujú od línie separátora, čím sa dosa-
huje d’alšie zníženie úrovne pozadia. Tieto produkty
následne prechádzajú k systému detektorov (TOF,
Si,γ detectors).

2.2 Systém detektorov

Systém detektorov je umiestnený za separátorom a
pozostáva z nasledovných častí (obr. 4) :

Obr. 4 – Systém detektorov umiestnených za
separátorom. Na spodnej časti je bočný prie-
rez BOX, STOP, VETO a CLOVER detektorov
[Hofmann, 2009]

1. TOF detektory (Time Of Flight na obr. 4 sú
označené číslami 1-3), ktorých úlohou je pri an-
tikoincidenčnom zapojení s Si detektormi rozlí-
šit’ signály spôsobené rozpadmi v STOP detek-
tore od neželaných signálov vyvolaných zväz-
kom produktov reakcie. Pozostávajú z troch
dvojíc tenkých uhlíkových fólií s hrúbkou pri-
bližne 30 µg/cm2. Rozlišovacia schopnost’ je na
úrovni 700 ps. Vzhl’adom na vysokú efektivitu
umožňujú potlačit’ pozadie o zhruba dva až tri
rády [Štreicher, 2006]. Pri selekcii signálov v
dobe pauzy urýchl’ovača je vidiet’ α spektrum
s charakteristickými píkmi (obr. 5b). Bez tejto
selekcie sa α spektrum stráca v dôsledku vy-
sokého pozadia spôsobeného rozptýlenými pro-
jektilmi (obr. 5a).

2. BOX detektor (na obr. 4 označený číslom 4)
slúži na zachytenie α častíc a produktov vzni-
kajúcich pri rozpade jadier implantovaných do
STOP detektora, ked’že hĺbka implantácie pro-
duktov reakcie je iba niekol’ko mikrometrov a
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Obr. 5 – (a) α spektrum v dobe pulzu urýchl’ovača,
(b) α spektrum v čase pauzy urýchl’ovača (pauzové
spektrum). Hodnoty energií pre jednotlivé píky sú
uvedené v jednotkách keV.

alfa častice, alebo štiepne fragmenty môžu unik-
nút’ mimo STOP detektora. Skladá sa zo 6 stri-
pových kremíkových detektorov, chladených na
263 Kelvina s energetickým rozlíšením 40 keV
(FWHM).

3. STOP detektor (na obr. 4 označený číslom čís-
lom 5) je pozične citlivý kremíkový detektor zo
16 stripov chladených na 263 Kelvinov. Meria s
BOX detektorom energiu α častíc, a zároveň je
schopný merat’ pozíciu implantovaných jadier.
Rozlíšenie polohy je 150 µm (FWHM) a ener-
getické rozlíšenie 20 keV (FWHM).

4. VETO detektor (na obr. 4 označený číslom 5) je
kremíkový detektor zachytávajúci častice ktoré
preletia cez STOP detektor. Tie vytvárajú doda-
točné pozadie v oblasti nízkych energií. Elimi-
nácia tohoto pozadia sa dosahuje koncidenčným
zapojením so STOP detektorom.

5. CLOVER detektor (na obr. 4 označený číslom
6) je germániový detektor zo 4 kryštálov, ktorý
meria γ prípadne rontgenové žiarenie.

3 Analýza dát

3.1 Identifikácia izotopov v reakcii
238U(22Ne,5n)255No

Pri analýze dát z reakcie 238U(22Ne,5n)255No sme
použili software ROOT [CERN, ]. V časti spektra
obr. 5 je vidiet’ kontamináciu STOP detektora trans-
fer produktmi z predchádzajúcich experimentov a to
208Po a 210Po. Jednotlivé izotopy sme identifikovali
porovnaním píkov z α spektra s referenčnými hod-
notami Tab. 1.

3.2 Vyhodnotenie početnosti 255No

3.2.1 Odhad početnosti 255No pomocou hlavnej
α čiary

Početnost’ 255No sme vyrátali pomocou dekonvolúcie
časti spektra 7270 – 7490 keV za použitia fitu tromi
gauss funkciami a lineárnou funkciou na obr. 6

Obr. 6 – Fitovanie časti spektra pomocou troch
gauss funkcií - zelená, modrá a čierna - a lineárnej
funkcie - fialová - pre odhad pozadia. Celková fun-
kcia ich súčtu je označená červenou .

Zo základných parametrov fitu gauss funkciou ozna-
čenou čiernou na obr. 6 sme vyrátali približný po-
čet eventov, ktorý zodpovedá píku α čiary 250Fm s
Eα=7430 keV. Vzt’ah, na výpočet počtu eventov NFm

je nasledovný:

NFm ≈
p0σ
√

2π
B

(4)

kde p0 = 31,3± 2,6 a σ = 19,1± 2,5 sú parametre
fitu (p0-výška fitu, σ -šírka fitu) a B = 5 je vel’kost’
binu. Odhad počtu eventov pre čiaru s Eα = 7430 keV
je NFm ≈ 300. Tento počet predelíme relatívnou in-
tenzitou tejto čiary a vetviacim pomerom bα=0,90
pre celkový počet rozpadov 250Fm. Koeficient vnú-
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Tabul’ka 1 – Sumár rozpadových dát izotopov v reakcii 238U(22Ne,5n)255No.

Izotop EαEXP[keV ] EαREF [keV ] T1/2REF irelREF Referencia
256No 8423±20 8430 0,3 s 0,8 [Firestone, 1996]
255No 8094±10 8095±10 3,1 min 0,58±0,05 [Hofmann, 2006]
255No 7774±20 7742±10 3,1 min 0,19±0,04 [Hofmann, 2006]
254No 8094±10 8093 55 s 0,85 [Firestone, 1996]
250Fm 7429±10 7430 30 min 0,83 [Firestone, 1996]
255Fm 7045±10 7015 20,07 hod 0,93 [NNDC, ]
246Cf 6767±20 6750 35,7 hod 0,793 [Firestone, 1996]
210Po 5312±10 5304 138,38 dní 1 [Firestone, 1996]
208Po 5120±10 5114,9 2,9 rokov 1 [Firestone, 1996]

tornej konverzie je definovaný nasledovne

α =
λIC

λγ
(5)

(λIC je počet premien vnútornou konverziou, λγ je po-
čet premien γ prechodom). V prípade vysokej hod-
noty koeficientu vnútornej konverzie dochádza k vý-
raznej sumácii energií konverzných elektrónov a α
častíc čo skresl’uje jednotlivé intenzity α čiar. Vy-
soká hodnota koeficientu vnútornej konverzie E2 pre-
chodu dcérskeho jadra (246Cf) α = 1753 [BrIcc, ]
umožňuje použit’ v prvom priblížení relatívnu inten-
zitu irel ≈ 1 namiesto irel=0,83. Táto hodnota irel ≈
1 zohl’adňuje sumáciu konverzných elektrónov a α
častíc. Z nasledovnej schémy α rozpadu pre 254No

254No
bα=0,90−−−−−→ 250Fm

bα=0,90−−−−−→ 246Cf (6)

vidiet’ že pre určenie celkovej početnosti 254No, je
nutné celkový počet rozpadov 250Fm predelit’ vetvia-
cim pomerom pre 254No ktorý je bα = 0,90. Celkový
počet rozpadov 254No je daný nasledovným vzt’a-
hom:

N254No =
NFm

irelbα
≈ 370 (7)

Odhad početnosti 255No robíme v okolí píku 8095
keV na intervale 8060 – 8125 keV obr. 5. Početnost’
255No určíme zo vzt’ahu

N255No =
A−N254Noirel254−Nb

irel255bα
(8)

A ≈ 1000 je celkový počet eventov na intervale
8060 – 8125 keV , Nb ≈ 13 je odhad pozadia na in-
tervale 8060 – 8125 keV z parametrov fitu lineárnou
funkciou 6, irel254 = 0,85 je relatívna intenzita pre
254No, irel255 = 0,58 je relatívna intenzita pre 255No,
bα = 0,30 je vetviaci pomer pre 255No [NNDC, ].

Početnost’ 255No odhadnutá pomocou dekonvolú-
cie je 3865.

3.2.2 Odhad početnosti 255No cez interval 7725 –
7825 keV

Celkový počet eventov na uvedenenom intervale N =
271, relatívna intenzita zodpovedajúca píku 255No s
Eα = 7742keV je irel255 = 0,19, vetviaci pomer bα =
0,30, odhad pozadia na intervale 7725 – 7825 keV
Nb ≈ 20. Odhad početnosti 255No určíme zo vzt’ahu:

N255No =
N−Nb

irelbα
(9)

Početnost’ 255No cez interval 7725 – 7825 keV je
4404.

3.3 Vyhodnotenie chýb

Parametre fitu pre 250Fm obr. 6 (čierna gauss funkcia)
sú zat’ažené chybami p0 = 31,3±2,6 a σ = 19,1±
2,5. Plocha je zat’ažená chybou A≈ 1000±31,6 a re-
latívna intenzita pre 255No v okolí 8095 keV z Tab. 1
irel255 = 0,58± 0,05. Chybu početnosti δN255No ur-
číme zo vzt’ahu

(δN255No)
2 =

(
∂N255No

∂A

)2

δA2 +

(
∂N255No

∂ p0

)2

δ p0
2 (10)

+

(
∂N255No

∂σ

)2

δσ2 +

(
∂N255No

∂ irel255

)2

δ irel255
2 (11)

kde N255No je vyjadrená vzt’ahom 8 za použi-
tia vzt’ahu 4 pre 250Fm. Početnost’ 255No vypočí-
tanú pomocou dekonvolúcie vyjadríme s chybou ako
N255No = 3865±468.
Pre chybu početnosti δN255No cez interval 7725 –
7825 keV použijeme vzt’ah

(δN255No)
2 =

(
∂N255No

∂N

)2

δN2+

(
∂N255No

∂ irel255

)2

δ irel255
2

(12)
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kde N255No je zo vzt’ahu 9 . Plocha je zat’ažená chy-
bou N ≈ 271± 16,5 a relatívna intenzita pre 255No
v okolí 7765 keV je irel255 = 0,19 ± 0,04 Počet-
nost’ 255No odhadnutú pomocou píku na intervale
7725 – 7825 keV môžme vyjadrit’ s chybou nasle-
dovne N255No = 4404±971.

3.4 Výpočet účinných prierezov pomocou
pomocou početnosti 255No

Účinný prierez reakcie nám vyjadruje pravdepodob-
nost’ že projektil bude interagovat’ s časticou terča.
Všeobecné vyjadrenie tejto pravdepodobnosti je na-
sledovné:

σ =
NRe

NPro jn
(13)

Kde NRe je počet reakcií, NPro j je počet projektilov a
n je hustota jadier v terči.

Pri výpočte účinného prierezu v praxi však treba
zohl’adnit’ faktory ovplyvňujúce meranie : účinnost’
separátora εsep = 0,03 [Hofmann, 2006] v prípade
reakcie 238U(22Ne,5n)255No, účinnost’ detektora
εdet = 0,53[Štreicher, 2006], izotopickú čistotu terča
f ≈ 1, intenzitu zväzku projektilov Ipeak=100 µA, ná-
bojový stav projektilov q = 7+ pre 22Ne, dĺžka pulzu
tp=5 ms, čas pulzu s pauzou tm=20 ms, efektívny
čas merania zodpovedajúci celkovému počtu SCC
predeleným priemerným počtom SCC za sekundu
tm∗=193199 s ktorý nezodpovedá reálnemu času me-
rania, hrúbku terča d=292 µg/cm2, molárna hmot-
nost’ jadier terča Mm=238 g/mol. tm∗, d, tp, tm, Ipeak
boli parametre dané experimentom. Výsledný vzorec
na výpočet účinného prierezu je nasledovný

σ =
qNRetmMm

dεsepNA f εdettm∗Ipeaktp
(14)

Ak využijeme početnosti 255No vypočítané v čas-
tiach 3.2.1 a v 3.2.2 za použitia tohoto vzt’ahu určíme
účinné prierezy.
σdec=76,8± 8,8 nbarn pri použití početnosti 255No
získaného pomocou dekonvolúcie.
σint=87,6± 19,3 nbarn pri použití početnosti 255No
získaného z α čiary v okolí 7774 keV.
Referenčná hodnota reakcie 238U(22Ne,5n)255No je
σ=100 nbarn [Hofmann, 2006].

4 Záver

Pomocou analýzy dát z rozpadovej spektroskopie
sme identifikovali jednotlivé izotopy. Z tabul’ky

Tab. 1 je vidiet’, že identifikované píky pre jednotlivé
izotopy sú v zhode s referenčnými hodnotami. Oba
postupy pre vyhodnotenie početnosti 255No prinášajú
zhruba rovnaké výsledky, avšak ich chyby sa výrazne
líšia. Postup pomocou dekonvolúcie je zdĺhavejší no
prináša presnejší výsledok na rozdiel od priamejšieho
postupu cez pík v okolí 7765 keV s výraznou chybou
na úrovni ≈ 20percent. Oba postupy však možno vy-
užit’ na výpočet účinných prierezov pre 255No v reak-
cii 238U(22Ne,5n)255No. Takto získané výsledky pre
účinné prierezy sú v dostatočnej presnosti vzhl’adom
na uvedenú referenčnú hodnotu a použité priblíženia.
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Abstrakt 

Koncentrácia radónu vo vodách nie je konštantná a 

z dlhšieho časového hľadiska môţe dochádzať k 

veľkým výkyvom. V tejto práci sa venujem 

dlhodobému sledovaniu zmien objemovej aktivity 
222

Rn v piatich vybraných prameňoch  v pohorí 

Povaţský Inovec v závislosti od meteorologických 

podmienok ovplyvňujúcich ich teplotu a prietok a 

tým aj celkovú OAR.  Prvé odbery vzoriek vôd sa 

uskutočnili  v marci 2015, pričom kontinuálnemu  

sledovaniu variácií som sa venovala od 20.9. 2015 

do 21.3. 2016. Keďţe koncentrácia radónu vo 

vodách je podmienená najmä mnoţstvom 

materského nuklidu, ktorý obsahujú okolité horniny 

ktorými voda preteká, polohy jednotlivých 

prameňov sú priradené nie len k mapám prírodnej 

rádioaktivity ale aj ku geologickým mapám 

podloţia [GUDS] a následne spracované 

programom Surfer 11[Surfer 11, 2013]. Pre lepšie 

znázornenie a pochopenie týchto zmien  sú OAR 

konkrétnych prameňov vynesené do grafov spolu s 

pozorovanými  veličinami. 

 
Kľúčové slová: radón, objemová aktivita, prietok, 
podloţie, teplota, variácie 

1 Úvod 

Pod názvom radón sa rozumie jeden z izotopov 

rovnomenného prvku, ktorý má nukleónové číslo 

222 a dobu polpremeny 3,826 dňa.  Vzniká 

premenou alfa 
226

Ra, ktorý sa v rôznych pomeroch 

nachádza vo všetkých typoch hornín, teda najmä v 

podloţí s uránovým základom [Zelenický, 2008 ]. 

Keďţe ide o inertný plyn, relatívne ľahko 

dokáţe putovať pôdou cez jej póry a pukliny a bez 

ďalšieho zreagovania sa dostať aţ k voľnej 

atmosfére kde je následne rozptýlený.   Počas tohto  

transferu dochádza aj k obohacovaniu podzemných 

vôd o radón, keďţe jeho rozpustnosť  pri beţných 

teplotách okolo 300 K  je pribliţne 0.25, pričom 

jeho rozpustnosť s klesajúcou teplotou prudko rastie 

aţ na hodnotu 0,5 pri teplote 275K. [Blahušiak, 

2012].   

Podľa inštitúcie  Unscear radón spôsobuje aţ 55 

% z celkovej radiačnej záťaţe obyvateľstva, preto 

sa jeho koncentrácie v rôznych médiách monitorujú 

[UNSCEAR, 1993].  Aj keď sa expozícia radónom 

spája najmä s jeho inhaláciou a následným  

oţarovaním pľúcnych epitelov produktmi jeho 

premeny, ktoré tvoria prevaţne ťaţké kovy ako 
214

Po, 
214

Pb, 
210

Pb,  radiačné riziko radónu a jeho 

dcérskych produktov  spojené s ďalšími  spôsobmi 

preniku  do organizmu nie je zanedbateľné. V 

pitných vodách dodávaných spotrebiteľom  sú jeho 

koncentrácie kontrolované a regulované. V 

prírodných vodách, kde mnoţstvo radónu v nich 

obsiahnutých závisí od  aktuálneho stavu 

podzemných vôd, teploty, zráţok, prietoku a pod. je 

moţné sledovať variácie radónu.    

Okrem iného má radón vďaka svojím 

špecifickým vlastnostiam mnoho aplikačných 

vyuţití v rôznych odvetviach. Sledovanie zmien 

jeho koncentrácií v prírodných vodách sa vyuţíva 

napríklad aj v seizmológií ako jeden z indikátorov 

blíţiaceho sa zemetrasenia alebo v hydrogeológií  

taktieţ slúţia na určenie doby infiltrácie 

povrchových vôd do podzemných [Gulášová, 

2006]. 

2 Radón v pôde 

Obohatenie zemskej kôry o primordiálne 

rádionuklidy nastalo uţ pri prvotnej syntéze prvkov 

pred 4,5 mld. rokmi. Jedným z takých prvkov je aj 
238

U z ktorého po 4 medziproduktov vzniká 
226

Ra.  

Jeho alfa premenou zas vzniká 
222

Rn, ktorého prísun 

do pôdy je vďaka dobe polpremeny 1600 rokov 

jeho materského nuklidu neustále zabezpečený. Pri 

tejto premene je atómu 
222

Rn odovzdaná energia len 

0,1 MeV, zvyšok energie, teda 4,78 MeV si odnáša 

vzniknutá alfa častica. Podľa zákonu zachovania 

hybnosti sa atóm odrazí opačným smerom ako alfa 

častica, pričom jeho dolet v závislosti od okolitých 

podmienok  je okolo 20 -70 nm [Pohronská, 2012]. 
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V prípade, ak je okraj pôdneho zrna od miesta 

vzniku radónu ďalej ako jeho dolet,  takýto atóm z 

neho neunikne. Ak však radón vzniká pri povrchu 

zrna alebo je  rozmer zrna menší ako dolet atómu, 

pri takýchto podmienkach môţe atóm zo štruktúry 

preniknúť a dostať sa do pôdnych pórov a puklín. 

Moţné situácie schematicky znázorňuje obr. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Možné trajektórie vzniknutých atómov 

222
Rn 

v pôdnych zrnách [Pohronská, 2012]. 

Takýto proces uvoľnenia z kryštalickej mrieţky 

minerálu sa nazýva emanácia a pomer vyjadrujúci 

počet atómov ktoré sa uvoľnia z pôdneho zrna k 

celkovému počtu atómov ktoré v materiáli vzniknú 

sa nazýva emanačný koeficient [Smetanová, 2007].  

Emanančný koeficient sa mení v závislosti od 

viacerých faktorov. Vplývajú naň samotné 

geometrické, chemické a fyzikálne  vlastnosti 

pôdnych zŕn ako ich veľkosť a tvar, minerálne 

zloţenie či hustota kryštalickej mrieţky 

[Smetanová, 2007 ]. Mení sa aj od vlhkosti, tlaku  a 

teploty okolitého prostredia. Platí, ţe čím  je vyššia 

teplota a niţšia vlhkosť, tým viac narastá emanačný 

koeficient. Prítomnosť vlhkosti v podobe vrstvy 

vody okolo pôdneho zrna spôsobí, ţe sa zvýši 

pravdepodobnosť zachytenia atómu vo vode v 

mieste pôdneho póru, ktorý by inak prešiel do 

ďalšieho pôdneho zrna [Pohronská, 2012].     

2.1      Exhalácia radónu 

Časť atómov radónu, ktoré sa dostanú do puklín a 
pórov v pôde sa naďalej môţu šíriť procesmi 
difúzie a konvekcie. Rýchlosť, ktorou sa môţu šíriť 
závisí od geologických a meteorologických 
parametrov, avšak vzdialenosť tohto transportu je 
ohraničená samotnou dobou polpremeny 

222
Rn 

[Daniel a kol.,1996] 
Tepelný pohyb molekúl zabezpečuje difúzny 

transport radónu, ktorý sa presúva z miest s vyššou 

koncentráciou plynu na niţšiu, teda proti smeru 

zvyšujúceho sa gradientu koncentrácie. Fyzikálne  

je tento proces opísaný Fickovým zákonom 

[Blahušiak, 2012].   

Tento pohyb ovplyvňujú vlastnosti okolitého 

prostredia, najmä vlhkosť a pórovitosť materiálu. 

Čím je väčšia pórovitosť štruktúry, tým vyšší je 

difúzny koeficient a naopak klesá, čím vyššia je 

vlhkosť okolia[Smetanová, 2007]. Preto sa radón 

týmto spôsobom môţe šíriť aţ do vzdialenosti 6- 10 

m v suchých pieskovitých pôdach a do vzdialenosti 

pribliţne 1 metra v jemnozrnných pôdach [Böhm, 

2007]. 

Pohyb vôd a zmena fyzikálnych podmienok 

horninového prostredia, t.j. gradienty teploty, tlaku 

a napätia v horninovom masíve spôsobujú 

konvekčné prúdenie. Prejavuje sa najmä v 

tektonicky porušených zónach a v častiach s 

vysokými hodnotami difúzneho koeficientu. 

Umoţňuje transport atómov 
222

Rn do veľkých 

vzdialeností aţ 150- 200 m a vplýva naň ako 

vlhkosť prostredia tak aj permeabilita pôdy 

[Smetanová, 2009]. 

2.2 Delenie pôd podľa obsahu uránu 

Mnoţstvo radónu v podloţí je ovplyvnené 

predovšetkým  mnoţstvom jeho materského nuklidu 

rádia v pôde. 
226

Ra ako aj 
238

U samotné minerály 

netvoria, avšak v určitých koncentráciách sú 

obsiahnuté vo väčšine typoch hornín.  Priemerné 

hodnoty hmotnostných aktivít 
226

Ra v nerastoch  sú 

40 Bq.kg
-1

, pričom typické hodnoty kolíšu v 

rozmedzí  1-1000 Bq.kg
-1

, v uránových rudách sa 

dosahujú niekoľkonásobne vyššie hodnoty [Bosá, 

2001].   

Vo všeobecnosti najvyššie koncentrácie rádia a s 

ním spojeného radónu dosahujú kyslé vyvreté 

horniny ako napríklad granit a ryolit. Niţšími 

hodnotami sú charakteristické metamorfované 

horniny a najniţšie hodnoty dosahujú mladé 

sedimenty napríklad vápence a pieskovce 

[Zelenický, 2008].   

2.2.1 Podložie Považského Inovca 

Výskyt radónu na danom území úzko súvisí s jeho 

geologickou štruktúrou. Pohoria na Slovensku sa 

zaraďujú medzi útvar Západných Karpát, pričom 

podstatnú časť územia 12% tvoria práve jadrové 

pohoria medzi ktoré patrí aj Povaţský Inovec. 

Jadrové pohoria sa z  hľadiska prírodnej 

rádioaktivity  zaraďujú do kategórie stredného 

radónového rizika [Daniel a kol.,1996]. 

Pohorie Povaţského Inovca sa delí na 3 bloky: 

selecký (severný), bojniansky (stredný) a hlohovský 

(juţný). Kaţdá časť má svoje špecifiká, avšak 

podstatnú časť tvorí kryštalické jadro. Komplex 

kryštalinika tvoria horniny vysokého stupňa 

metamorfózy, v severnej časti najmä svory, 

pararuly, granity či miestami aj amfibolity. Stredný 
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blok má typické znaky jadrového pohoria, ktoré 

budujú tri mezozoické jednoty - obalová, 

kríţňanská a chočská. Tvoria ich  najmä vápence, 

pieskovce ale i granity, granoidy a dolomity.  V 

juţnom segmente veľkú časť územia tvoria 

prevaţne rôzne druhy pararúl a svorové ruly 

[Maheľ, 1986].  

3 Radón vo vodách 

Napriek tomu, ţe horninové prostredie umoţňuje 

len obmedzený pohyb podzemnej vody cez systém 

úzkych puklín, poloha jej hladiny sa neustále mení. 

Okrem období veľkých úhrnov zráţok jej  úroveň 

klesá ako podzemná voda steká smerom do údolia 

[LeGrand, 1987].  

Ak sa takáto voda dostane do kontaktu s 

podloţím obsahujúcim rádium, dochádza k procesu 

emanácie radónu do podzemnej vody v ktorej je 

čiastočne rozpustný. Pôvod takéhoto radónu vo 

vodách voláme alogénny (emanačný). Preto čím 

vyšší obsah radónu vo vodách, tým vyššie hodnoty 

rádia obsiahnutého v okolitom prostredí  sa  môţu 

očakávať. Ak sa rádium priamo nachádza vo vode, 

takto  vzniknutému radónu sa priraďuje autigénny 

pôvod [Holub, 2011 ].  

Rozpustnosť radónu charakterizuje koeficient 

rozpustnosti α dávajúci do pomeru koncentráciu 

radónu v kvapaline k jeho koncentrácií vo vzduchu. 

Ide o funkciu závislú od teploty a v prípade sladkej 

vody ju znázorňuje graf č. 2 [Blahušiak, 2012 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Graf závislosti koeficientu α od teploty t 

[Gulášová, 2006] 

 

Na veľkosť koeficientu rozpustnosti vplýva aj 

mineralizácia vôd. Čím je vyšší stupeň 

mineralizácie, tým niţší je koeficient rozpustnosti 

[Gulášová, 2006]. 

3.1 Vplyvy na množstvo radónu vo 
vodách  

Koncentrácie radónu vo vodách kolíšu v širokých 

intervaloch. Hodnoty objemových aktivít sa líšia 

pre vody stojaté či tečúce, povrchové či podzemné,  

rozdielne hodnoty boli zaznamenané aj pre vody  s 

rôznym chemickým zloţením, t.j. rôznym stupňom 

mineralizácie. Okrem iného na objemovú aktivitu 

radónu (OAR) vôd vplývajú aj tektonické pomery, 

ich teplota čí výskyt minerálov z uránovým 

základom. Z tohto hľadiska najvyššie hodnoty 

objemových aktivít dosahujú termálne a minerálne 

vody pochádzajúcich z karbonátových hornín. 

Podľa Langeho klasifikácie, zvýšenú aţ vysokú 

OAR majú radónové vody kôry zvetrávania 

magmatických hornín. Charakteristicky sú slabo 

mineralizované a studené vznikajúce v porušených 

oblastiach kyslého kryštalického podloţia. Ide 

predovšetkým o jadrové pohoria [Daniel a 

kol.,1996]. 

Vo všeobecnosti obsah radónu v podzemných 

vodách závisí najmä od hydrodynamických 

faktorov t.j.  rýchlosť cirkulácie vody, od 

rovnováţnej koncentrácie radónu ktorá je nepriamo 

úmerná plošnému obsahu prierezu fraktúry 

naplnenej vodou a obsahu rádia vo zvodnenej vrstve 

pôdy a vo vode [Frengstad a kol., 2003].  

3.2 Koncentrácie 222Rn vo vodách 

Najniţšie hodnoty objemových aktivít 
222

Rn 

dosahujú povrchové vody a to najmä moria a 

oceány, ktorých hodnoty OAR sú na úrovni  0,6.10
-3

 

- 34.10
-3

 Bq.l
-1

. Rieky a jazerá sa pohybujú v 

rozmedzí niekoľko stotín Bq.l
-1

 aţ po 30 Bq.l
-1

. V 

prípade podpovrchových vôd rozhoduje typ hornín 

ktorými voda preteká, ale aj intenzita výmeny vody. 

Z tohto pohľadu vody sedimentárnych hornín  pri 

veľmi ťaţkej výmene disponujú najniţšími 

hodnotami od 0,07 po 20 Bq.l
-1

 a vody kyslých 

magmatických hornín, kde prebieha intenzívna 

výmena vody, zvýšené hodnoty pribliţne od 17 aţ 

po 200 Bq.l
-1

. Vôbec najvyššie hodnoty OAR 

radónu sú v prípade vôd uránových loţísk, kedy 

tieto hodnoty kolíšu v intervale niekoľko desiatok 

aţ tisícoch Bq.l
-1

 [Smetanová, 2009]. 

Na území Slovenska, pri zostavovaní máp 

prírodnej rádioaktivity vôd  bolo odobratých 5299 

obyčajných podzemných vôd, 243 minerálnych a 

termálnych vôd. Pri ich analýze najniţšie hodnoty 

sa pohybovali od 0,01 Bq.l
-1

, pričom najvyššia 

nameraná hodnota bola 1288,4 Bq.l
-1

. [Lučivjanský, 

1997]. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 

SR sú smerné hodnoty na vykonanie opatrení na 

zníţenie obsahu prírodných rádionuklidov v 

prírodných minerálnych vodách 100 Bq.l
-1

 pri 

prekročení celkovej aktivity alfa a beta, pričom 

najvyššie prípustné hodnoty na prípravu stravy u 

týchto typov vôd je 600 Bq.l
-1 

[Zákon č. 528/2007]. 

Celkovo sa však vody s OAR 
222

Rn nad 200 Bq.l
-1

 

povaţujú sa rádioaktívne. Po túto hranicu 

rozlišujeme vody s nízkou OAR (pod 20 Bq.l
-1

), s 
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mierne zvýšenou (pod 50Bq.l
-1

) a so zvýšenou OAR 

[Daniel a kol.,1996]. 

4 Aplikačné využitie 

Napriek mnohým vlastnostiam, pre ktoré sa 
222

Rn 
javí ako len rádioaktívny alfa ţiarič negatívne 
vplývajúci na zdravie človeka je prospešný pri 
viacerých činnostiach človeka a nachádza 
uplatnenie v rôznych odvetviach.  

Kontinuálne monitorovanie a sledovanie 

anomálií OAR 
222

Rn v podzemných vodách sa v 

niektorých krajinách vyuţíva na predpovedanie 

zemetrasení. Vo vrtoch vybudovaných za týmto 

účelom bol pozorovaný prudký nárast koncentrácií 

pár dní pred zemetrasením  a tesne pred samotným 

otrasom prudký pokles v dôsledku upchatia 

mikrotrhlín v podloţí [Blahušiak, 2012].  

Vďaka stimulujúcim účinkom alfa ţiarenia na 

organizmus sa sledovanie koncentrácií radónu vo 

vodách môţe vyuţiť aj pri hľadaní  liečivých 

prameňov. Difúziou sa mäkké ţiarenie dostáva do 

organizmu a pri absorbovaní takejto energie sa 

aktivujú všetky zloţky imunitného systému. To 

následne vedie k zlepšeniu pohybového i 

dýchacieho aparátu  a priaznivo vplýva na nervové 

a cievne systémy. Objemové aktivity radónu v 

takýchto vodách sa pohybujú aj niekoľko kBq.l
-1

 

[laznejachymov]. 

Vyuţitie doby polpremeny radónu sa dá vyuţiť 

aj ako dobrý stopovač. Slúţi na určenie veku a 

pôvodu mladých podzemných vôd, odhad zotrvania 

vody v rezervoároch  či na určenie interakcie medzi 

povrchovými a podzemnými vodami alebo 

infiltrácie vody do studní  [Gulášová, 2006]. 

Sledovanie koncentrácií radónu moţno vyuţiť aj pri 

hľadaní nálezísk uránu a v  neposlednom rade pri 

dodrţiavaní rádiohygienických limitov [Blahušiak, 

2012]. 

5 Metodika práce  

Prvé predbeţné odbery vzoriek prameňov v lokalite 

Povaţský Inovec boli analyzované od marca 2015. 

Ku  sledovaniu zmien koncentrácií 
222

Rn, teda k 

pravidelným odberom vôd sa pristúpilo 20.9.2015 

pričom posledný rozbor zahrnutý v tejto práci je z 

21.3.2016. Do 0,33 l plastových fliaš sa odoberali 

vody z piatich prameňov, ktoré vykazovali mierne 

zvýšenú aţ zvýšenú objemovú aktivitu radónu v 

čase ich prvej analýzy. Popri odberov sa 

zaznamenávala aj teplota jednotlivých prameňov a u 

tých tečúcich aj ich výdatnosť.  

Samotné merania prebiehali v laboratóriách 

KJFB FMFI UK pričom objemová aktivita radónu v 

čase odberu vzoriek sa vypočíta pomocou vzťahu 

[Müllerová, 2008]:  

 
kde  nvz je početnosť od vzorky (s

-1
), np početnosť 

od pozadia (s
-1

), λ konštanta premeny radónu (s
-1

), 

tom doba od konca odberu po začiatok merania (s), 

tm doba merania vzorky (s), εp účinnosť prevodu, εd 

detekčná účinnosť a V objem vzorky (l).  
Počas merania sa vyuţívali scintilačné komôrky 

Lucasovho typu s objemom 125 ml. Zo 7 ml 

vzorkovej vody sa do nich previedol vzduch 

obsahujúci radón. Po dosiahnutí rádioaktívnej 

rovnováhy medzi radónom a jeho produktmi 

premeny, t.j. po cca 3 hodinách sa spustilo meranie 

a v 200 s intervaloch sa registrovali impulzy od 

vzorky. 

Na základe poskytnutých údajov zo Slovenského 

hydrometeorologického ústavu obsahujúcich úhrny 

zráţok a priemerné denné teploty zaznamenané na 

meteorologickej stanici Piešťany sa zostrojili grafy 

obsahujúce tieto dáta spolu nami odmeranými 

veličinami. 

Geografické polohy jednotlivých prameňov boli 

priradené k mapám prírodnej rádioaktivity na 

základe radónového rizika a ku geologickým 

mapám podloţia [GUDS] prostredníctvom 

programu Surfer 11[Surfer 11, 2013]. Oblasti 

vyplývajúce z nameraných zemepisných súradníc 

boli dopočítané programovou metódou krigring. Na 

posledné úpravy a výsledný tvar máp   bol pouţitý 

grafický software Adobe Photoshop Elements 9 

[PSE 9, 2010].      

6 Výsledky a diskusia 

Konkrétne výsledky objemových aktivít radónu 

piatich vyšetrovaných prameňov Povaţského 

Inovca vrátane doplňujúcich veličín 

pozostávajúcich z ich teploty a výdatnosti počas 

celého pozorovaného obdobia sú spracované v 

tabuľkách 1 aţ 5.  Mapy znázornené na obr. 3, jedna 

s typom podloţia a druhá zahŕňajúca potenciálne 

radónové riziko predstavujú oblasť miesta výskytu 

vôd dotvorené  programom ako by sa objemová 

aktivita radónu podľa vloţených hodnôt mohla 

vyvíjať. Časový priebeh OAR spolu so 

sprievodnými meteorologickými prvkami a 

fyzikálnymi parametrami prameňov sú zakreslené 

na grafoch 4-8, pričom údajom  OAR a výdatnosť 

prislúcha sekundárna (pravá) os grafu. 

Z grafického znázornenia týchto prameňov 

logicky pozorovať súvis medzi dlhodobou teplotou 

okolia, pričom pod slovom dlhodobý  sa v tomto 

prípade myslí pár dní, a adekvátnou zmenou teploty 

prameňa. Takisto aj v prípadoch kedy  je evidovaný 
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ich prietok moţno vidieť koreláciu s mnoţstvom 

zráţok, pričom táto závislosť je časovo posunutá 

pribliţne o týţdeň. To pravdepodobne predstavuje 

dobu, kedy povrchová voda infiltruje do podzemnej, 

čím ovplyvní miestny rezervoár a tým aj objem 

vody presakujúcej na povrch. Z hľadiska vplyvu 

teploty či aktuálneho prietoku prameňa však 

nepozorujeme vplyv na zmenu objemovej aktivity 

radónu, aj keď hypoteticky za rovnakých 

podmienok by niţšiu koncentráciu radónu mal mať 

tečúci prameň, keďţe pri veľkom premiešavaní sú 

atómy 
222

Rn  schopné efektívnejšie uniknúť do 

okolitého prostredia. V našich meraniach, ak 

porovnáme pramene s podobnými hodnotami OAR,  

registrujeme skôr opačný prípad. Pramene so 

stojatou vodou majú niţšiu OAR ako tie s vodou 

tečúcou, čo však okrem uţ sledovaných vplyvov  u 

prameňov nachádzajúcich sa na rovnakom type 

podloţia zapríčiňuje aj ich odlišná hĺbka, z ktorej 

voda vyviera. 

Tab. 1 : Prietok, teplota a OAR prameňa Patrovce v 

Zádvorí počas sledovaného obdobia 

 

V prípade prameňov Patrovce v Zádvorí a 

Prameň v potôčiku sa hodnoty OAR pohybujú v 

rámci mierne zvýšenej objemovej aktivity. Pramene 

sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou 2 km a oba sa 

nachádzajú v lokalite so stredným radónovým 

rizikom a na podloţí typu svory a pararuly  patriace 

medzi metamorfované horniny sukcesie 

Kryštalinika (obr.3). Oba pramene patria svojím 

chemickým zloţením medzi tzv. kyselky [kyselky], 

ţelezité studené vody, slabo mineralizované a často 

pouţívané aj ako zdroj pitnej vody.  

Tab. 2 : Teplota a OAR Prameňa v potôčiku počas 

sledovaného obdobia 

 

Pre Prameň v potôčiku najniţšia hodnota OAR 

(22,4 ± 1,4) Bq.l
-1

 dňa 22.2.2016 a najvyššia (33,1 ± 

1,6) Bq.l
-1

 dňa 10.10.2015. Pre prameň Patrovce v 

Zádvorí bola doteraz najvyššia OAR nameraná 

15.02.2015 s hodnotou (36,9 ± 2,1) Bq.l
-1

 a 

najniţšia 5.12.2015 s hodnotou (28 ± 2) Bq.l
-1

.  V 

oboch prípadoch, kedy sme namerali najvyššiu 

OAR predchádzali času odberu dni s veľkými alebo 

častými úhrnmi zráţok. V období, kedy sa namerala 

najniţšia hodnota pre Prameň v potôčiku inak 

registrujeme relatívne vysoké hodnoty objemovej 

aktivity a v prípade Patrovca v Zádvorí dokonca 

najvyššie za celé merané obdobie. V tomto období 

(obr. 7 a obr. 8), mesiace január a február, spadlo 

veľké mnoţstvo zráţok z pretrvávajúcich upršaných 

po sebe idúcich dní aţ týţdňov spolu spojeným 

čiastočný topením snehu z vyšších polôh následkom 

zvyšovania teploty.  V mesiacoch september a 

október, kedy nachádzame najvyššiu OAR pre 

Prameň v potôčiku sa inak čísla pohybujú okolo 

priemernej hodnoty rovnako aj u druhého prameňa. 

Bolo vtedy síce zaregistrovaných pár  dní s 

intenzívnymi zráţkami, ale daţde netrvali neustále 

počas niekoľkých dní. Najniţšie objemové aktivity 

pre oba pramene sme dostali pre koniec novembra 

aţ začiatok decembra. 

Patrovce v Zádvorí 

Dátum Prietok 

[l/min] 

Teplota 

[°C] 

Obj. aktivita 

[Bq/l] 

29.3.2015 3,61 7,6 29,6 ± 1,6 

26.9.2015 3,78 12,8 34 ± 1,7 

3.10.2015 3,81 11,9 30,7 ± 1,9 

10.10.2015 4,12 11,4 33,2 ± 1,8 

18.10.2015 4,16 10,9 31,8 ± 1,7 

22.11.2015 4,32 8,8 28,9 ± 1,5 

29.11.2015 3,83 8,5 32,1 ± 1,6 

5.12.2015 3,82 8,9 28 ± 2 

13.12.2015 3,98 8,2 35,5 ± 1,8 

20.12.2015 4 8,1 32,4 ± 1,9 

9.1.2016 3,38 6 30,4 ± 1,7 

31.1.2016 3,75 6,6 35,9 ± 1,8 

15.2.2016 4,03 6,9 36,9 ± 2,1 

22.2.2016 4,09 6,8 30,5 ± 1,7 

28.2.2016 3,74 7,3 29 ± 1,6 

14.3.2016 3,65 7,6 33,9 ± 1,7 

21.3.2016 3,61 7,6 32,5 ± 1,8 

priemer 3,86 8,6 31,9 

rozptyl 0,23 1,9 2,5 

Prameň v potôčiku 

Dátum Teplota 

[°C] 

Obj. aktivita 

[Bq/l] 

22.3.2015 8,4 28,2 ± 1,5 

20.9.2015 13,2 27,8 ± 1,5 

 26.9.2015 10,1 28,4 ± 1,6 

3.10.2015 10,1 29,1 ± 1,6 

10.10.2015 9,8 33,1 ± 1,6 

18.10.2015 9,5 30,4 ± 1,5 

22.11.2015 8,6 26,1 ± 1,4 

29.11.2015 8,2 23,2 ± 1,5 

5.12.2015 8,8 26,1 ± 1,5 

13.12.2015 8,1 28,1 ± 1,6 

20.12.2015 7,8 28,6 ± 1,6 

9.1.2016 8,1 31,1 ± 1,7 

31.1.2016 8,1 28,5 ± 1,6 

15.2.2016 7,8 28 ± 1,5 

22.2.2016 8,2 22,4 ± 1,4 

28.2.2016 8,3 30,7 ± 1,8 

14.3.2016 8,3 29,9 ± 1,7 

21.3.2016 8,2 28,1 ± 1,5 

priemer 8,9 28 

rozptyl 1,3 2,5 
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Obr. 3 : Geologická mapa a mapa radónového rizika oblasti Považského Inovca spolu s vybranými 

prameňmi a ich OAR [GUDS] 

Tab. 3 : Prietok, teplota a OAR Dolňanskej kyselky 

počas sledovaného obdobia 

 

Ďalším pozorovaným prameňom je Dolňanská 

kyselka. Je zo všetkých vyšetrovaných prameňoch 

umiestený najsevernejšie a z geografického 

hľadiska sa síce nezaraďuje k pohoriu Povaţský 

Inovec, ale patrí do daného regiónu. Do tejto práce 

bol zaradený aj z toho dôvodu, ţe vykazuje zvýšenú 

OAR a podloţie na ktorom sa nachádza, hlinité 

piesky a štrky z útvaru Kvartér, sa nachádzajú aj na 

území Povaţského Inovca. Vzhľadom na okolité 

detské ihrisko sa dá predpokladať, ţe je aj zdrojom 

pitnej vody napriek výraznému zápachu zrejme 

pochádzajúceho z obsahujúceho sírovodíka H2S. 

Najniţšia OAR bola nameraná 3.10. 2015 s 

hodnotou (76,8 ± 3,3) Bq.l
-1

 a najvyššia (95,1 ± 4,1) 

Bq.l
-1 

dňa 15.2.2016.  Aj tentoraz nám najvyššie 

hodnoty OAR spadajú do druhej polovice februára  

a väčšina niţších do novembra napriek tomu, ţe 

najniţšia hodnota bola opäť nameraná v 

októbri(obr. 6).  

Treba poznamenať, ţe hodnoty úhrnov zráţok 

pouţitých pri týchto troch vyššie spomenutých 

kyseliek nie presne zodpovedajú skutočnosti, keďţe 

pouţité dáta boli zo stanice Piešťany. Napriek tomu 

sa dajú povaţovať za vierohodné a moţno 

predpokladať, ţe pri vyšších úhrnoch zráţok nešlo 

len o miestne prehánky a dáţď zasiahol celú oblasť 

viac menej rovnomerne.  

Dolňanská kyselka 

Dátum Prietok 

[l/min] 

Teplota 

[°C] 

Obj. aktivita 

[Bq/l] 

21.6.2015 0,98 10,9 83,6 ± 3,6 

20.9.2015 0,95 12,1 83,1 ± 3,5 

26.9.2015 0,81 11,2 84,3 ± 3,6 

3.10.2015 0,87 11,5 76,8 ± 3,3 

10.10.2015 0,88 10,8 82,9 ± 3,3 

18.10.2015 0,92 10,4 85,5 ± 3,5 

22.11.2015 1,03 9,7 77,3 ± 3,4 

29.11.2015 0,91 9,1 81,8 ± 3,3 

5.12.2015 1,03 9,6 85,2 ± 3,7 

13.12.2015 1,04 9,4 81,9 ± 3,5 

20.12.2015 1,08 8,7 84,2 ± 3,6 

9.1.2016 1,04 8,5 81,9 ± 3,6 

31.1.2016 1,02 9,2 82,7 ± 4,3 

15.2.2016 1,17 9,5 95,1 ± 4,1 

22.2.2016 1,25 11,3 83,7 ± 4,4 

28.2.2016 1,22 9,9 82,7 ± 4,5 

14.3.2016 1,2 10,6 88,3 ± 4,6 

21.3.2016 1,19 9,4 91,2 ± 3,8 

priemer 1,02 10,1 83,6 

rozptyl 0,13 1 4,2 
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Tab. 4 : Prietok, teplota a OAR Dastínskej kyselky 

počas sledovaného obdobia 

 

Posledné sledované pramene sú Duranov mlyn a 

Dastínska kyselka. Duranov mlyn sa nachádza 

neďaleko Piešťan a vzdušnou čiarou pribliţne 7,5 

km od polohy Dastínskej kyselky umiestnenej 

smerom do vnútra pohoria. Duranov mlyn leţí na 

rovnakom type podloţia ktoré tvoria hlinité piesky, 

štrky z útvaru Kvartér ako Dolňanská kyselka a 

vyznačuje sa aj podobnou, taktieţ zvýšenou 

objemovou aktivitou radónu vo vode (obr.3). 

Podloţie Dastínskej kyselky tvoria kyslé vyvreté 

horniny sukcesie Kryštalinika patriacej do 

tektonickej jednotky Tatrika všeobecne sa 

vyznačujúce najvyššími koncentráciami rádia. Ide o 

horninu granit (ţula) a prameň disponuje najvyššími 

nameranými hodnotami OAR, pričom v niektorých 

dňoch merania hodnoty presiahli 200 Bq.l
-1

. 

Najvyššia nameraná hodnota OAR pre  prameň 

Duranov mlyn bola 15.2.2016 s hodnotou (73,8 ± 

3,4) Bq.l
-1

 a najniţšia (50,4 ± 3,1) Bq.l
-1

 dňa 

21.3.2016. Podobne pre Dastínsku kyselku 

najvyššia hodnota (213 ± 8,3)Bq.l
-1

 dňa 14.3.2016 a 

najniţšia hodnota (178 ± 8,9) Bq.l
-1

 (9.1.2015). 

Viditeľne najniţšie hodnoty OAR v prípade 

prameňa Duranov mlyn sú dosahované koncom 

novembra aţ začiatkom decembra (obr. 5). 

Najvyššie hodnoty OAR opäť zaznamenávame na 

konci februára (obr. 4). Stanovenie obdobia, kedy sa 

Tab. 5 : Teplota a OAR prameňa Duranov mlyn 

počas sledovaného obdobia 

 

pozorujú najvyššie a kedy najniţšie OAR pre 

Dastínsku kyselku nie je úplne jednoznačné. 

Napriek veľkým osciláciám hodnôt s rozptylom 9,8 

Bq.l
-1

, nie sú pozorované extrémne odchýlky od 

dlhodobého priemeru  pri konkrétnom meraní ako 

pri ostatných prameňoch. Dá sa však povedať, ţe 

najniţšie hodnoty badať v druhej polovici decembra 

a koncom októbra, najvyššie koncom februára resp. 

v druhej polovici septembra.    
Pri prvotných odberoch vzoriek vykonaných 

koncom marca pre kyselky Patrovce v Zádvorí a 

Prameň v Potôčiku sme zaznamenali hodnoty OAR 

pod dlhodobým priemerom, v prípade počiatočných 

odberov ostaných vôd ktoré boli uskutočnené 

začiatkom mája a v júni sa tieto hodnoty pohybujú 

na úrovni priemeru. Dni aţ týţdne pred rozborom v 

marci nie je zaznamenaných veľa dní s výraznými 

zráţkami, naopak pred odbermi v máji a v júni 

počet predchádzajúcich daţdivých dní narastá.  

7 Záver 

Počas obdobia 7 mesiacov sme priebeţne 

pozorovali a merali OAR piatich prameňov 

spadajúcich do lokality Povaţského Inovca.   

Všeobecne najniţšie hodnoty OAR sme zaevidovali 

koncom novembra a prvý decembrový týţdeň.

 

 

 

 

Dastínska kyselka 

Dátum Prietok 

[l/min] 

Teplota 

[°C] 

Obj. aktivita 

[Bq/l] 

2.5.2015 2,26 9,9 183 ± 9,2 

20.9.2015 2,38 11,1 201 ± 7,9 

26.9.2015 2,17 10,8 210 ± 8,4 

3.10.2015 2,25 11,2 189 ± 7,4 

10.10.2015 2,34 10,5 198 ± 7,7 

18.10.2015 2,3 10,4 183 ± 7,1 

22.11.2015 2,25 9,5 181 ± 9 

29.11.2015 2,09 9,8 201 ± 8,3 

5.12.2015 2,07 9,8 202 ± 7,9 

13.12.2015 2,17 9,6 192 ± 7,9 

20.12.2015 0,41 9,7 191 ± 7,5 

9.1.2016 1,98 9,2 178 ± 8,9 

31.1.2016 1,99 9 182 ± 6,9 

15.2.2016 2,29 9,5 197 ± 7,6 

22.2.2016 2,44 9,9 202 ± 7,9 

28.2.2016 2,29 9,7 192 ± 7,7 

14.3.2016 2,25 10 213 ± 8,3 

21.3.2016 2,25 9,8 191 ± 9,5 

priemer 2,12 9,97 193, 6 

rozptyl 0,43 0,6 9,8 

Duranov mlyn 

Dátum Teplota 

[°C] 

Obj. aktivita 

[Bq/l] 

2.5.2015 8,5 65,8 ± 3,1 

20.9.2015 12,7 63,1 ± 2,8 

 26.9.2015 11,5 57,5 ± 2,6 

3.10.2015 11 55,3 ± 2,6 

10.10.2015 10,6 65,3 ± 3,7 

18.10.2015 10,3 66,7 ± 3,2 

22.11.2015 8,6 59,7 ± 2,9 

29.11.2015 8,8 57,9 ± 2,8 

5.12.2015 9,2 58,1 ± 2,7 

13.12.2015 8,3 56,31 ± 3,1 

20.12.2015 8,5 60,8 ± 2,8 

9.1.2016 8,1 64,6 ± 3,1 

31.1.2016 8,2 62,5 ± 2,8 

15.2.2016 8,5 73,8 ± 3,4 

22.2.2016 8,8 59,9 ± 2,7 

28.2.2016 8,5 63,7 ± 2,9 

14.3.2016 8,5 66,1 ± 2,9 

21.3.2016 8,3 50,4 ± 3,1 

priemer 9,3 61,1 

rozptyl 1,3 5,2 
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Obr. 4 :  Graf Dastínskej kyselky znázorňujúci závislosť jeho OAR, teploty a výdatnosti od 

meteorologických podmienok za dlhšie časové obdobie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 :  Graf prameňa Duranov mlyn znázorňujúci závislosť jeho OAR a teploty od 

meteorologických podmienok za dlhšie časové obdobie  
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Obr. 6 :  Graf Dolňanskej kyselky znázorňujúci závislosť jeho OAR, teploty a výdatnosti od 

meteorologických podmienok za dlhšie časové obdobie  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 :  Graf Prameňa v potôčiku mlyn znázorňujúci závislosť jeho OAR a teploty od 

meteorologických podmienok za dlhšie časové obdobie  
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Obr. 8 :  Graf prameňa Patrovce v Zádvorí znázorňujúci závislosť jeho OAR, teploty a výdatnosti od 

meteorologických podmienok za dlhšie časové obdobie  

 

Najvyššie hodnoty sa dosahovali koncom februára. 

Voda pochádzajúca z intenzívnych daţďových 

zráţok a z topenia sa snehu mohla preniknúť cez 

pôdne a horninové prostredie aţ do hĺbky, ktorou 

dané pramene pretekajú predtým neţ vyvrú na 

povrch. Daţďová voda a topiaci sa sneh pri 

presakovaní do pórov a puklín v pôde a  v hornine 

sa postupne obohacovala o radón, ktorý sa 

nachádzal vo vzduchu pórov a tak umoţnila jeho 

transport do prostredia prameňov. Práve v tomto 

období sme pozorovali vyššie objemové aktivity 

radónu v odobratých vodách. Počas sledovaných 

mesiacov sme zaznamenali maximá a minimá 

radónu vo vode. Ďalšie merania ukáţu, či sa jedná 

len o lokálne variácie alebo nadobudnú sezónny 

charakter. 

Pri meraniach v našom časovom intervale sme 

zaznamenali určitú spojitosť medzi mnoţstvom 

vody v pôde a nárastom OAR v prameňoch. Takisto 

sme overili súvislosť medzi celkovou OAR vo 

vodách a podloţím, ktorým voda preteká.  
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Abstrakt 

Problematike radónu v materských školách je vo 
svete venovaná veľká pozornosť. Táto práca je 
zameraná na analýzu výsledkov radónového 
prieskumu vo vybraných materských školách na 
Slovenku. Vybraných bolo 17 materských škôl na 
základe geologického podložia, z oblastí stredného 
a vysokého radónového rizika podložia. Na meranie 
boli použité stopové detektory, ktoré boli 
exponované 3 mesiace v miestnostiach, v ktorých sa 
deti zdržovali. Z výsledkov prvej etapy meraní boli 
nájdené škôlky, v ktorých objemová aktivita radónu 
prekročila až 1000Bq/m

3
.  

Kľúčové slová: objemová aktivita radónu (OAR), 
materské školy, stopové detektory  

1 Úvod 

Problematika radiačnej záťaže obyvateľstva je 
v súčasnosti predmetom zvýšeného záujmu. 
Príčinou tejto záťaže sú prírodné alebo umelé zdroje 
ionizujúceho žiarenia. Vďaka nežiaducim účinkom 
na ľudský organizmus sa touto problematikou 
zaoberajú dve inštitúcie, ktoré ju i zastrešujú. Sú to 
Vedecký výbor Spojených národov pre účinky 
atómového žiarenia (UNSCEAR) a Medzinárodná 
komisia pre rádiologickú ochranu (ICRP). 

Prírodná rádioaktivita pochádza 
z extraterestriálnych zdrojov a terestriálneho 
žiarenia. Na obr. 1 je znázornený príspevok od 
jednotlivých zdrojov prírodného ionizujúceho 
žiarenia k celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Podiel zdrojov ionizujúceho žiarenia 

na celkovej radiačnej záťaži 

Z daného grafu je vidieť, že radón prispieva 
k radiačnej záťaži zo všetkých zložiek najviac 
a teda potreba sa ním zaoberať je opodstatnená. 
Predchádzajúce screeningové štúdie ukazujú, že 
Slovensko je krajinou, kde je najvyšší percentuálny 
počet budov s objemovou aktivitou radónu väčšou 
ako 400 Bq/m

3
 v rámci celej Európskej únie 

[Dubios, 2005]. 

2 Radón  

Radón je rádioaktívny plyn s protónovým číslom 
86.  Je prítomný na celom zemskom povrchu a je 
ľudskými zmyslami neidentifikovateľný. Teda je to 
prírodný plyn bez vône, chuti, farby a zápachu. 
V prírode je zastúpený tromi izotopmi a to 

222
Rn 

(radón), 
219

Rn (aktión) a 
220

Rn (torón). Z hľadiska 
doby polpremeny a účinkov na ľudský organizmus 
je najzávažnejší a najzaujímavejší na skúmanie 
222

Rn. Ten vzniká ako dcérsky produkt alfa 
premeny rádia (

226
Ra), ktorý vzniká pri 

rádioaktívnej premene uránového radu začínajúceho 
238

U. Radón sa ďalej premieňa a jeho krátkožijúce 
produkty premeny (

218
Po, 

214
Pb, 

214
Bi a 

214
Po) 

prispievajú k radiačnej záťaži. Tieto sú, na rozdiel 
od radónu, kovy a majú schopnosť viazať sa na 
aerosóloch a po vdýchnutí sa zachytávajú na 
povrchu dýchacích ciest, kde ožarujú pľúcne 
tkanivo. U detí je citlivosť pľúcneho tkaniva 
na radiačné poškodenie vyššia. 

2.1 Únik 222Rn do prostredia 

Radón je inertný plyn, ktorý môže ľahko 
difundovať do okolitého prostredia. Preto je možné 
ho nájsť vo všetkých prírodných zložkách, ako sú 
geologické podložia, podzemné priestory a teda aj 
pobytové priestory ľudí. Tento výskyt 

222
Rn 

podlieha denným a sezónnym variáciám [Vičanová, 
2003].   

Únik radónu do životného prostredia sa 
uskutočňuje 3 mechanizmami, a to:  

1. emanáciou 
2. difúziou  
3. exhaláciou 

Emanácia je jav pri ktorom atómy prenikajú do 
pórov a trhlín v materiáli. Druhá možnosť je 
schopnosť radónu difundovať z pevných materiálov 
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samovoľnou alebo vynútenou difúziou. Exhalácia 
alebo konvekcia, teda prúdenie je posledným 
mechanizmom, ktorý je možnosťou transportu tohto 
plynu pomocou pôdneho vzduchu cez trhliny a póry 
hornín a pórovitých materiálov [UNSCEAR, 1998]. 

2.2 222Rn v pobytových priestoroch 

Výskyt 
222

Rn v pobytových priestoroch závisí od 
viacerých parametrov, ako sú konštrukcia stavby, 
režim bývania, atmosférické a sezónne vplyvy. 
Zdrojmi sú pôda, stavebný materiál a voda. Obr. 2 
zobrazuje podiel jednotlivých zdrojov prísunu 
radónu do budov [UNSCEAR, 1993].  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Obr. 2: Podiel prísunu radónu do budovy 

z jednotlivých zdrojov 
 

Prenikanie radónu je spôsobené tým, že tento plyn 
je schopný prenikať cez rôzne malé škáry a trhliny 
v budove. Taktiež môže prejsť cez stavebný 
materiál, kanalizáciou a spojmi v podlahe.  

Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky 528/2007 Z. z. sa za pobytový 
priestor považuje priestor určený pre pobyt dlhší 
ako 1000 hodín počas kalendárneho roka, teda sem 
spadá i materská škola. Zákon ďalej definuje 
smernú hodnotu na vykonanie opatrení, ako 
hodnotu po ktorej prekročení by sa malo uvažovať 
o vykonaní opatrení na obmedzenie žiarenia. Táto 
hodnota pre objemovú aktivitu radónu 
v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi je 
400 Bq/m

3
 v priemere za rok. Pri projektovaní 

nových stavieb je táto hodnota 200 Bq/m
3
. 

Najvyššia prípustná hodnota pre pobytové priestory 
je objemová aktivita radónu 4000 Bq/m

3
 v priemere 

za rok [Vyhláška 528, 2007]. 

3 Metodika práce 

Materské školy boli zvolené na základe 
geologického podložia a to konkrétne z oblastí zo 
stredného a vysokého radónového rizika. Integrálne 
merania sú uskutočňované exponovaním stopových 
detektorov, konkrétne RAMARN [Thinová, 2008] 
(viď obr. 3) a RSKS [RSKS] detektorov (viď obr. 
4). 

 
 
 

Obr. 3: RAMARN detektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 4: RSKS detektor 
 

Naším cieľom je získať priemernú ročnú 
hodnotu radónu vo vybraných škôlkach 
exponovaním detektorov v štyroch etápách po 3 
mesiacoch. 1. etapa merania trvala od októbra 2015 
do decembra 2015. V každej materskej škole  sme 
rozmiestnili tieto detektory do rôznych miestností, 
kde sa najčastejšie zdržujú deti. Zastúpené sú triedy 
i spálne, ktoré sa nachádzajú na prízemí 
aj poschodí. 

4 Výsledky a diskusia 

Výsledky prvej etapy merania objemovej aktivity 
radónu (OAR) sú spracované v tab. 1.  

 

Materská 
škôlka 

OAR 
[Bq/m

3
] 

Neistota 
[Bq/m

3
] 

č.1 101 4 

 123 5 

č.2 2440 230 

 1010 120 

č.3 85 3 

 93 3 

č.4 340 10 

 114 4 

 292 9 

 273 8 

 130 4 

Radón v materských škôlkach na Slovensku – 1. etapa 157



 

 

č.5 310 9 

č.6 140 4 

 153 5 

 90 4 

č.7 1333 40 

 1303 39 

 1183 36 

č.8 260 70 

 240 50 

 250 80 

č.9 292 9 

 366 11 

 290 8 

 210 6 

 176 5 

č.10 100 40 

 70 35 

 470 70 

 580 125 

č.11 370 60 

 400 70 

 310 60 

 160 50 

č.12 310 60 

 220 60 

 130 40 

č.13 160 40 

 160 40 

č.14 120 60 

 120 30 

 170 30 

 150 40 

č.15 400 70 

 440 60 

 160 40 

č.16 140 40 

 80 40 

 300 60 

 470 80 

č.17 80 40 

 84 30 

 80 30 

 110 30 

 120 45 

Tab. 1: Objemová aktivita radónu (OAR) 
v skúmaných materských školách v prvej etape 

merania 
 

Grafické zobrazenie počtu miestností 
s príslušnými intervalmi OAR je znázornené na obr. 
5. 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Počet miestnosti s OAR v príslušnom 
intervale 

 
Z neho vidíme, že až v 11 miestnostiach sme 
namerali objemovú aktivitu radónu vyššiu ako je 
smerná hodnota pre pobytové priestory. Konkrétne 
tieto vyššie hodnoty nadobúda 5 materských škôl. 
Ani jedna materská škola však neprevyšuje 
najvyššiu prípustnú hodnotu a to 4000 Bq/m

3
. 

Rovnaké integrálne meranie objemovej aktivity 
radónu v materských školách prebieha zároveň 
i v Maďarsku a Poľsku. V porovnaní s týmito 
krajinami sú zvýšené hodnoty objemovej aktivity 
radónu namerané len na Slovensku. Najlepšie na 
tom sú materské školy v Maďarsku, čo je 
znázornené na obr. 6. V maďarských materských 
školách objemová aktivita radónu nepresiahla 
hodnotu 200 Bq/m

3
. Nízke hodnoty objemovej 

aktivity radónu boli pozorované aj v poľských 
materských školách, kde najvyššia meraná hodnota 
bola na úrovni 250 Bq/m

3
. 

Obr. 6: Porovnanie OAR v skúmaných 
krajinách 

 
V ďalšom štúdiu sme rozdelili slovenské 

materské školy podľa roku výstavby a dospeli sme 
k záveru, že priemerná hodnota OAR je nižšia 
v novších objektoch, ako v tých starších (viď obr. 
7). Najvyššie namerané hodnoty objemovej aktivity 
radónu (presahujúce 1000 Bq/m

3
) boli namerané 

v dvoch materských školách, kde jedna bola 
postavená v roku 1950 a druhá 1988.  
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Obr. 7: Priemerná objemová aktivita radónu 
materských škôlok rozdelená podľa obdobia 

výstavby daného objektu 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Obr. 8: Priemerná objemová aktivita radónu 
v miestnostiach pri kontakte s podložím a bez 

kontaktu s podložím 
 

Pri rozdelení miestností na tie, ktoré sú 
v kontakte s podložím a na tie, ktoré nie sú, sme 
dospeli k záveru, že priemerná hodnota objemovej 
aktivity radónu je takmer štvornásobne vyššia 
v miestnostiach s kontaktom s podložím (viď obr. 
8). Z celkového počtu 55 miestností bolo 34 
miestností s kontaktom s podložím a 21 bez 
kontaktu. Daný výsledok štúdia bol očakávateľný, 
keďže radón vďaka svojim vlastnostiam preniká cez 
rôzne netesnosti a pukliny priamo do stavieb. Teda 
v miestnostiach s priamym kontaktom s podložím je 
objemová aktivita radónu vyššia.  

5 Záver 

V tejto práci sme vyhodnotili 1. etapu  merania 
objemovej aktivity radónu v 17 vybraných 
materských škôlkach na Slovensku. Porovnali sme 
ich s výsledkami z poľských a maďarských 
materských škôl, ktoré boli exponované 
v rovnakom čase. Na Slovensku boli namerané 
najvyššie hodnoty objemovej aktivity radónu 

z týchto 3 krajín. Ani jedna z materských škôl 
nepresiahla najvyššiu prípustnú hodnotu 4000 
Bq/m

3
. Avšak 2 materské školy prekročili hodnotu 

objemovej aktivity radónu 1000 Bq/m
3
 a v 3 

materských školách boli nájdené miestnosti, kde 
objemová aktivita radónu prekročila 400 Bq/m

3
. 

V monitorovaní vybraných materských škôl 
budeme pokračovať ešte s ďalšími 3 etapami.    
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Abstrakt 

Táto práca sa zameriava na problematiku merania 
nízkych rádioaktivít, ktorá má široké využitie v 
rôznych oblastiach, napr. v environmentálnej 
fyzike, v oblasti fyziky vzácnych javov (napr. 
hľadania tmavej hmoty, dvojitého beta rozpadu 
(ββ), slnečných neutrín) a pod. Sú tu popísané 
základné zdroje pozadia detektorov ionizujúceho 
žiarenia a možností jeho potlačenia pomocou 
tienenia, elektroniky, výberu materiálov a merania 
v nízkopozaďových podzemných laboratóriách. 
Cieľom práce je ohodnotiť potlačenie pozadia 
v nízkopozaďových tieniacich krytoch laboratória 
gama spektrometrie Fakulty matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
a porovnať výsledky s pozadím vo vybraných 
svetových podzemných laboratóriách. 
Kľúčové slová: gama spektrometra, pozadie, 
podzemné laboratóriá, nízkopozaďové tieniace 
kryty 

1 Úvod 

O gama spektrometrii nízkych aktivít hovoríme, ak 
ide o merania rádioaktivity, ktorej úroveň je nižšia 
ako úroveň prirodzeného pozadia. Preto je 
nevyhnutné pozadie v gama spektrometroch 
potlačiť na čo najnižšiu mieru a zvýšiť tým citlivosť 
spektrometra. 

2 Zdroje pozadia 

Pozadie delíme na pravé a nepravé, ktoré pochádza 
z elektronickej trasy spektrometra (mikroprierazy 
kondenzátorov, sieťové poruchy, ...). Pravé pozadie 
pochádza z viacerých zdrojov [HEUSSER, 1995]: 
1. Environmentálna rádioaktivita 
2. Rádionečistoty v detektore a tieniacich 

materiáloch 
3. Rn a jeho dcérske produkty 
4. Kozmické žiarenie 
5. Neutróny z prírodného štiepenia a (α, n) 

reakcií 

2.1 Environmentálna rádioaktivita  

V našom prostredí poznáme tri hlavné typy 
rádionuklidov: primordiálne, kozmogénne 
a antropogénne. 

Gama žiarenie, pred ktorým sa musí tieniť 
detektor, pozostáva najmä z fotónov z rozpadových 
reťazcov U a Th a z rozpadu 40K. Na úrovni mora 1 
m nad zemou to odpovedá zvyčajne 10 fotónov cm-2 

s-1 (> 50 keV). Hustota toku fotónov z kozmického 
žiarenia je len malým zlomkom toho (≤ 1%). 
Všetky ostatné rádionuklidy, spolu s aktíniovou 
sériou, sú z tohto hľadiska zanedbateľné. Priemerné 
koncentrácie vo vnútrozemskej hornej kôre sú 
[HEUSSER, 1995]: 40K ~ 850 Bq.kg-1; 87Rb (bez γ) 
~ 100 Bq.kg-1 ; 232Th ~ 44 Bq.kg-1 ; a 238U ~ 36 
Bq.kg-1. V pôde sú tieto koncentrácie približne o 
polovicu väčšie, okrem Th, ktoré sa nemení. 

2.2 Rádionečistoty v detektore a 
tieniacich materiáloch 

Všadeprítomné primordiálne rádionuklidy v rudách 
a surovinách majú za následok kontamináciu vo 
finálnych produktoch. Medzi primordiálne 
rádionuklidy zvyčajne zaraďujeme K, Th a U. 
Zložitý proces tvorby finálnych produktov, 
zahŕňajúci mnoho stupňov a častý kontakt 
s rôznymi činidlami, spôsobuje problémy s 
garantovaním prijateľného stupňa kontaminácie. 
Rozličné chemické a fyzikálne správanie prvkov 
z uránového a tóriového rozpadového reťazca (Pb, 
Ra, Rn, ...) má občas za následok zmeny úrovne 
kontaminácie 230Th/226Ra, 210Pb a 228Th a ich 
príslušných krátko žijúcich dcérskych produktov. 
[HEUSSER, 1995] 

Nehľadiac na exotické elementy ako volfrám 
a tantal, pre redukciu prírodného gama žiarenia je 
vhodné len veľmi obmedzené množstvo materiálov. 
Obzvlášť keď sa berie do úvahy cena. Ideálne by 
mal mať materiál vysoké atómové číslo a nižšiu 
vnútornú aktivitu. Ortuť je dosť drahá, má však 
veľkú rádiočistotu, ktorá by sa dala ďalej rozšíriť 
opakovanou destiláciou. Problémom je, že ortuť 
potrebuje uzavretú nádobu, ktorej rádiočistotu je 
náročné kontrolovať. Železo je pomerne lacnejšie, 
ale je zvyčajne kontaminované počas tavenia v peci 
s 60Co. Meď má najmenšiu pravdepodobnosť 
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kontaminácie základnými rádionuklidmi, no 
rovnako ako aj železo má vysoký účinný prierez pre 
záchyt termálneho neutrónu a kozmogénnu 
produkciu rádioaktívneho jadra. 

Olovo je najlepším tieniacim materiálom, a to 
vďaka jeho vysokému atómovému číslu, primeranej 
cene a mechanickým vlastnostiam. Má nízky účinný 
prierez pre neutróny a menšiu pravdepodobnosť 
interakcie s kozmickým žiarením. Žiaľ, jeho 
vnútorná rádioaktivita nie je obvykle zanedbateľná. 

2.3 Rn a jeho dcérske produkty 

222Rn, najsilnejší zdroj vzdušnej rádioaktivity, je 
prítomný v obydliach a laboratóriách v priemernej 
koncentrácii okolo 40 Bq.m-3 [HEUSSER, 1995]. 
Najlepší spôsob ako ochrániť detekčný systém pred 
Rn a zmenou jeho koncentrácie vo vzduchu, je 
uzavretie systému kovovou fóliou alebo kovovými 
tabuľami. Vylúčiť uzavretý Rn alebo potlačiť jeho 
prítok cez trhliny, či malé otvory sa dá pomocou 
pretlaku staršieho stlačeného vzduchu alebo dusíka 
vypareného z tekutých dusíkových nádrží. 

Rn je veľmi rozpustný vo vode a ešte viac 
v organických rozpúšťadlách. Pri izbovej teplote 
(18°C) sa v 1 cm3 vody rozpustí 0,285 cm3 222Rn 
a v 1 cm3 benzénu sa ho rozpustí 12,8 cm3. 
Experimenty používajúce vodu ako detektor alebo 
ako clonu sa potrebujú vyrovnať s počiatočnou 
koncentráciou 222Rn, ktorá môže dosiahnuť hodnotu 
100 Bq l-1. Možné metódy redukcie zahŕňajú 
prepláchanie dusíkom alebo vákuovú extrakciu. 

2.4 Kozmické žiarenie 

Častice z primárneho kozmického žiarenia (~ 90% 
protóny, ~ 9% α častice a ~1% tažšie častice) 
dopadajú do atmosféry Zeme s početnosťou okolo 
1000 m-2 s-1. Ich interakcia s atmosférickými 
atómami generuje množstvo rôznych častíc 
(uvedených v približnom poradí podľa intenzity) : 
neutróny, elektróny, neutrína, protóny, mióny 
a pióny. Celková intenzita týchto sekundárnych 
produktov dosahuje maximálnu hodnotu 
v atmosférickej hĺbke 150g/cm2 (13,7 km 
nadmorskej výšky) a potom postupne klesá. Na 
úrovni mora je relatívna intenzita nabitých piónov : 
protónov : elektrónov : neutrónov : miónov 
v pomere 1:13:340:480:1420, hodnota pre nabité 
pióny je 1,34.10-5 cm-2 s-1 [HEUSSER, 1995]. Toky 
závisia od zemepisnej šírky a od fázy 11 ročného 
slnečného cyklu. Ich fluktuácie sú pomerne veľké, 
obzvlášť pre neutróny. 

V technikách pre meranie nízko-rádioaktívneho 
pozadia sú relevantné iba neutróny a mióny. 
Elektróny, fotóny (historický výraz: mäkká zložka), 
ako aj protóny sú priamo absorbované Pb clonou 
alebo stropmi budov. Avšak protóny a nabité pióny 
prispievajú k produkcii kozmogénnych nuklidov 

v prvých pár desiatkach g.cm-2 materiálu pod 
skalnatým povrchom. 

Neutróny sú potlačené so strednou dĺžkou okolo 
200 g.cm-2 hlavne cez nepružný rozptyl. Na druhej 
strane mióny stratia svoju energiu v štandardnej 
skale vo väčšej miere (okolo 2 kg.cm-2 na úrovni 
mora) ionizáciou, produkciou párov, brzdným 
žiarením a jadrovou interakciou. 

3 Možnosti potlačenia pozadia 

Jednou z možností potlačenia vplyvu kozmického 
žiarenia na pozadie je umiestnenie laboratória v 
podzemí. V mnohých prípadoch sa za týmto účelom 
využívajú podzemné priestory, ktoré už neplnia 
svoju pôvodnú úlohu. Pri výbere uvažovaného 
miesta podzemného laboratória je dôležité zloženie 
podložia, ktoré by malo obsahovať čo najmenej 
primordiálnych rádionuklidov 238U a 232Th. 
Jednotlivé laboratóriá sa medzi sebou líšia v hrúbke 
nadložia a hustote hornín vyjadrenej v hrúbke 
vodného ekvivalentu (w.e.). 

Obr.1 Elektromagnetická spŕška a hadrónová 

kaskáda vyvolaná primárnym kozmickým žiarením. 

V povrchových laboratóriách nachádzajúcich sa 
v hĺbke do 10 m w.e. je potrebné potlačiť mäkkú 
zložku (e+, e-, γ) pasívnym tienením. Potlačenie 
miónov a neutrónov produkovaných miónmi je tu 
pomerne slabé. Ako plytké laboratóriá označujeme 
laboratóriá, ktoré sa nachádzajú v hĺbke od 10 do 
100 m w.e. Tok miónov je tu 5 až 50 krát menší. 
V plytkých laboratóriách je mäkká zložka 
kozmického žiarenia úplne potlačená. Tok 
neutrónov produkovaný miónmi je ešte stále 
nezanedbateľný (faktor potlačenia je až 20). V 
stredne hlbokých laboratóriách (100 – 1 000 m w.e.) 
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môže byť pozadie indukované kozmickým žiarením 
zanedbané, s výnimkou malého vplyvu miónov. 
Reakcie (α, n) sú už skôr zdrojom toku neutrónov. 
Pre hlboké laboratóriá platí, že kozmické žiarenie je 
zanedbateľné. Jediným zdrojom neutrónov sú (α, n) 
reakcie. Ako hlboké laboratóriá chápeme zariadenia 
hlbšie ako 1 000 m w.e. 

Pozadie môže byť nepriamo potlačené 
modelovaním v Monte Carlo simulácii a následne 
odstránené z meraného signálu. Počítačové 
modelovanie vyžaduje dôkladné porozumenie 
geometrii experimentu a vlastnostiam lokálneho 
pozadia, ako aj kompletnej realizácii zahrnutých 
fyzikálnych procesov. 

3.1 Tienenie 

Ideálna clona proti vonkajšiemu gama žiareniu by 
mala byť nainštalovaná na úrovni mora a mala by 
pozostávať z málo aktívneho Pb. Keďže olovo 
s nízkou koncentráciou 210Pb je bežne drahšie ako 
obyčajné olovo, ekonomickejšia je vrstvová 
konštrukcia s klesajúcim obsahom 210Pb smerom 
k detektoru.  

Dostatočná hrúbka clony je v rozmedzí 10 a 15 
cm. Za touto hrúbkou dominuje v pozaďovom 
spektre brzdné žiarenie indukované miónmi spolu 
s malým príspevkom zo sekundárnych neutrónov. 
Ani jedno by sa nedalo výraznejšie zredukovať 
pridaním ďalšej vrstvy olova. 

Monte Carlo simulácia špeciálne pre Ge 
detektory v 15 m.w.e. ukázala, že 99% všetkých 
pozorovaných javov z 210Bi pochádza z 2 cm 
obloženia detektora olovom [HEUSSER, 1995]. 
Tento výsledok dáva predstavu o požadovanej 
hrúbke najvnútornejšej vrstvy olova. Prijateľná 
úroveň kontaminácie 210Pb vo vrstve závisí od toku 
miónov v laboratóriu. Početnosť indukovaná 
miónmi pre spektrometer na úrovni mora 
zodpovedá 140 Bq 210Pb kg-1 a 50 Bq 210Pb kg-1 pre 
početnosť Röntgenového žiarenia v olove. Vnútorné 
obloženie s malým Z je odporúčané iba v prípade, 
ak má byť materiálom absorbované röntgenové 
žiarenie. 

4 Experimenty v podzemných 
laboratóriách  

4.1 Experimenty zamerané na 
atmosférické neutrína a rozpad 
protónu 

Použitie podzemných laboratórií na štúdium 
kozmického žiarenia sa zaviedlo už v 60. rokoch 
minulého storočia. Medzi prvé experimenty patrilo 
priame hľadanie atmosférických neutrín. Dve 
nezávislé skupiny – v East Rand Proprietary Mine 
(blízko Johannesburgu, Južná Afrika) a v Kolar 

Gold Mines (India) – merali úroveň toku 
atmosférických neutrín tým, že sledovali mióny, 
indukované neutrínami, prechádzajúce horizontálne 
cez detektor. Skupiny operovali v podzemí 
v hĺbkach 8900 a 7500 metrov vodného ekvivalentu 
(m.w.e), čo je dodnes pozoruhodné. Tieto dva 
experimenty poskytli prvé pozorovania neutrín 
produkovaných v atmosfére. Výsledky taktiež 
ustanovili podzemné detektory ako rozumnú 
metódu na štúdium javov, ktoré by boli na povrchu 
Zeme zahltené intenzívnejším kozmickým žiarením.  

Odvtedy sa štúdium atmosférických neutrín pod 
zemou stalo platnou a dôležitou oblasťou výskumu. 
Predchodcovia dnešných experimentov merajúcich 
atmosférické neutrína boli Irvine Michigan 
Brookhaven Experiment (IMB), nachádzajúci sa v 
soľnej bani Morton neďaleko Clevelandu (Ohio), 
a Kamioka experiment v zinkovej bani Mozumi 
v Japonsku. Obidva experimenty boli pôvodne 
navrhované na hľadanie rozpadu protónu 
používaním vodného Čerenkovho detektora. Slúžili 
na rekonštrukcie stopy nabitej častice s energiu 
vyššou ako niekoľko stoviek MeV. 

Väčšina rozšírení k štandardnému modelu 
predpovedá protónu konečnú dĺžku života. 
Rozpadový mechanizmus záleží od podrobností 
daného modelu, typicky dominujú rozpady ako p → 
e+π0 a p →K+ ν. Rozpad protónu sa zatiaľ 
nepotvrdil. [FORMAGGIO and MARTOFF, 2004] 

Ako sa technológia experimentov 
nízkoenergetických neutrín posúva dopredu, aby 
dosiahla požadovanú presnosť, požiadavky na 
pozadie sa stávajú čoraz prísnejšie. Tieto 
požiadavky sa líšia v závislosti od techniky 
a citlivosti experimentu. Napríklad SNO získava 
svoju citlivosť na všetky druhy neutrín z rozpadu 
deutéria neutrálnym prúdom [2H(νx, )np]. Fotóny 
z pozadia s energiou nad 2.2 MeV, produkované 
v rozpadových reťazcoch uránu a tória, môžu 
vyvolať rozpad deutéria, výsledkom čoho bude 
pozadie skoro neodlíšiteľné od signálu 
z neutrálneho prúdu. Experimenty CLEAN 
a HERON [FORMAGGIO and MARTOFF, 2004] 
sú tiež citlivé na vysokoenergetické vonkajšie gama 
kvantá produkované v nečistotách z materiálu 
detektora. Experimenty ako BOREXINO, ktoré 
závisia od merania nízkoenergetických javov 
v scintilátore, sú citlivé na rádioaktívne rozpady 
kozmogénnych izotopov ako 3H, 14C, 40Ar, 85Kr 
a radón. Všetky experimenty solárnych neutrín 
vyžadujú veľmi čisté vybavenie, malú prírodnú 
rádioaktivitu a dostatočnú hĺbku na redukciu 
aktivity kozmického žiarenia. Tieto požiadavky sa 
vzťahujú aj na ostatné typy experimentov. 
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4.2 Experimenty hľadania dvojitého 
beta rozpadu 

Hľadanie bezneutrínového dvojitého beta rozpadu 
[ββ(0ν)] má dlhú históriu. Záujem bol podnietený 
potvrdením oscilácií neutrín v experimentoch 
atmosférických, ako aj solárnych neutrín. 

Dvojitý beta rozpad je extrémne vzácny proces. 
Existuje iba niekoľko párov izobarov, pre ktoré sa 
pri tomto procese uvoľní energia. Doposiaľ sa 
sledovalo len zachovanie leptónového čísla v dvoj 
neutrínovom móde [ββ(2ν)]: (Z, A) → (Z+2, A) + e- 
+ e- + e + e. 

Naopak, pre bezneutrínový dvojitý beta rozpad 
[ββ(0ν)] nie sú vo finálnom stave prítomné žiadne 
neutrína: (Z, A) → (Z+2, A) + e- + e-. 

Dochádza k zmene leptónového čísla. Tento 
proces môže nastať len v dvoch podmienkach: (a) 
neutríno je majoranná častica (časticový 
a antičasticový stav je identický) a (b) neutríno má 
nenulovú hmotnosť. ββ(2ν) a ββ(0ν) rozpady sú 
jeden od druhého ľahko rozlíšiteľné, pretože 
v prvom prípade sa energia rozdeľuje medzi 4 
častice (len dve z toho nepozorovateľné), čo dáva 
spojité spektrum energie. V druhom procese sa 
všetka energia z rozpadu nesie dvoma elektrónmi, 
čo dáva monoenergetický pík v úložnej energii. 
Preto veľmi citlivý experiment bezneutrínového 
dvojitého beta rozpadu obvyklej jadrovej 
spektroskopie vyžaduje najlepšie energetické 
rozlíšenie a najnižšie možné pozadie pri energiách 
blízko ββ(0ν) Q-hodnoty. 

V experimentoch s použitím jadrovej 
spektrometrie je každé uloženie energie blízke alebo 
nad Q-hodnotou reakcie zdrojom pozadia. 
Špeciálny záujem je o kontamináciu z prírodnej 
rádioaktivity, ako napríklad dlho žijúce uránové 
a tóriové izotopy. Napríklad 241B (z uránového 
rozpadového reťazca) a 208Tl (z tóriového 
rozpadového reťazca) emitujú relatívne 
vysokoenergetické fotóny (2,45 MeV a 2,61 MeV). 
Pretože sa urán a tórium nachádzajú v prostredí 
okolitých hornín, ich stopové množstvo sa dostane 
aj do konštrukčného materiálu. Experimenty 
a okolie musia byť čo najviac očistené od týchto 
kontaminantov. Nepríjemný kontaminant je radón 
(222Rn a 220Rn), ktorý sa rozptyľuje do vzduchu 
a produkuje pozadie po vstupe do oblasti detektora. 

Ďalšie pozadie ovplyvňujúce citlivé experimenty 
dvojitého beta rozpadu pochádza z kozmického 
žiarenia. Sekundárna rádioaktivita je nezabrániteľne 
produkovaná v detektore a tieniacom materiáli 
vždy, keď naň pôsobí povrchový tok kozmického 
žiarenia. Kozmické žiarenie taktiež produkuje 
rýchle neutróny. Vysokoenergetické fotóny môžu 
pochádzať z kaskád kozmického žiarenia alebo ako 
druhotné produkty záchytu termálneho neutrónu. 
Minimalizovanie času stráveného na povrchu 
a maximalizovanie hĺbky, v ktorej sa podzemné 

laboratórium nachádza, je dôležité pri stanovení 
úrovní pozadia pre experimenty dvojitého beta 
rozpadu. 

4.3 Experimenty detekcie tmavej 
hmoty 

Pozorovania od prvých astrofyzikálnych meraní 
galaktických rojov počas 30. rokov minulého 
storočia naznačovali, že veľká časť gravitačnej 
hmoty vo veľkých štruktúrach je neviditeľná, t.j. 
neemituje alebo neabsorbuje elektromagnetické 
žiarenie. Orbitálne rýchlosti veľkých systémov sú 
systematicky väčšie, ako by mali byť v gravitačnom 
potenciáli ich viditeľnej hmoty. [FORMAGGIO and 
MARTOFF, 2004] 

Myšlienka, že temná hmota by mohla byť 
objavená pomocou nízkopozaďových experimentov 
vznikla okolo roku 1970 ako výsledok niekoľkých 
prekrývajúcich sa dôkazových línií. Výpočty 
nukleosyntézy veľkého tresku sa stali široko 
akceptované a indikujú, že väčšina tmavej hmoty 
musí byť nebaryonická. Prvé experimentálne 
pokusy o detekciu WIMPs (weakly interacting 
massive particles) boli uskutočnené na základe 
pružného rozptylu. Použité boli nízkoenergetické 
dáta z nízkopozaďových polovodičových 
detektorov. 

Väčšina experimentov meria energiu 
individuálnych dejov, aspoň do určitého stupňa. 
Najjednoduchším príkladom toho, čo sa nazýva 
rozlišovanie, je redukcia „prijateľného pozadia“ 
meraním charakteristík javu, ktorá umožní niektoré 
javy vopred zamietnuť alebo označiť ako veľmi 
málo pravdepodobné, aby sa jednalo o WIMP. 
Rozlišovanie podľa energie sa spolieha na fakt, že 
javy nad 200 keV sú veľmi nepravdepodobné 
v takmer každom WIMP modeli a preto ich 
v štandardnej analýze nemôžeme považovať za 
WIMP kandidátov. Samozrejme, takáto stratégia má 
svoje hranice. Pozaďové žiarenie nad 200 keV bude 
produkovať energie menšie než plný energetický 
pík (tj. Comptonov chvost). Pre priamu detekciu 
WIMP ostávajú podstatné nízke úrovne absolútneho 
pozadia [FORMAGGIO and MARTOFF, 2004]. 

Prvé generácie hľadaní WIMP v podstate merali 
len energiu javu, a preto vyžadovali nesmierne 
nízke celkové pozadie. Táto stratégia bola 
ilustrovaná v HDMS experimente a má dlhú 
históriu udávania najlepších dostupných horných 
limít pre mieru interakcie WIMP. Táto filozofia je 
stále aktívne sledovaná. Detektor merajúci iba 
energiu má výhodu v jednoduchosti a spolieha sa 
len na najlepšie pochopiteľný aspekt odozvy 
detektora. Niektoré experimenty tohto typu (hlavne 
CREST I) taktiež získali citlivosť a majú celkom 
malý energetický prah. Avšak pokiaľ meriame iba 
energiu, musíme brať do úvahy každý jav 
s energiou v prípustnej oblasti. Vyžaduje sa tienenie 
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vonkajšej radiácie a redukcia vnútornej 
rádioaktivity na úrovne, ktoré sú mimoriadne aj pre 
štandardy daného poľa. 

5 Pozadie v podzemných 
laboratóriách 

5.1 Meranie pozaďového gama 
žiarenia v podzemnom laboratóriu 
Boulby 

Podzemné laboratórium Boulby Inštitútu 
Podzemnej Vedy (Institute of Underground Science 
IUS), univerzita v Sheffielde, sa nachádza hlbšie 
pod zemou ako akékoľvek iné podzemné výskumné 
stredisko v Európe. Laboratórium sa nachádza 
1 100 m pod povrchom (2805 m.w.e) v bani Boulby 
(severovýchod Anglicka). Úplná plocha pracoviska 
je cez 1 000 m2, zahŕňajúc pridružené pracoviská. 
Vedecká činnosť v IUS pozostáva z detekcie tmavej 
hmoty a astrofyziky v súvislosti s detekciou častíc. 
Pretože sa tieto experimenty zaoberajú skúmaním 
nesmierne vzácnych javov, je nutné presne určiť 
prirodzenú úroveň rádioaktívneho pozadia. 

Meranie bolo uskutočnené v roku 2006. Meralo 
sa pozaďové gama žiarenie s prenosným gama 
spektrometrom. Systém GX3020 tvoril koaxiálny 
HPGe detektor (32% účinnosť, 59 mm dĺžka 
kryštálu, 56,6 mm priemer) s kryostatom 
namontovanom na statíve alebo špeciálnom stole, 
50 x 180 mm kolimátor (priemer 80 mm), multi 
kanálového buffer (InSpector 2000 DSP) 
a prenosný počítač. Detektor mal predpätie 4 000 
V a energetické rozlíšenie 0,8 keV na 122 keV a 1,7 
keV na 1,33 MeV. Pre efektívnu kalibráciu 
a rozlišovanie rádionuklidov sa použil In Situ 
Object Counting Software (ISOCS), Laboratory 
Sourceless Calibration Software (LabSOCS) 
a Genie 200 v.3. softvérový balíček. ISOCS softvér 
bol navrhnutý na generovanie efektívnej kalibrácie 
pre mnoho veľkých objektov ako steny či podlaha, 
a  namiesto kalibrácie zdroja bol založený na 
matematickom modeli.  

Vzorky halitu a usadenej horniny boli 
zozbierané z vonkajších stien laboratória a následne 
podrvené. Niekoľko mesiacov po ich zbere boli 
umiestnené do Marinelliho nádoby (450 cm3) 
a merané rovnakým GX3020 HPGe detektorom 
v olovenom a medenom kryte (60 mm). Energetická 
kalibrácia spektrometra bola uskutočnená 
s homogénne rozptýlenými 241Am, 109Cd, 139Dc, 
57Co, 60Co, 137Cs, 113Sn, 85Sr, 88Y a 203Hg 
rádioizotopmi vloženými do silikónovej živice 
(certifikovaný typ zdroja Marinelliho nádoba – 
Merinelli Beaker Standard Source - MBSS , dodané 
Českým Metrologickým Inštitútom). Tieto merania 
boli vykonané v Laboratóriu Prírodnej 

Rádioaktivity (Fakulta fyziky zeme, Univerzita 
Silesia) [MALCZEWSKI et al., 2013]. 

5.2 Meranie pozaďového gama 
žiarenia v podzemnom laboratóriu 
Gran Sasso 

Národné laboratórium Gran Sasso (Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso – LNGS) je jedným 
z najväčších a najdôležitejších podzemných 
výskumných centier na svete. Laboratórium sa 
skladá z troch veľkých podzemných hál, ktoré boli 
vyhĺbené do masívu Gran Sasso (stredné 
Taliansko). Nadložie tvorí vrstvu s hrúbkou 
približne 1400 m (3800 m.w.e). Celkový objem 
a plocha zariadenia, zahŕňajúc spojovacie tuneli 
a núdzové chodby je 1,8x105 m3 a 1,35x104 m2. 
Vedecký program v LNGS zahŕňa jadrovú fyziku, 
fyziku elementárnych častíc, astrofyziku, detekciu 
tmavej hmoty a ich citlivé experimenty, ktoré 
vyžadujú tienenie vysokoenergetického kozmického 
žiarenia. 

Meranie bolo uskutočnené v roku 2006. 
Pozaďové gama žiarenia v LNGS bolo merané 
prenosným pracoviskom gama spektrometrie. 
Systém GX3020 tvoril koaxiálny HPGe detektor 
(32% účinnosť, 59 mm dĺžka kryštálu, 56,6 mm 
priemer) s kryostatom namontovaným na statíve 
alebo špeciálnom stole, 50 x 180 mm kolimátor s 
priemerom 80 mm, multi kanálový buffer 
(InSpector 2000 DSP) a prenosný počítač. Detektor 
mal predpätie 4 000 V a energetické rozlíšenie 0,8 
keV na 122 keV a 1,7 keV na 1,33 MeV. Pre 
efektívnu kalibráciu a rozlišovanie rádionuklidov 
boli použité 3 softvérové balíčky: In Situ Object 
Counting Software (ISOCS), Laboratory Sourceless 
Calibration Software (LabSOCS) a Genie 200 v.3. 

Vzorky z dolomitického vápenca a betónu boli 
podrvené a vysušené. Niekoľko mesiacov po 
zbieraní boli uložené v Marinelliho nádobe 
s objemom 450 cm3 a merané s použitím rovnakého 
GX3020 HPGe detektora v olovenom a medenom 
kryte s hrúbkou 60 mm. Podobne ako v laboratóriu 
v Boulby boli použité rádioizotopy 241Am, 109Cd, 
139Dc, 57Co, 60Co, 137Cs, 113Sn, 85Sr, 88Y, 203Hg pre 
kalibráciu energiu spektrometra, dodané z Českého 
Metrologického Inštitútu. Merania boli vykonané 
v Laboratóriu Prírodnej Rádioaktivity (Fakulta 
fyziky zeme, Univerzita Silesia) [MALCZEWSKI 
et al., 2013]. 

5.3 Meranie pozaďového gama 
žiarenia v podzemnom laboratóriu 
Modane 

Podzemné laboratórium Modane (La Laboratoire 
Souterrain de Modane – LSM) sa nachádza 
v diaľničnom tuneli spájajúcom Francúzsko 
a Taliansko pod alpským vrchom Fréjus. Nad 
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tunelom sa nachádza nadložie o hrúbke 1700 m, čo 
zodpovedá hĺbke 4800 m.w.e. Objem laboratória je 
3,52x103 m3, kde okrem hlavnej haly počítame aj tri 
vedľajšie. Celé laboratórium sa rozprestiera na 
ploche 4,1x102 m2. V LSM merajú vzorky 
z prostredia, predovšetkým rádioaktivity atmosféry. 
Rádionuklidy zo vzoriek z oceánov a jazier sa 
merajú za účelom sledovania sedimentácie, 
zmiešavacích procesov a rôznych iných 
biofyzikálnych procesov. Vedecký program v LSM 
ďalej zahŕňa detekciu tmavej hmoty, vyšetrovanie 
dvojneutrínového a bezneutrínového dvojitého beta 
rozpadu. 

V roku 2006 sa uskutočnilo meranie gama 
žiarenia v pozadí. Meranie bolo uskutočnene 
koaxiálnym HPGe detektorom (GX3020 systém) 
s účinnosťou 32%. Hrúbka kryštálu bola 59 mm 
a polomer 56,5 mm. Ďalšie vybavenie detekčného 
systému zahŕňa kryostat, kolimátor (50 x 180 mm), 
prenosný počítač a multi kanálový buffer (InSpector 
2000 DSP). Rozlišovacia schopnosť detektora bola 
0,8 keV na 122 keV a 1,7 keV na 1,33 MeV. 
Predpätie detektora bolo 4 000 V. Dĺžka merania sa 
pohybovala od 19 až 42 hodín. Pre kalibráciu 
a rozlišovanie rádionuklidov boli použité ISOCS, 
LabSOCS a Genie 2000 v.3. 

Rovnakým detektorom boli merané aj vzorky 
materskej horniny a betónu z hlavnej haly použitím 
oloveného a medeného krytu (60 mm) 
[MALCZEWSKI et al., 2012]. 

 
 
 

6 Experimentálna časť 

6.1 Laboratórium gama spektrometrie 
KJFB FMFI UK  

 
Laboratórium sa charakterizuje ako povrchové 
laboratórium. Na potlačenie zložiek kozmického 
žiarenia sa použili nízkopozaďove kryty.  

Na meranie bol použitý HPGe (High-purity 
Germanium) detektor typu Canberra GR3018 
s účinnosťou 29% a s pracovným napätím -3600 V. 
Na vrchu detektora bol použitý polyetylénový kryt 
o hrúbke 7 mm.  

 
Obr. 2 Elektronická trasa spektrometra. 

Merali sme pozadie v miestnosti (mimo krytu), 
počas ktorého sa detektor nachádzal približne 
v strede miestnosti 1 meter nad zemou. Taktiež bolo 
merané pozadie v malom a veľkom nízkopoza-
ďovom kryte. Na analýzu výsledkov boli použité 
analyzátory Silena a software EMCAPLUS.  

 

Obr. 3 Zloženie nízkopozaďového krytu (vo 

výsledkoch referovaný ako tzv. veľký kryt) a poloha 

detektora v kryte. 

 

 

 

Obr. 4 Nízkopozaďový kryt (veľký kryt) laboratória 

gama spektrometrie KJFB FMFI UK. 
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6.2 Pozadie v laboratóriu gama 
spektrometrie FMFI UK v Bratislave 

V laboratóriu gama spektrometrie KJFB FMFI UK 
sme postupne realizovali viaceré merania. Prvým 
bolo meranie pozadia v miestnosti (ďalej to bude 
označované ako meranie PV – pozadie vonku, 
mimo nízkopozaďového krytu). Detektor sa 
nachádzal približne v strede miestnosti jeden meter 
nad zemou vo vertikálnej polohe. Doba merania 
bola 68820 sekúnd - 19,11 hod. Ako druhé sa 
meralo pozadie vo vnútri malého nízkopozaďového 
krytu (MK – malý kryt). Čas tohto merania bol 
374909 sekúnd (4,3 dňa). Tretie meranie bolo vnútri 
veľkého nízkopozaďového krytu (VK) s časom 
845779 sekúnd (skoro 10 dní). Na obr. 5 je 
znázornené pozaďové spektrum týchto troch 
meraní. Farebne odlíšené: čierna - PV, modrá - MK, 
červená - VK. 

Obr. 5 Namerané spektrum pozadí laboratória gama 

spektrometrie KJFB FMFI UK v závislosti početnosti 

od energie. 

Na určenie stupňa potlačenia pozadia sme dali do 
pomeru plochy pod vybranými píkmi pri týchto 
meraniach. Obr. 6 znázorňuje pomery plôch 
vybraných píkov pri meraní pozadia v miestnosti ku 
meraniu v nízkopozaďových krytoch. Červenou 
farbou je znázornený pomer plôch píkov pozadia pri 
meraní mimo krytu k plochám píkov pozadia vo 
veľkom kryte. Modrá farba je pomer mimo krytu k 
malému krytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 6 Pomer plôch pozadia mimo krytu a v krytoch 

pod vybranými píkmi spektra. 

7 Dosiahnuté výsledky a 
diskusia 

Pozadie namerané v povrchovom laboratóriu gama 
spektrometrie KJFB FMFI UK sme porovnávali s 
publikovanými hodnotami pozadia v podzemnom 
laboratóriu Boulby, Gran Sasso a Modane. 
V podzemnom laboratóriu Boulby sa pozadie 
meralo v dopravnej hale. Detektor (GX3020) 
vybavený kryostatom bol umiestený horizontálne 
asi 90 cm nad zemou. Meranie v Gran Sasso bolo 
uskutočnené v malej dutine dolomitického vápenca 
okrajového tunela (viz. obr. 7). Celé laboratórium je 
vyhĺbené v tejto materskej hornine. Detektor spolu 
s kryostatom bol namontovaný horizontálne, hneď 
vedľa horniny asi 90 cm nad zemou. V prípade 
laboratória Modane bol detektor situovaný 1 meter 
od konštrukcie experimentu NEMO 3. Nachádzal sa 
v horizontálnej polohe približne 90 cm nad 
betónovým základom [MALCZEWSKI et al., 2013] 
[MALCZEWSKI et al., 2012] . 

 

 

Obr. 7 Miesto meranie pozadia v laboratóriu Gran 

Sasso. 
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V tabuľke 1 a 2 je zobrazený prehľad získaných 
dát z týchto meraní. Tab. 1 znázorňuje celkovú 
početnosť (s-1) v určitých energetických intervaloch. 
V Tab. 2 sú vybrané hlavné píky pozadia spolu 
s plochami pod nimi udané v jednotkách početnosti 
(s-1). Všetky merania v podzemných laboratóriách 
boli uskutočnene koaxiálnym HPGe detektorom 
(GX3020) s účinnosťou 32%. Hrúbka kryštálu bola 
59 mm a polomer 56,5 mm. My sme merali 
s detektorom typu Canberra GR3018 s účinnosťou 
29%. 

 
Boulby G Sasso Modane 

Doba merania (s) 69 068 7 457 85 613 

Interval (keV) CPS(s-1) CPS(s-1) CPS(s-1) 

7,4-249,8 3,93 5,06 9,28 

250,2-500,4 1,08 1,18 2,7 

500,8-1005,2 0,82 0,81 1,88 

1005,6-1555,8 0,55 0,43 0,94 

1556,2-2055,8 0,036 0,084 0,21 

2056,2-2734,2 0,029 0,052 0,12 

Tab. 1 Početnosti (cps) v určitých energetických 

rozmedziach nameraných vo podzemných 

laboratóriách. 

 

 

    Boulby G Sasso Modane 

Izotop (rad) keV Plocha  Plocha  Plocha  
214Pb (238U) 351,9 0,028 0,069 0,106 
214Bi (238U) 609,3 0,018 0,073 0,09 

228Ac (232Th) 911,6 0,013 0,012 0,031 
40K 1460,8 0,135 0,06 0,12 

214Bi (238U) 2204,2 1,22E-03 4,00E-03 1,00E-02 
208Tl (232Th) 2614,5 6,19E-03 1,00E-02 0,024 

Tab. 2 Vybrané píky z spektra z pozadia spolu s ich 

reprezentujúcim rádioizotopom (rozpadovým radom) 

a plocha pod nimi (s-1). 

Tab.3 uvádza početnosti v určitých 
energetických rozmedziach nameraných 
v laboratóriu KJFB FMFI UK a vo veľkom 
nízkopozaďovom kryte. 

 

 
PV VK 

Rozmedzie (keV) CPS(s-1) CPS(s-1) 

20,3-250,1 128,06 1,32 

250,8-500,7 27,46 0,40 

501,4-1000,34 16,99 0,25 

1001,1-1550,2 9,52 0,10 

1550,9-2050,6 1,35 0,04 

2051,3-2750 1,08 0,03 

Tab. 3 Početnosti (cps) v určitých energetických 

rozmedziach nemeraných v miestnosti v lab. FMFI 

UK a vo veľkom kryte. 

 

Obrázok 8 nám slúži na porovnanie týchto 
početností v daných energetických intervaloch. 
Porovnávané sú hodnoty z podzemných laboratórií 
(merania pozadia v miestnosti, bez tienenia) a naše 
namerané pozadie v laboratóriu mimo 
nízkopozaďového krytu (PV). Každý energetický 
interval je reprezentovaný jedným stĺpcom v grafe. 
Daný stĺpec má strednú energiu z jemu 
prislúchajúcemu intervalu. 

Obr. 8 Porovnanie početností (spojitej komponenty 

spektra) vo vybraných energetických intervaloch, kde 

každý stĺpec reprezentuje daný interval. 

 

Pre ďalšie porovnanie týchto pozadí nám bude 
slúžiť obrázok 9, na ktorom porovnáme plochy 
vybraných píkov zo spektra. 

Obr. 9 Plochy píkov z spektra pozadia podzemných 

laboratórií a pozadia v miestnosti v lab. FMFI UK. 

 
Na obrázku 10 je pomer týchto plôch, čo nám 

hovorí o tom, koľko krát je plocha nameraná v lab. 
FMFI UK väčšia ako plochy týchto píkov 
v podzemných laboratóriách. 
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Obr. 10 Pomer plôch píkov z spektra pozadia 

podzemných laboratórií a pozadia v miestnosti v lab. 

FMFI UK. 

 

Z porovnania hodnôt uvádzaných pre podzemné 
laboratóriá (tab.1) s hodnotami pre povrchové 
laboratórium (tab. 3), ktoré sú znázornené aj na 
obrázku 8, je vidieť výrazné rozdiely medzi 
pozadím v podzemných laboratóriách a povrcho-
vom laboratóriu (pozadie v miestnosti, bez 
tienenia), čo je spôsobené relatívne nízkou úrovňou 
pozadia od kozmických miónov v podzemných 
laboratóriách. 

Obr.11 porovnáva plochy pod vybranými píkmi 
spektra z pozadia. Porovnávané píky boli zmerané v 
podzemných laboratóriách a vo veľkom 
nízkopozaďovom kryte FMFI UK. Obr.12 
znázorňuje pomery medzi týmito plochami, čo nám 
kvantitatívne hovorí koľko krát je plocha pod 
daným píkom menšia vo veľkom kryte v lab. FMFI 
UK ako v podzemných laboratóriách. 

Obr. 11 Porovnanie veľkosti plôch pod vybranými 

píkmi zo spektier pozadí v podzemných laboratóriách 

a pozadia nameranom vo veľkom kryte v lab. FMFI 

UK. 

 
Obr. 12 Pomery plôch pod vybranými píkmi zo 

spektier pozadí podzemných laboratórií a pozadia vo 

veľkom kryte laboratória FMFI UK. 

Tieto výsledky nám hovoria o tom, že aj napriek 
tom, že je tvrdá zložka kozmického žiarenia 
potlačená v podzemných laboratóriách, je stále 
nutné tieniť detektor pred žiarením z lokálnych 
zdrojov pozadia. 

8 Záver 

Odmerali sme pozadie v laboratóriu gama 
spektrometrie KJFB FMFI UK, ako aj pozadie 
v dvoch nízkopozaďových krytoch. Z nameraných 
hodnôt sme ohodnotili potlačenie pozadia pomocou 
tienenia nízkopozaďovými krytmi. V tejto práci 
sme sa ďalej venovali porovnávaniu pozadí 
s nameranými hodnotami vybraných svetových 
podzemných laboratórií. Výsledky poukazujú na 
skutočnosť, že v povrchových laboratóriách nie je 
dostatočne potlačené kozmické žiarenie (obr.8), 
a preto nie sú vhodné pre realizáciu podzemných 
experimentov. Hodnoty porovnateľné (alebo lepšie) 
s podzemnými laboratóriami sme v našom 
laboratóriu dosiahli použitím nízkopozaďového 
krytu.  
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V posledných rokoch je pôdny oxid uhličitý 
(CO2) záujmom mnohých štúdií kvôli jeho 
potenciálu prispievať ku globálnemu otepľovaniu 
a radón (222Rn) patrí k najčastejšie monitorovaným 
rádionuklidom v životnom prostredí. V práci sú 
popísané metódy stanovenia koncentrácie 222Rn 
a CO2 v pôdnom vzduchu a uvedené výsledky 
testovania. Na základe nameraných hĺbkových 
profilov je ďalej možné stanoviť exhaláciu týchto 
plynov do atmosféry.  

Radón sa do pôdneho vzduchu dostáva 
difúziou zo zemskej kôry, kde vzniká rádioaktívnou 
premenou rádia 226Ra. Koncentrácia CO2 v pôde 
a pôdna respirácia závisia najmä od teploty a vlhkosti 
pôdy. Hodnoty koncentrácie v pôdnom vzduchu sa 
od koncentrácie CO2 v atmosfére líšia niekoľko 
násobne. Typická hodnota objemovej koncentrácie 
CO2 v atmosfére dosahuje približne 400 ppm.  

Meranie objemových aktivít radónu bolo 
uskutočnené pomocou Lucasovych scintilačných 
komôrok, do ktorých bola nasatá vzorka pôdneho 
vzduchu. Princíp detekcie je založený na počítaní 
fotónov, ktoré vznikajú interakciou alfa častíc 
produkovaných radónom a jeho produktov premeny 
so scintilátorom (ZnS(Ag)) [Eappen, K. P. et al, 
2008].  
Na meranie objemovej koncentrácie CO2 bola 
použitá sonda Vaisala CARBOCAP GM70 (The 
Vaisala CARBOCAP® Hand-Held Carbon Dioxide 
Meter GM70). Sonda využíva na detekciu CO2 
infračervený (IR) detektor. Hlavnými časťami IR 
CO2 detektoru sú zdroj svetla, meracia komora, 
interferenčný filter a IR detektor. Infračervené svetlo 
je nasmerované zo zdroja svetla cez meraný plyn do 
detektora. Plyn absorbuje časť IR žiarenia a prepúšťa 
ostatné vlnové dĺžky. Filter umiestnený pred 
detektorom zabraňuje vlnovým dĺžkam iným než 
špecifickým pre meraný plyn, aby vstúpili do 
detektoru. Čím viac molekúl plynu, ktoré blokujú 
túto vlnovú dĺžku,  sa nachádza v komore, tým menej 
žiarenia vstúpi do detektoru [Wong, Anderson, 
2012]. Intenzita svetla je zaznamenaná 
a konvertovaná na hodnotu koncentrácie plynu. 
 

 
Obr. 1: Hĺbkový profil CO2 a 222Rn 

Na obr. 1 je znázornený hĺbkový profil meraných 
plynov v pôde. Objemová aktivita radónu sa 
pohybovala od 2,3 do 31,6 kBq/m3 a objemová 
koncentrácia CO2 bola v rozsahu od 8,06 do 31,7 
g/m3 (4158 – 19200 ppm). Medzi oboma plynmi je 
viditeľná korelácia, ktorú je možné využiť v ďalších 
environmentálnych štúdiách [Makario Londoño, J., 
2009; Voltattorni, N. et al. 2010].  
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Radón (
222

Rn) je inertný prírodný rádioaktívny 
plyn s dobou polpremeny 3,8 dňa. Je členom 
uránového premenného radu (

238
U) a vzniká 

rádioaktívnou premenou rádia (
226

Ra) v zemskej 
kôre, pričom sa ďalej premieňa na krátkožijúce 
rádioizotopy polónia, bizmutu a olova, ktoré sú 
nebezpečné pre človeka zo zdravotného hľadiska.   
Z hornín a pôdnych zŕn sa radón uvoľňuje 
procesom emanácie do trhlín v horninách, pôdnych 
pórov a postupne transportnými javmi, difúziou 
a konvekciou, preniká až na zemský povrch, kde 
dochádza k zriedeniu koncentrácie atmosférickým 
vzduchom. U menej priepustných pôd transport 
222

Rn v pôdnom vzduchu prebieha hlavne difúziou.  
Uvažujúc ideálny prípad homogénnej vrstvy pôdy 
a koncentrácie 

222
Rn, ktorá sa s časom nemení 

a v nulovej hĺbke je rovná nule, môžeme vyjadriť 
závislosť objemovej aktivity 

222
Rn ARn od hĺbky z 

 
ARn = Asat (1 – e 

- z/L
) 

 
kde Asat je saturovaná hodnota objemovej aktivity 
222

Rn vo veľkých hĺbkach a L difúzna dĺžka 
[Nazaroff and Nero, 1988]. 

Nebezpečenstvo radónu pre ľudí v pobytových 
priestoroch plynie z faktu, že dochádza k jeho 
prenikaniu z vonkajšieho prostredia do interiéru, 
kde sa môže kumulovať v prípade nevhodných 
ventilačných podmienok. Geologické podložie 
predstavuje dominantný zdroj radónu v pobytových 
priestoroch. Preto je dôležité zmapovať stavebný 
pozemok, tzn. vyhodnotiť radónové riziko 
stanovením objemovej aktivity 

222
Rn (OAR) 

v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôd na základe 
vyhlášky MZ SR a zaviesť pri výstavbe 
zodpovedajúce protiradónové opatrenia [Vyhláška 
MZ SR č 528/2007 Z. z.]. 

V rámci tejto práce bola zmapovaná referenčná 
plocha v Záhorskej Bystrici (Tab. 1), ktorá sa podľa 
geofyzikálnej mapy prírodnej rádioaktivity 
vyznačuje vysokým radónovým rizikom [geofyz. 
mapa]. Taktiež bol určený v danej lokalite hĺbkový 
profil OAR (Obr. 1). Vzorky pôdneho vzduchu boli 
odobraté metódou stratených hrotov a merané 
pomocou scintilačných komôrok Lucasovho typu.  

 

ARn ± σA [kBq.m
-3

] 

62,67 ± 2,83 65,00 ± 3,15 56,75 ± 2,60 
66,97 ± 2,81 64,26 ± 2,96 48,67 ± 2,14 
38,00 ± 1,66 33,56 ± 1,47 52,87 ± 2,23 
54,72 ± 2,33 48,23 ± 2,10 51,15 ± 2,29 
65,76 ± 2,93 38,56 ± 1,88 54,76 ± 2,34 

Tab. 1: Nameraná sieť bodov OAR  

 
Obr. 1: hĺbkový profil OAR 

Podľa vyhlášky možno skúmanú plochu, 
s nameranými hodnotami OAR (Tab. 1) a pôdou 
z kategórie stredne priepustné , zaradiť medzi oblasti 
so stredným radónovým rizikom. Hranica OAR 
pre stredne priepustné pôdy s vysokým radónovým 
rizikom je >70 kBq.m

-3
 [Vyhláška MZ SR č. 

528/2007 Z. z.]. Z nameraného hĺbkového profilu 
(Obr. 1) vidno, že OAR saturuje s narastajúcou 
hĺbkou, pričom Asat = 63,07 kBq.m

-3
,  L = 16,57 cm. 
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Izotop radónu 222Rn a jeho krátkožijúce produkty
premeny prispievajú približne až 50 % k celkovému
radiačnému zat’aženiu obyvatel’stva, čo predstavuje
príspevok okolo 1,2 mSv/rok k ročnej efektívnej
dávke [UNSCEAR, 2000]. Problematikou radiačnej
ochrany pred radónom sa zaoberá aj slovenská legis-
latíva, v ktorej sú zakotvené smerné a najvyššie prí-
pustné hodnoty pre radón.

V termálnych kúpeloch je radón uvol’ňovaný z vôd
a je transportovaný do dýchacieho systému človeka,
čo má za následok možný vznik radiačného poško-
denia pl’úc. Vodoliečebné oddelenia termálnych kú-
pel’ov sa radia medzi pracoviská s vysokými koncen-
tráciami radónu v ovzduší týchto priestorov. Súvisí
to s tým, že termálne vody používané v týchto praco-
viskách môžu obsahovat’ vyššie koncentrácie radónu.
Rôzne perlivé kúpele, vodné masáže a streky napo-
máhajú uvol’ňovaniu radónu z vody do vnútorného
ovzdušia pracoviska, v ktorom sa nachádzajú hostia
a odborný personál termálnych kúpel’ov.

Účelom nášho projektu bolo monitorovanie
koncentrácie radónu v termálnych vodách a v
ovzduší termálnych kúpel’ov, navyše sme sledovali
aj variácie radónu v oboch prostrediach. Ďalším
ciel’om projektu bolo zlepšenie monitorovania
radónu a zlepšenie radiačnej ochrany v termálnych
kúpeloch. Motiváciou boli aj výsledky objemových
aktivít radónu získané v devät’desiatych rokoch na
Slovensku [Gombala et al., 1997]. Monitorovaniu
radónu v termálnych kúpel’och je venovaná zvýšená
pozornost’ o čom svedčí viacero prác, napríklad
[Kozłovska et al., 2010, Vaupotič and Kobal, 2001,
Radolic et al., 2005].

Vo vybraných slovenských termálnych kúpel’och
sme merali radón vo vode vákuovou emanometrickou
metódou a radón v ovzduší pomocou troch typov sto-
pových detektorov. Objemová aktivita radónu vo vo-
dách termálnych kúpel’ov bola v škále od 10 do 430
Bq/l. Na obrázku 1 je uvedené frekvenčné rozdelenie
miestností podl’a objemovej aktivity radónu získanej

∗blahusiakpavol@gmail.com
†Karol.Holy@fmph.uniba.sk

pomocou stopových detektorov typu Ramarn. Radón
bol v termálnych kúpel’och meraný v štyroch etapách
počas jedného roka.
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Obr. 1: Frekvenčné rozdelenie miestností podl’a OAR

Na základe zistených objemových aktivít radónu
a pomocou odporúčaní UNSCEAR a ICRP sme vy-
počítali ročné efektívne dávky pre pracovníkov a
hostí termálnych kúpel’ov a oboznámili s nimi ma-
nažmenty dotknutých termálnych kúpel’ov.
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Abstrakt 

Iónové kanály mitochondrií sa spolupodieľajú na 

regulácii transmembránového mitochondriového 

potenciálu, apoptózy a sú zahrnuté v redoxnej 

signalizácii bunky. Porucha týchto proteínov môže 

spôsobiť vážne poškodenie funkcie buniek alebo 

dokonca ich smrť. V našej štúdii sme sa venovali 

výlučne iba mitochondriovým chloridovým 

kanálom srdcových buniek. Srdcia potkanov boli 

nastrihané na kašu a zhomogenizované. Pre získanie 

čistej frakcie submitochondriových vezikúl (SMP) 

sme použili diferenciálnu centrifugáciu v Percoll 

gradiente. Na zisťovanie jednokanálových (tzv. 

„single-channel“) charakteristík sme použili metódu 

inkorporácie iónových kanálov do planárnej 

lipidovej dvojvrstvy (BLM, z angl. bilayer/black 

lipid membrane). Redoxnú reguláciu týchto kanálov 

sme sledovali aplikovaním redukovanej a 

oxidovanej formy glutatiónu (GSH a GSSG) a  

ditiotreitolu (DTT), bežne používaného reduktanta 

disulfidových väzieb, na obe strany kanálu (tzv. cis 

a trans strana). Výsledky sme porovnali s článkom 

autorov Singh a Ashley z roku 2007, ktorí zistili, že 

rôzne pomery GSH:GSSG na cis strane kanálu 

nemali žiadny efekt, ale zvyšujúci sa pomer 

GSH:GSSG z 10:1 na 2:1, resp. 1:1 v trans časti 

signifikatne znížil amplitúdu elektrického prúdu 

iónov prechádzajúcich cez kanál. V našich 

experimentoch nemali spomínané látky žiaden 

vplyv na biofyzikálne charakteristiky kanálu ani 

v cis, ani v trans časti. Aplikácia DTT taktiež 

nemala vplyv na vlastnosti kanálu z cis strany a 

z trans strany musí byť ešte ďalej preskúmaná. 

Zistili sme však, že chloridové kanály mitochondrií 

sú napäťovo závislé. S rastúcim kladným napätím 

sa zvýšila pravdepodobnosť otvorenia kanálu Popen. 
Kľúčové slová: mitochondriový chloridový kanál, 
BLM, redukovaný glutatión (GSH), oxidovaný 
glutatión (GSSG), ditiotreitol (DTT), napäťová 
závislosť 

1 Úvod 

1.1 Mitochondria a transmembránový 
potenciál 

Mitochondrie sú organely najčastejšie oválneho 
tvaru, nachádzajúce sa takmer vo všetkých 
eukaryotických bunkách. V mitochondriách vzniká 
najväčšie množstvo využiteľnej energie 
pochádzajúcej z metabolizmu sacharidov 
a mastných kyselín. Táto energia je následne 
zabudovaná do molekúl ATP prostredníctvom 
procesu nazývaného oxidačná fosforylácia. 
Mitochondria sa skladá zo systému membrán – 
vonkajšej (OMM, z angl. outer mitochondrial 
membrane) a vnútornej (IMM, z angl. inner 
mitochondrial membrane), medzi ktorými sa 
nachádza medzimembránový priestor (Obr. 1). 
IMM tvorí výbežky, tzv. kristy, slúžiace na 
zväčšenie plochy pre prebiehajúce procesy. IMM 
vymedzuje veľký vnútorný priestor mitochondrie, 
tzv. mitochondriový matrix. 

 

Obr. 1: Základná štruktúra mitochondrie. 
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OMM aj IMM sa okrem lipidov skladajú aj 
z určitého množstva proteínov. IMM ich obsahuje 
viac než 70%. Medzi tieto proteíny patria aj iónové 
kanály. Sú to transmembránové proteíny, ktoré sa 
podieľajú na prenose iónov z/do mitochondriového 
matrixu. V skutočnosti je IMM takmer nepriepustná 
pre ióny, okrem H

+
 tvoriaceho hnaciu silu pre vznik 

molekúl ATP. 
Elektrický potenciál, vytvárajúci sa v dôsledku 

nerovnomerného rozloženia iónov na vonkajšej 
a vnútornej strane IMM, vieme určiť z Nernstovej 
rovnice. Jeho hodnota je -160 mV (negatívny 
z vnútornej strany), v literatúre sa uvádza aj 
hodnota -180 mV [O'Rourke, 2007][Szabo a 
Zoratti, 2014].  

Porucha transmembránového potenciálu 
mitochondrie ΔΨm môže mať pre bunku fatálne 
následky. Bunky sú neustále vystavované stresovým 
faktorom, pričom ich pôsobenie najčastejšie 
vyúsťuje do ischemicko-reperfúzneho poškodenia 
tkaniva a produkcie reaktívnych kyslíkových foriem 
(ROS, z angl. reactive oxygen species). Pre 
kardiomyocyty je esenciálne udržiavať ΔΨm 
a kontinuálny prísun ATP. Ischémia myokardu 
spôsobuje poškodenie mitochondriovej štruktúry, 
zastavenie produkcie ATP a depolarizáciu IMM 
[Nishida et al., 2010]. Zmeny v ΔΨm môžu mať za 
následok dysfunkcie buniek (arytmie, 
kardiomyopatie a pod.) alebo dokonca odumretie 
srdcového tkaniva.  

1.2 Iónové kanály mitochondrie 

Ako sme už spomínali vyššie, v OMM aj IMM sa 
nachádza množstvo proteínov. Funkcia iónových 
kanálov, ktoré tvoria osobitnú skupiny týchto 
proteínov, v mnohých prípadoch nie je známa. 
O doteraz popísaných iónových kanáloch vieme, že 
sú kľúčovými regulátormi intracelulárnych 
signálnych dráh, najčastejšie metabolických dráh, 
regulácie cytosolického Ca

2+
, redoxnej signalizácie 

a zúčastňujú sa na apoptotickom procese bunky 
[Ryu et al., 2010]. Niektoré kanály, ako napr. 
draslíkové, však majú aj protektívny účinok pri 
srdcovom „preconditioningu“ (striedanie krátkych 
intervalov ischémie a reperfúzie pred dlhým 
intervalom ischémie), ktorý má pozitívny vplyv na 
obnovenie ΔΨm [O'Rourke et al., 2005]. V tejto 
štúdii sa budeme venovať iba mitochondriovým 
chloridovým (aniónovým) kanálom IMM. 

1.3 Aniónové kanály IMM 

 Vnútorný mitochondriový aniónový kanál 
(IMAC, z angl. inner mitochondrial anion 
channel) – pravdepodobne ide o kanál identický 
so 108 pS kanálom (nazývaným aj angl. 
mitochondrial centum picosiemens channel, cpS, 
mCtS) a patrí medzi prvé kanály objavené 

v mitochondrii [Borecký et al., 1997][Sorgato et 
al., 1987]. Mitochondriový cpS kanál bol 
objavený v pečeni, mozgu, srdci a hnedom 
tukovom tkanive. Vodivosť tohto kanálu sa 
pohybuje v úzkom rozmedzí 107 – 110 pS 
a vodivosť je závislá od teploty – mení sa podľa 
vzťahu 1,2 pS/K [Borecký et al., 1997]. IMAC je 
mierne selektívny pre chloridové ióny, 
PCl/PK ~ 4,5 [Beavis a Powers, 2004]. Kanál je 
citlivý na teplotu, zmenu pH a je inhibovaný 
iónmi Mg

2+
 a H

+
 [Beavis a Garlid, 1987]. 

Mastné kyseliny, ako napr. kyselina myristová, 
zvyšujú permeabilitu IMM [Schonfeld et al., 
2004]  

 Chloridový vnútrobunkový kanál (CLIC, 
mtCLIC, z angl. chloride intracellular 
channel) – prvým identifikovaným CLIC 
v ľudskom tele bol CLIC4 (nazývaný aj p64 
homológ 1). CLIC proteíny (CLIC1 – CLIC6) sa 
môžu nachádzať v rozpustnej aj integrálnej 
forme. CLIC4 bol objavený v mozgu 
a obličkách, okrem toho bola CLIC4 mRNA 
nájdená aj v tkanivách cicavcov ako pľúca, 
pečeň, kostrový sval a koža [Singh a Ashley, 
2007]. Vodivosť kanálu je ~30 pS [Littler et al., 
2005]. CLIC4 je slabo selektívny pre chloridové 
anióny, takisto ako CLIC5 (PK/PCl~2), ktorý je 
slabo selektívny aj pre katióny [Singh et al., 
2007]. Ponnalagu a kol. zistili, že CLIC4 
a CLIC5 sa nachádzajú v kardiomyocytoch, 
CLIC4 je skôr proteínom OMM, zatiaľ čo 
CLIC5 je proteínom IMM [Ponnalagu et al., 
2016]. CLIC4 je redoxne regulovaný, pričom nie 
je regulovaný cytoskeletovým aktínom ako 
proteín CLIC1 a CLIC5 [Singh a Ashley, 
2007][Singh et al., 2007].  

 Mitochondriové chloridové kanály – kanály 
prepúšťajúce anióny Cl

- 
pochádzajúce 

z mitoplastov, ktoré boli skúmané väčšinou 
metódou rekonštitúcie do lipidovej dvojvrstvy. 
Tomaskova a kol. uvádzajú selektivitu kanálov 
izolovaných zo srdca potkana 
PCl/PK = 3,68 ± 0,51 s vodivosťou ~100 pS, 
pričom kanály neboli inhibované iónmi Mg

2+
 a 

ich napäťová závislosť mala zvonovitý tvar 
[Tomaskova et al., 2007]. Kanály sú inhibované 
stilbénovými derivátmi [Koszela-Piotrowska et 
al., 2007]. Kominkova a kol. uvádzajú vodivosť 
chloridových kanálov z SMP purifikovaných v 
Percoll gradiente 130 ± 27 pS. V ich štúdii 
skúmali efekt ATP a Mg

2+
, kde vo väčšine 

prípadov ATP znižovalo amplitúdu prúdu 
a vodivosť týchto kanálov a ióny Mg

2+
 

inhibovali účinok ATP [Kominkova et al., 
2010].  

Chloridové iónové kanály zohrávajú dôležitú úlohu 
najmä v apoptotickom procese bunky. Overexpresia 
CLIC4 indukuje apoptózu sprostredkovanú p53 
proteínom – nastáva depolarizácia membrány 
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mitochondrie, uvoľnenie cytochrómu c a aktivácia 
kaspáz [Singh a Ashley, 2007]. Okrem toho sa 
CLIC kanály zúčastňujú aj na kontrole bunkového 
cyklu, modulácii ryanodínových receptorov, 
diferenciácii bunky, redoxnej regulácie a majú 
funkciu v cytoskelete bunky [Ponnalagu et al., 
2016]. O’Rourke a kol. zistili, že depolarizácia 
niekoľkých mitochondrií môže spôsobiť oscilácie 
ΔΨm v bunke [O'Rourke et al., 2007]. Mnohé ďalšie 
úlohy chloridových kanálov v bunke nie sú ešte 
známe alebo vysvetlené a práve preto je potrebné 
im venovať pozornosť v ďalšom výskume.  

1.4 Redoxná regulácia v mitochondrii 
a jej vzťah k iónovým kanálom 

Mitochondria je hlavným zdrojom ROS v bunke. 
V IMM sa nachádzajú komplexy dýchacieho 
reťazca I-IV, ktoré slúžia na transport elektrónov. 
Počas respirácie môže vzniknúť približne 1-2% 
superoxidových radikálov O2

•−
 kvôli tzv. 

„elektrónovému úniku“ v komplexe I alebo III 
[Handy a Loscalzo, 2012]. Superoxidové radikály 
sú vysoko reaktívne a majú schopnosť poškodzovať 
ďalšie molekuly. Preto sa v mitochondrii 
nachádzajú antioxidačné mechanizmy, medzi ktoré 
patrí aj redukovaná forma glutatiónu (GSH). GSH 
sa oxiduje na svoju oxidovanú formu glutatión-
disulfid (GSSG), ktorá môže následne vstupovať do 
reakcie s NADPH katalyzovanej enzýmom 
glutatión reduktáza (GSR). Produktom tejto reakcie 
je opäť redukovaná forma GSH.  

Nadmerná produkcia ROS môže spôsobiť 
poškodenie proteínov bunky, a teda aj iónových 
kanálov. Cieľovými skupinami pre oxidáciu sú 
najmä tiolové skupiny cysteínových zvyškov, ktoré 
predstavujú najreaktívnejšiu funkčnú skupinu 
proteínového reťazca. Oxidáciou tiolových skupín 
vznikajú sulfónové kyseliny, ktoré môžu byť ďalej 
modifikované procesmi glutatiolácie a nitrozácie, čo 
vedie k ďalšej zmene funkcie proteínov [Bogeski a 
Niemeyer, 2014]. 

 Ako sme opísali vyššie, pôsobenie ROS 
v mitochondrii ovplyvňuje funkciu proteínov, 
v niektorých prípadoch môžu byť ich zmeny 
ireverzibilné. Preto sa v tejto práci zameriavame aj 
na efekt rôznych pomerov GSH:GSSG, ako 
významného redoxného páru, na chloridové iónové 
kanály. Ako ďalšiu látku sme si zvolili ditiotreitol 
(DTT), najpoužívanejší reduktant disulfidových 
väzieb. Použité experimentálne metódy a výsledky 
uvádzame v ďalších kapitolách.  

2 Materiál a metódy 

2.1 Izolácia submitochondriových 
vezikúl 

Samce potkanov kmeňa Wistar (hmotnosť približne 
200 g, vek 8 týždňov) boli uspaté jednorazovou 
dávkou pentobarbitalu (10 mg/100 g živej váhy). 
Zviera bolo v celkovej anestéze usmrtené 
prerušením krčnej miechy. Následne sme z hrudnej 
dutiny extirpovali srdcia, jemne ich nastrihali na 
kašu a homogenizovali pomocou Potter-Elvehjem 
homogenizátora (sklený homogenizátor s tefló-
novým piestom) (cca. 30 cyklov). Všetky procesy 
sme vykonávali v chladovej miestnosti pri teplote 
4 °C. Tkanivo bolo spracovávané na ľade. Všetky 
výkony boli uskutočnené v súlade s požiadavkami 
Slovenskej štátnej potravinovej a veterinárnej 
správy (číslo rozhodnutia: Ro-1715/11-221). 

Po homogenizácii tkaniva nasledoval proces 
niekoľkých centrifugácii (centrifúga Beckman TL-
100, rotor Beckman TLA 100.3, teplota 4 ± 0,1 °C). 
Homogenát sme zriedili izolačným roztokom A 
(v mmol/l: 250 sacharóza, 0,25 EDTA, 10 HEPES; 
pH 7,3) a centrifugovali 4 min pri 1350×gmax. 
Odobraté supernatanty sme doplnili roztokom 
A a centrifugovali pri 7800×gmax 10 min. Tento 
krok sme zopakovali dvakrát, pričom sme 
zakaždým odobrali pelety. Naposledy odobrané 
pelety sme rosuspendovali v 450 µl roztoku A, 
pridali trypsín (40 µg/ml) a inkubovali 180 s pre 
zbavenie sa častí sarkoplazmového retikula 
spojeného s vonkajšou mitochondriovou 
membránou [Szabo a Zoratti, 2014]. Po inkubácii 
sme do rozriedeného peletu pridali inhibítory 
proteáz na inhibíciu trypsínovej aktivity 
a centrifugovali 10 min pri 7800×gmax. Odobraný 
pelet sme rozriedili v izolačnom roztoku B 
(v mmol/l: 50 sacharóza, 200 manitol, 0,5 EGTA, 
10 MOPS, 0,2% BSA; pH 7,3), naliali na povrch 
roztoku Percoll-u a centrifugovali pri 90000×gave 
35 min. Následne sme odobrali tzv. hRHM (z angl. 
heavy rat heart mitochondria) vrstvu (Obr. 2), ktorú 
bolo potrebné ešte zbaviť zvyškov Percoll-u. To 
sme dosiahli ďalšou centrifugáciou po dobu 45 min 
pri 95000×gmax. Po tomto kroku sme odobrali 
mitochondriový pelet a sonikovali v piatich 
15 s cykloch s 15 s pauzami medzi cyklami. Pelet 
sme opäť doplnili roztokom B a centrifugovali po 
dobu 5 min pri 2700×gmax. Pelet, tzv. cSMP (z angl. 
crude submitochondrial particles), sme uskladnili 
pre ďalšiu potrebu získania submitochondriových 
vezikúl SMP. Supernatant sme ešte raz 
centrifugovali po dobu 20 min pri 135000×gmax a po 
centrifugácii sme odobrali pelet. Ten sme rozriedili 
v 200 µl roztoku B a uskladnili v plastových 
mikroskúmavkách v hlbokomraziacom boxe pri 
-80 °C. 
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Obr. 2: hRHM frakcia (označená šípkou). 

2.2 Meranie chloridových kanálov 
metódou BLM  

BLM (z angl. bilayer/black lipid membrane) je 
metóda rekonštitúcie iónových kanálov do planárnej 
lipidovej dvojvrstvy, ktorá umožňuje merať 
jednokanálové, tzv. „single channel” charakte-
ristiky. Pozostáva z teflónovej vaničky, ktorá je 
tvorená dvomi oddielmi - cis a trans. Do trans 
oddielu umiestňujeme polystyrénovú komôrku. Cis 
aj trans sú vodivo spojené s elektródami pomocou 
agarových mostíkov (2% agar, 0,2% azid sodný, 
1 mol/l KCl), pričom cis je prepojená s uzemnenou 
elektródou a trans s aktívnou elektródou. 
Experimentálna zostava BLM je znázornená na 
Obr. 3. Všetky experimenty boli vykonané pri 
teplote 25 ± 1 °C. 

Na vytvorenie planárnej lipidovej dvojvrstvy 
sme používali zmes syntetických lipidov - DOPE 
(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfoetanolamín, Avanti 
Polar Lipids) a DOPC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-
fosfocholín, Avanti Polar Lipids). Zásobný roztok 
lipidov (10 mg/ml) bol pripravený v chloroforme. 
Lipidy sme zmiešali v pomere 1:1, chloroform sme 
následne odparili pod argónovou atmosférou a zmes 
lipidov sme opätovne rozpustili v n-dekáne (Sigma-
Aldrich, St. Louis, USA). 

Cis a trans oddiely obsahovali nasledovné 

pracovné roztoky: cis (v mmol/l: 250 KCl, 

1 MgCl2•6H2O, 100 HEPES, 46 Trizma base; 

v µmol/l: 300 EGTA, 100 CaCl2•2H2O; pH 7,4) 

a trans (v mmol/l: 50 KCl, 1 MgCl2•6H2O, 

100 HEPES, 46 Trizma base; v µmol/l: 300 EGTA, 

100 CaCl2•2H2O; pH 7,4). 
Zmes lipidov sme nanášali na otvor 

polystyrénovej komôrky (veľkosť 50 – 150 µm). 

Vytvorenie membrány nám indikovala zmena prúdu 
na zosilňovači z hodnoty „nekonečného” prúdu na 
0 pA. Vzorku SMP sme nanášali sklenou tyčinkou 
na lipidovú dvojvrstvu vytvorenú na otvore 
komôrky. Po určitom čase, ak nastala fúzia vezikuly 
s membránou, bolo možné pozorovať skokovité 
zmeny prúdu na zosilňovači.  

Ak na zosilňovači pozorujeme kladný prúd, ide 
o kanál prepúšťajúci anióny (v našom experimente 
chloridové anióny), čo však platí v prípade, že cis 
elektróda je uzemnená. Pre zosilnenie prúdu sme 
používali zosilňovač BC-525C amplifier (Warner 
Instrument, Hamden, CT, USA), najčastejšie so 
zosilnením 100 mV/pA. Signál bol filtrovaný 
8-pólovým Besselovým filtrom s frekvenciou 
1 kHz. Na digitalizáciu dát sme používali 
digitalizátor NI USB-6221 (National Instruments, 
Austin, USA). Všetky údaje sme zaznamenávali 
pomocou softvéru Dewesoft 6.6.5 (DEWETRON, 
Graz, Austria) so vzorkovacou frekvenciou 5 kHz. 
Namerané dáta sme vyhodnocovali softvérom 
pClamp 6 (Axon Instruments, Foster City, CA, 
USA). 

 

 
Obr. 3: Schéma experimentálnej zostavy BLM. 

3 Výsledky 

3.1 Vplyv GSH:GSSG 

Vplyv rôznych pomerov GSH:GSSG sme testovali 
postupným pridávaním GSSG do cis a trans roztoku 
obsahujúceho 5 mmol/l GSH. Túto koncentráciu 
sme zvolili na základe predchádzajúcich faktov, že 
koncentrácie GSH v bunke sú rádovo v mmol/l (1 – 
10 mmol/l). Najskôr však bolo potrebné preskúmať 
vplyv samotného 5 mmol/l GSH na aktivitu 
a biofyzikálne vlastnosti chloridového kanálu. 
Testovaná koncentrácia nemala vplyv na 
biofyzikálne vlastnosti chloridového kanálu ani 
z cis, ani z trans strany. Pomery GSH:GSSG sme 
zvolili 10:1, 2:1 a 1:1 (t.j. 5:0,5, 5:1 a 5:5 mmol/l). 
Takéto pomery v bunke a mitochondriách nastávajú 
pri oxidačnom strese. 

Z prúdovo-napäťovej (I-V) charakteristiky 
kanálu sme zistili, že rôzne pomery GSH:GSSG 
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nemajú za následok štatisticky signifikantnú zmenu 
vodivosti či reverzného potenciálu, ako vidno 
z Obr. 4 (jednofaktorový ANOVA test, 95% 
konfidenčný interval, p = 0,92 pre reverzný 
potenciál, p = 0,94 pre vodivosť, n = 4). 

Hodnoty reverzných potenciálov pri aplikovaní 
GSH:GSSG do trans strany po štatistickom 
vyhodnotení taktiež neukázali signifikantný rozdiel 
medzi skupinami (95% konfidenčný interval, 
p = 0,70, n = 3). O vodivosti nemôžeme 
jednoznačne tvrdiť, že sa v jednotlivých skupinách 
nelíši, i keď štatisticky pri použití jednofaktorového 
ANOVA testu vyšiel nesignifikantný výsledok 
(95% konfidenčný interval, p = 0,09, n = 3). Pre 
získanie presnejších výsledkov navrhujeme ešte 
doplniť viac meraní. 
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Obr. 4:  Vplyv rôznych pomerov GSH a GSSG na I-V 

charakteristiku chloridového kanálu z cis strany 

(ukážková I-V charakteristika). Čiary sa prekrývajú 

a sú takmer identické, uvedené pomery GSH:GSSG 

nemajú vplyv na vlastnosti kanálu. Body boli 

preložené regresnou priamkou.  
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Obr. 5: Hodnoty reverzných potenciálov pri kontrole 

a rôznych pomeroch GSH:GSSG v cis časti. Pre 

zistenie signifikantnosti rozdielov sme použili 

jednofaktorový ANOVA test (95% konfidenčný 

interval, stredné hodnoty ± SEM, n = 4). 
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Obr. 6: Hodnoty vodivostí pri kontrole a rôznych 

pomeroch GSH:GSSG v cis oddieli. Pre zistenie 

signifikantnosti rozdielov sme použili jednofaktorový 

ANOVA test (95% konfidenčný interval, stredné 

hodnoty ± SEM, n = 4). 
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Obr. 7: Vplyv rôznych pomerov GSH a GSSG na I-V 

charakteristiku chloridového kanálu z trans strany 

(ukážková I-V charakteristika). Čiary sa prekrývajú 

a sú takmer identické, uvedené pomery GSH:GSSG 

nemajú vplyv na vlastnosti kanálu. Body boli 

preložené regresnou priamkou. 

3.2 DTT 

Podobne ako v predošlom prípade ani DTT 
nemalo vplyv na biofyzikálne vlastnosti 
chloridových kanálov z cis strany (Obr. 10 – Obr. 
12). I-V charakteristika kanálu zostala po pridaní 
DTT v rôznych koncentráciách nezmenená. 
Hodnoty reverzných potenciálov sa v skupinách 
signifikantne neodlišujú (jednofaktorová ANOVA, 
95% konfidenčný interval, p = 0,82, n = 4), takisto 
ani hodnoty vodivostí (jednofaktorová ANOVA, 
95% konfidenčný interval, p = 0,74, n = 4). Čo sa 
týka pridania DTT do trans oddielu, ukazuje sa, že 
zvyšujúca koncentrácia tejto látky by mohla 
zvyšovať hodnotu reverzného potenciálu. Pri 
koncentrácii 500 µmol/l DTT v trans sa zmenila I-V 
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charakteristika kanálu (Obr. 13). Vodivosť kanálu 
sa nemenila, ako môžeme pozorovať aj z Obr. 13 
(vodivosť ako sklon priamky zostala rovnaká).  
Keďže ale nemáme dostatok experimentov a ani 
testovaných koncetrácií DTT, jeho vplyv z trans 
strany na vlastnosti kanálu je otázny a mal by byť 
ešte ďalej preskúmaný. 
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Obr. 8: Hodnoty reverzných potenciálov pri kontrole 

a rôznych pomeroch GSH:GSSG v trans časti. Pre 

zistenie signifikantnosti rozdielov sme použili 

jednofaktorový ANOVA test (95% konfidenčný 

interval, stredné hodnoty ± SEM, n = 3). 
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Obr. 9: Hodnoty vodivostí pri kontrole a rôznych 

pomeroch GSH:GSSG v trans časti. Pre zistenie 

signifikantnosti rozdielov sme použili jednofaktorový 

ANOVA test (95% konfidenčný interval, stredné 

hodnoty ± SEM, n = 3).  
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Obr. 10: Vplyv DTT na I-V charakteristiku 

chloridového kanálu z cis strany (ukážková I-V 

charakteristika). Čiary sa prekrývajú a sú takmer 

identické, uvedené koncentrácie DTT nemajú vplyv 

na vlastnosti kanálu. Body boli preložené regresnou 

priamkou. 
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Obr. 11: Hodnoty reverzných potenciálov pri 

kontrole a rôznych koncentráciách DTT v cis časti. 

Pre zistenie signifikantnosti rozdielov sme použili 

jednofaktorový ANOVA test (95% konfidenčný 

interval, stredné hodnoty ± SEM, n = 4). 

3.3 Napäťová závislosť 

Okrem skúmania vplyvu GSH:GSSG a DTT sme 
vyšetrili napäťovú závislosť chloridových kanálov. 
Vyhodnotili sme pravdepodobnosť otvorenia kanálu 
Popen pri napätiach -10, 0 +10, +20, +30 a +40 mV. 
Pre otestovanie rozdielu v hodnotách Popen medzi 
jednotlivými aplikovanými napätiami sme použili 
jednofaktorový ANOVA test (95% konfidenčný 
interval, p = 0,0002, n = 15). Výsledok ukazuje, že 
medzi jednotlivými napätiami sú signifikantné 
rozdiely v Popen, teda nami merané mitochondriové 
chloridové kanály sú napäťovo závislé. Pri -10 mV 
je Popen najnižšia, s rastúcim (kladne pridávaným) 
napätím táto pravdepodobnosť stúpa (Obr. 14).  

Pre zistenie rozdielov medzi jednotlivými 
„napäťovými“ skupinami sme zvolili Tukey-
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Kramerov test pre ich viacnásobné porovnanie. 
Zistili sme, že signifikantne sa líšia hodnoty 
v skupine -10 mV vs. 40 mV (95% konfidenčný 
interval, p = 0,0011, n = 15), -10 mV vs. 30 mV 
(95% konfidenčný interval, p = 0,0096, n = 15), 
-10 mV vs. 20 mV (95% konfidenčný interval, 
p = 0,0332, n = 15). Okrem toho sme ešte našli 
rozdiely v skupinách 0 mV vs. 40 mV (95% 
konfidenčný interval, p = 0,0044, n = 15) a 0 mV 
vs. 30 mV (95% konfidenčný interval, p = 0,0347, 
n = 15). 
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Obr. 12: Hodnoty vodivostí pri kontrole a rôznych 

koncentráciách DTT v cis časti. Pre zistenie 

signifikantnosti rozdielov sme použili jednofaktorový 

ANOVA test (95% konfidenčný interval, stredné 

hodnoty ± SEM, n = 4). 

 

I -V  c h a ra k te r is t ik a

N a p ä tie  [m V ]

P
r
ú

d
 [

p
A

]

-4 0 -3 0 -2 0 -1 0 1 0 2 0 3 0 4 0

-4

-2

2

4

6

8

1 0
K o n tro la

1 0 0 m o l/ l D T T

2 0 0 m o l/ l D T T

5 0 0 m o l/ l D T T

 
Obr. 13: Vplyv DTT na I-V charakteristiku 

chloridového kanálu z trans strany (ukážková I-V 

charakteristika).  Zmena I-V charakteristiky nastala 

pri koncentrácii 500 µmol/l DTT. Body boli preložené 

regresnou priamkou. 
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Obr. 14: Napäťová závislosť chloridových iónových 

kanálov mitochondrií izolovaných zo srdca potkana. 

Zobrazený je vzťah pravdepodobnosti otvorenia 

kanálu a aplikovaného napätia (95% konfidenčný 

interval, stredné hodnoty ± SEM, n = 15). 

4 Diskusia 

Výsledky z našej štúdie vplyvu rôznych pomerov 
GSH:GSSG sme porovnali s výsledkami Singh 
a Ashley, 2007, ktorí zistili, že GSH:GSSG na cis 
strane kanálu nemal žiadny efekt, ale zvyšujúci sa 
pomer GSH:GSSG 2:1, resp. 1:1 v trans časti 
signifikatne znížil amplitúdu elektrického prúdu 
iónov prechádzajúcich cez kanál. Singh a Ashley 
využívali na inkorporáciu kanálu do lipidovej 
dvojvrstvy purifikovaný proteín CLIC4, pričom 
v našej štúdii sme použili SMP z natívnych 
mitochondrií vyizolovaných diferenciálnou 
centrifugáciou v Percoll gradiente. Je možné, že 
chloridové kanály, ktoré sme skúmali, neboli 
identické s CLIC4, a preto ani efekt rôznych 
pomerov GSH:GSSG nebol rovnaký ako 
v spomínanom experimente Singh a Ashley. CLIC4 
je redoxne regulovaný a nami pozorované kanály 
nemusia súvisieť s redoxným stavom bunky. 
Taktiež ani vodivosti sa nezhodujú – nami 
nameraná vodivosť dosahuje hodnoty ~100 –
120 pS, zatiaľ čo v literatúre sa uvádza ~30 pS 
[Littler et al., 2005]. 

DTT sa ako účinný reduktant disulfidových 
väzieb fyziologicky v bunke nenachádza. Jeho 
vplyv sme skúmali, aby sme zistili, či nastane 
redukcia disulfidových väzieb v štruktúre 
chloridového kanálu (ak sa tam nachádzajú), 
pretože jeho redukčná schopnosť je oveľa väčšia 
v porovnaní s GSH. Keďže DTT nemalo vplyv na 
biofyzikálne vlastnosti kanálu z cis strany, môžeme 
sa domnievať, že z tejto strany kanálu sa 
disulfidové väzby, ktoré by boli prístupné 
reduktantom, nenachádzajú. Naopak, ako 
reprezentuje Obr. 13, zvýšenie hodnoty reverzného 
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potenciálu kanálu nastalo po aplikovaní 
koncentrácie 500 µmol/l DTT do trans oddielu. Či 
sa tam naozaj nachádzajú štruktúry obsahujúce 
disulfidovú väzbu, nemôžeme posúdiť z hľadiska 
nedostatku experimentov a malého rozsahu 
použitých koncentrácií. Preto, ako sme spomínali, 
by sa mal účinok DTT z trans strany ešte 
dôkladnejšie preskúmať. 

Otázka môže vznikať, či by nebolo vhodnejšie 
skúmať kanály vzniknuté z purifikovaných 
proteínov než SMP. Keďže však okrem CLIC1 a 
CLIC4 nie je doteraz známa presná štruktúra 
vnútrobunkových chloridových kanálov, ich 
vlastnosti zatiaľ môžeme skúmať len pomocou 
spomínaných a aj rôznych iných chemických látok 
dôležitých vo farmakológii alebo fyziologických 
procesoch v bunke. Ako sme spomínali vyššie, 
kanály v našich experimentoch pravdepodobne 
nezodpovedajú CLIC4. To by mohlo 
korešpondovať s faktom, že CLIC4 sa nachádza 
prevažne vo vonkajšej membráne mitochondrií, 
zatiaľ čo väčšia (ak nie úplná) časť nami meraných 
kanálov pochádza z vnútornej membrány 
[Ponnalagu et al., 2016]. Navyše, izoláciou SMP v 
Percoll gradiente získavame proteíny v ich natívnej 
forme. 

Oxidačný stres úzko súvisí s transmembránovým 
potenciálom. Preto sme sa rozhodli, že našim 
ďalším experimentom preskúmame napäťovú 
závislosť chloridových kanálov. Táto 
charakteristika vyjadruje závislosť 
pravdepodobnosti otvorenia kanálu Popen (aktivity 
kanálu) od aplikovaného napätia na aktívnej 
elektróde. Zistili sme, že v rozmedzí -10 až +40 mV 
Popen stúpa (Obr. 14), avšak pri iných hodnotách 
napätí už nedokážeme odhadnúť ďalší priebeh 
závislosti. Ako sme predpokladali, signifikantné 
rozdiely sú práve medzi skupinami -10 mV vs. 
40 mV a 0 mV vs. 40 mV. Keďže napäťová 
závislosť úzko súvisí s transmembránovým 
potenciálom mitochondrie, môže mať v súvislosti 
s vlastnosťami chloridových kanálov (ako napríklad 
ich úloha v apoptotickom procese bunky) významnú 
úlohu. Vyšetrovanie ďalších vlastností chloridových 
(aniónových) kanálov v spojitosti s napäťovou 
závislosťou môže byť námetom pre budúce 
experimenty.  

5 Záver 

V našej štúdii sme vyšetrili vplyv látok GSH:GSSG 
a DTT na biofyzikálne vlastnosti iónových kanálov. 
GSH:GSSG nemali vplyv na vlastnosti kanálov ani 
z cis, ani z trans strany. Po porovnaní s odbornou 
literatúrou sme zistili, že nami skúmané kanály sú 
odlišné kanály s inou vodivosťou, než sú kanály 
CLIC4. Vplyv DTT síce z cis strany nepreukázal 
žiadny efekt, z trans strany však koncentrácia 
500 µmol/l znižovala vodivosť kanálu. Kvôli 

nedostatku experimentov navrhujeme ďalšie 
preskúmanie jeho vplyvu na chloridové kanály. 

Doplnkovým experimentom závislosti Popen od 
napätia sme načrtli možnú oblasť ďalšieho výskumu 
vlastností mitochondriových chloridových kanálov 
kardiomyocytov, ktoré môžu zohrávať dôležitú 
úlohu v rôznych fyziologických aj patologických 
procesoch bunky.  
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Abstrakt 

V súčasnosti majú kovové nanočastice široké 
použitie v biomedicínskych a biotechnologických 
odboroch pri zobrazovacích a snímacích metódach. 
Syntéza kovových nanočastíc je zvyčajne založená 
na použití drahých a potenciálne škodlivých 
chemikálií. Preto sa v súčasnosti vyvíjajú 
alternatívne metódy pre syntézu kovových 
nanočastíc použitím biomás z ovocia, zeleniny a 
byliniek. V tejto práci uvádzame chemickú syntézu 
zlatých nanočastíc použitím šupiek a džúsu 
získaných z pomaranča (lat. Citrus Sinesis), z 
ktorých extrakt slúži ako redukčná látka. Takto 
syntetizované nanočastice sú charakterizované 
UV−VIS spektroskopiou, dynamickým rozptylom 
svetla (DLS) a laserovou Dopplerovskou 
velocimetriou (LDV), čo sú metódy ktoré slúžia na 
určenie píku plasmonovej rezonancie, veľkosti, zeta 
potenciálu, ale aj efektu teploty, pH a solí na 
nanočastice. Okrem toho, prípadná aplikácia týchto 
nanočastíc ako antibakteriálnych agentov voči 
rozličným typom baktérií je taktiež spomenutá. 
 
Kľúčové slová: extrakt z pomaranča, zlaté 
nanočastice, syntéza, antibakteriálny efekt 

1 Zlaté nanočastice: vlastnosti a 
aplikácie 

 
Rozsah veľkosti zlatých nanočastíc sa pohybuje od 1 
po 100 nm. Vlastnosti zlatých nanočastíc sa líšia od 
vlastností čistého zlata. Majú nižšiu teplotu topenia, 
vyšší špecifický povrch, špeciálne optické vlastnosti, 
mechanickú silu a špecifickú magnetizáciu. Sú 
schopné interagovať s biomolekulami ako na 
povrchu, tak vo vnútri buniek. Zlaté nanočastice 
z hľadiska tvaru sa môžu deliť na nanotyčinky, 
nanokocky, nanosféry, nanoklietky, nanovrstvy, 
vetvené nanočastice alebo nanodisky [Cai, a spol., 
2008]. 

Farba zlatých nanočastíc priamo závisí od ich 
veľkosti a tvaru, ktoré ovplyvňujú povrchovú 
plasmonovú rezonanciu. Plasmón definujeme vo 
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fyzike tuhých látok ako kolektívnu osciláciu voľného 
náboja v kove, čo je považované za plasmonovú 
vlnu. Pri aplikovaní externého elektrického poľa, 
elektrické pole vzniknuté z vibrácií voľných 
elektrónov a elektrické externé pole rezonujú, 
a výsledný fenomén sa nazýva povrchová 
plasmonová rezonancia [Quinn a spol., 2003]. 
Povrchová plasmonová rezonancia je merateľná 
UV−VIS spektroskopiou. Pík vlnovej dĺžky 
absorbancie sa zväčšuje s rozmermi nanočastíc. Pre 
nesférické, nerovnomerne tvarované nanočastice sa 
spektrum absorbancie výrazne posúva do červenej 
oblasti spektra v porovnaní so sférickými časticami 
rovnakej veľkosti. 
     Ďalšou fyzikálnou vlastnosťou zlatých nanočastíc 
je zeta potenciál. Zeta potenciál (ζ) zodpovedá 
elektrokinetickému potenciálu koloidných roztokov. 
Je definovaný ako rozdiel potenciálov disperzného 
roztoku a stacionárnej vrstvy tekutiny na rozpustenej 
častici. Je kľúčovým indikátorom stability 
koloidných disperzií a určuje stupeň elektrostatickej 
odpudivej sily medzi susediacimi, podobne nabitými 
časticami v disperzií [Malvern, 2004]. 
     Nanočastice sú vďaka svojim vlastnostiam  
zaujímavé pre rôzne biomedicínske, priemyselné 
a nanotechnologické aplikácie. Vďaka schopnosti 
interakcie s biomolekulami majú vysoký potenciál 
v snímaní a liečbe nádorov a taktiež môžu slúžiť na 
vývoj biosenzorov. Vo veľkom rozsahu sa využívajú 
v biomedicínskych výskumoch a aplikáciách vďaka 
ich ľahkej modifikácií s terapeutickými agentami, 
liekmi, ligandami a receptormi. Používajú sa pri 
zobrazovacích aplikáciách takých ako zobrazenie 
nádorov, v rôznych terapiách akou je napríklad foto-
termálna terapia, môžu slúžiť pri prenose liečiv a 
taktiež ako biomarkery, napríklad pri srdcových 
chorobách a rakovine [Cai, a spol., 2008]. Ďalšou 
potenciálnou vlastnosťou nanočastíc je ich 
antibakteriálny charakter. 
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2 Syntéza zlatých nanočastíc 

Nanočastice môžu byť syntetizované viacerými 
spôsobmi, ktoré zahŕňajú chemické, fyzikálne 
a biologické metódy. 
     Úspešná syntéza nanočastíc chemickou 
a fyzikálnou metódou vyžaduje použitie silných 
redukčných-stabilizačných látok ako hydrazín, 
borohydrát sodný a citrát sodný. Avšak uvedené 
látky môžu byť škodlivé pre ľudský organizmus 
a toxické pre prostredie. Ich ďalšou nevýhodou je aj 
potreba komplikovaných príprav, drahých 
materiálov a vybavenia, vysoká teplota a dlhé 
reakčné časy. Klasická chemická metóda syntézy 
zlatých nanočastíc bola vyvinutá Turkevichom 
a jeho kolegami na základe reakcie HAuCl4 
s kyselinou citrónovou vo vriacej vode, kde citrát 
vystupuje ako oxidačno-redukčná látka [Sharma, a 
spol., 2015]. 
     Alternatívnym spôsob syntézy je fytosyntéza. 
Tento spôsob eliminuje potrebu použitia škodlivých 
látok. Rastlinami sprostredkovaná biosyntéza je 
proces jednoduchý, relatívne rýchly a je taktiež 
ekonomický a šetrný pre životné prostredie. Rastliny 
obsahujú prirodzené biomolekuly, ktoré môžu byť 
extrahované a použité na redukciu kovových iónov, 
napríklad kyselina citrónová, kyselina askorbová, 
flavonoidy, reduktázy a dehydrogenázy. 
     Fytosyntéza je založená na rovnakom princípe 
ako Turkevichova metóda, s tým rozdielom, že sa 
nahradí redukčná látka, redukčnými látkami rastlín. 
Rastlinné metabolity ako terpenoidy, polyfenoly, 
cukry, alkaloidy, fenolové kyseliny a proteíny 
zohrávajú dôležitú úlohu v bioredukcii kovových 
iónov. Fytosyntéza môže byť uskutočnená 
extraktami z ovocia, zeleniny, byliniek a rôznych 
iných rastlín [Makarov, a spol., 2013]. 

3 Faktory ovplyvňujúce 
biosyntézu zlatých nanočastíc 

Hlavnou výzvou pre biosyntézu je kontrola veľkosti 
a tvaru vzniknutých nanočastíc. Existujú rôzne 
faktory, ktoré vplývajú na syntézu zlatých nanočastíc 
ako napríklad teplota, pH a prítomnosť solí.  
     Vplyv teploty na zlaté nanočastice bol skúmaný 
vedcami Gericke a Pinches, ktorí dokázali, že pri 
vyšších teplotách vznikajú nanohranoly a 
nanočastice podobné krvným doštičkám, kým pri 
nižších teplotách vznikali sférické nanočastice.  
     Vplyv pH: Gardea-Torresdey a spol. dokázali, že 
pH je dôležitý faktor pre biosyntézu zlatých 
nanočastíc, ktorý umožňuje kontrolovať ich veľkosť. 
Mock a spol. taktiež dospeli k podobnému názoru, a 
to že pH ovplyvňuje veľkosť a tvar nanočastíc. 
Rozdielne pH majú jednotlivé rastliny a aj konkrétne 
časti rastlín [Akhtar, a spol., 2013]. 
     Vplyv NaCl: Pre klasickú chemickú syntézu 
nanočastíc bolo zistené, že soli narúšajú 

elektrostatickú odpudivosť zlatých nanočastíc, čo 
spôsobuje ich agregáciu. Dôsledok agregácie je 
zmena povrchovej plasmonovej rezonancie, čo sa 
prejavuje na farbe nanočastíc [Wang a Sun, 2006]. 

4 Materiály a metódy 

4.1 Reagenty   

Kyselina chlórzlatitá ( HAuCl4×H2O ), NaH2PO4, 
Na2HPO4×2H2O a NaOH, boli získané zo Sigma-
Aldrich (Nemecko). HNO3 bolo zakúpené z Merck 
(Nemecko) a HCl zo Slavus s.r.o (Slovensko). Pufor: 
10 mM fosfátový pufor ( PBB ) (0.01 NaH2PO4, + 
0.01 M Na2HPO4×2H2O) pH 7.4. Pred syntézou 
zlatých nanočastíc, potrebné laboratórne sklo bolo 
vyčistené aqua regia, zmesou HNO3 a HCl v pomere 
1:3 a deionizovanou vodou pre dôkladné 
odstránenie stôp po kovoch. Pomaranče boli 
zakúpené v lokálnom supermarkete v Bratislave.  

4.2 Syntéza zlatých nanočastíc 
použitím šupiek z pomaranča 

Príprava extraktu zo šupiek: Jeden pomaranč bol 
umytý v deionizovanej vode. Z pomaranča sa opatrne 
odstránila vrchná časť šupiek. Navážili sa 4 g 
pomarančových šupiek, následne sa pridalo 40 mL 
deionizovanej vody. Zmes sa opatrne premiešala a 
súčasne prevárala 15 minút, kým roztok nezískal 
žltkastú farbu. Následne sa roztok prefiltroval 
pomocou filtračného papiera do Erlenmeyerovej 
banky pre dôkladné oddelenie šupiek od extraktu.  
     Ďalej do 5 mL roztoku 1 mM HAuCl4 bol pridaný 
extrakt zo šupiek v množstve 1500 μL za 
kontinuálneho miešania. Zmes bola zahrievaná pri 
teplote T = 60 °C po dobu 20 min. Počas prvých 10 
minút sme pozorovali zmenu farby od žltkastej po 
vínovo červenú, čo indikovalo tvorbu zlatých 
nanočastíc. Po tomto bol varič vypnutý a vzorka bola 
miešaná 1 hodinu. Zlaté nanočastice boli následne 
uskladnené pri izbovej teplote v tme. Schematická 
ilustrácia syntézy je znázornená na Obrázku 1. 
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4.3 Syntéza zlatých nanočastíc 
použitím pomarančového džúsu 

Príprava džúsu: Džús bol získaný vyšťavením dužiny 
pomaranča. Približne 5 mL bolo vhodných pre 
prípravu vzorky. Džús bol filtrovaný cez nylonový 
papier. Následne sa vzorka centrifugovala a umývala 
v  deionizovanej vode na 10 000 otáčok [rpm] po 
dobu 20 min pre oddelenie ťažších čiastočiek vzorky.  
     Do 5 mL roztoku 1 mM HAuCl4, 600 μL 
džúsového extraktu bolo postupne pridaných za 
kontinuálneho miešania pri teplote T = 60 °C. Zmena 
farby zo žltkastej na fialovú bola pozorovaná po 10 
minútach. Následne bol vypnutý varič a nanočastice 
boli 1 hodinu miešané. Vytvorené nanočastice boli 
obdobne uložené pri izbovej teplote v tme. 

   Po 24 h inkubácie, zlaté nanočastice 
syntetizované zo šupiek a zlaté nanočastice 
syntetizované z džúsu boli opakovane 
centrifugované a premyté v deionizovanej vode pre 
úplné odstránenie nečistôt. Vzorky boli zriedené 
v deionizovanej vode, alebo fosfátovom pufri podľa 
experimentu a ďalej sonifikované. 

4.4 Charakterizácia zlatých 
nanočastíc 

Zlaté nanočastice boli charakterizované UV−VIS 
spektroskopiou (Shimadzu UV−spectrofotometer 

                                                           
1 Pre zriedenú vzorku platí c= d. A/ ε.l, pričom A je 

absorbancia, ε- extinkčný koeficient, d- faktor zriedenia, 

l- hrúbka meranej vzorky. 

Japonsko), dynamickým rozptylom svetla (DLS) a 
laserovou Dopplerovskou velocimetriou (LDV)  
(Zetasizer Nano Malvern Instruments, Anglicko). 
UV−VIS spektroskopia bola použitá pre určenie 
maximálneho píku absorbancie zlatých nanočastíc 
v intervale od 220 nm po 800 nm. DLS nám 
zabezpečilo informáciu o veľkosti nanočastíc 
a pomocou LDV sme zmerali zeta potenciál 
nanočastíc. Nakoľko mnoho faktorov ovplyvňuje 
vlastnosti a charakteristiky syntetizovaných 
nanočastíc, rozdiely teploty, pH a prítomnosť NaCl 
na zlaté nanočastice (AuNps) syntetizované 
pomocou extraktov z pomaranča boli preštudované. 
     AuNps a zmena teploty: Pre štúdium efektu 
teploty na nanočastice, UV−VIS spektrá pre AuNps 
pripravených pomocou šupiek a AuNps pomocou 
džúsu boli zaznamenané pre rozdielne teploty od T = 
25°C do T = 80°C.  
     AuNps a zmena pH: Po premytí oboch typov 
AuNps boli zriedené vo fosfátovom pufri pri 
rozdielnych hodnotách pH. Hodnota pH sa 
pohybovala od 3 po 11 a bola upravovaná pridaním 
HCl alebo NaOH. Po 1 hodinovej inkubácií boli 
zmerané absorpčné spektrá. 
     AuNps a koncentrácia NaCl: AuNps pripravené 
pomocou šupiek a džúsu boli inkubované 1 hodinu 
pri rozličných koncentráciách NaCl: 0.025 M, 0.05 
M, 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M, 0.4 M a 0.5 M. Po inkubácií 
boli zaznamenané absorpčné spektrá. 

5 Výsledky 

5.1 Povrchový plasmón, veľkosť a 
zeta potenciál AuNps 

Po pripravení zlatých nanočastíc bolo namerané 
absorpčné spektrum pre určenie píku povrchovej 
plasmonovej rezonancie. Toto maximum píku 
korešponduje špecifickej farbe koloidného zlata. Pre 
sférické nanočastice sa táto hodnota pohybuje od 515 
nm po 572 nm odpovedajúce veľkostiam 5 – 100 nm. 
Po premytí a 1 dňovej inkubácií bol použitý 
UV−VIS spektrofotometer pre odmeranie 
absorpčného spektra AuNps pripravených zo šupiek 
a AuNps pripravených z džúsu. Vzorky boli 
dispergované a 2x zriedené vo fosfátovom pufri. 
Veľkosť nanočastíc bola vyšetrená pomocou DLS 
a zeta potenciál nameraný LDV metódou. Použitím 
Lambert- Beerovho zákona A= ε.c.l1 a priemernej 
veľkosti nanočastíc sme vypočítali koncentráciu 
nanočastíc: AuNps−šupky c = 18 nM (A = 0.9, ε = 1 
× 108 M−1cm−1) AuNps−džús c = 57 nM (A = 0.96, 
ε = 3.36 × 109 M−1cm−1). Obrázok 2 zobrazuje 
korešpondujúce UV−VIS spektrá pre ovocné 
extrakty a nanočastice. Pre vytvorené nanočastice 

Obrázok 1: Proces syntézy zlatých nanočastíc 

z pomarančových extraktov. 
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sme pozorovali maximum píku absorbancie v oblasti 
535 nm pre nanočastice pripravené pomocou 
pomarančových šupiek (AuNps−šupky) a v oblasti 
540 nm pre nanočastice pripravené pomocou 
pomarančového džúsu (AuNps−džús). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomocou metódy DLS sme zistili, že, AuNps 
syntetizované zo šupiek, majú priemernú veľkosť 
9.24 nm, pričom pri syntéze AuNps pomocou džúsu 
sa tvorili nanočastice o priemernej veľkosti 33.2 nm. 
Tieto dáta boli získané percentuálnou objemovou 
distribúciou. Vzorky však vykazovali vyšší index 
polydisperzie. Vysvetlenie je založené na tom, že 
nanočastice pripravené fyto-chemikáliami produkujú 
heterogénne veľkostné distribúcie s rozličnými 
morfológiami a tvarmi. Tento fakt je v súlade so 
závermi iných autorov, kde kovové nanočastice 
pripravené pomocou ovocného extraktu mali nielen 
sférické, ale aj nechtíku (lat. Calendula officinalis) 
podobné a viac tvarové formy [Tai a spol., 2011]. 

Na druhej strane, zeta potenciál pre obidva typy 
AuNps korešpondoval s typickými hodnotami 
odpovedajúcimi komerčne dostupných AuNps. Jeho 
hodnota bola negatívna a pohybovala sa od -30 mV 
do -40 mV. Tabuľka 1 obsahuje hodnoty veľkosti 
a zeta potenciálu študovaných nanočastíc. 

 

 
Tabuľka 1: Veľkosť a zeta potenciál pre 

AuNps−šupky a AuNps−džús pre tri nezávislé 
merania. 

5.2 Vplyv teploty, pH a NaCl na  
vlastnosti AuNps 

Vplyv teploty: AuNps boli analyzované pri rôznych 
teplotách od T = 25 °C do T = 80 °C. Vzorky boli 
rozpustené vo fosfátovom pufri. Absorpčné spektrá 
ukázali, že teplota nemá signifikantný vplyv na 
maximá píkov absorbancie.  Jediná zmena nastala pri 
zvýšení teploty na  T = 80 °C. Pozorovali sme jemnú 
farebnú zmenu, bez zmeny absorbancie. Tieto 
výsledky ukázali, že AuNps syntetizované pomocou 
extraktov z džúsu a šupiek sú stabilné voči zmenám 
teploty. Absorpčné spektrá sú znázornené na 
Obrázku 3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    AuNps-šupky AuNps-

džús 

Veľkosť 

 d (nm) 

9.24 ± 2.74 33.2 ± 9.09 

Zeta potenciál 

 ζ (mV) 

-41.13 ± 1.95 -34.7 ± 1.04 

Obrázok 2: Absorpčné spektrá 1 mM HAuCl4, 

pomarančových extraktov a zlatých nanočastíc 

syntetizovaných zo: A) šupiek a (B) džúsu. 
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     Vplyv pH: Stabilita kovových nanočastíc 

v rozličných médiách je skúmaná od začiatku 

používania nanočastíc pri senzoroch, zobrazovacích 

metódach a biomedicínskych aplikáciách a zvyčajne 

vyžaduje pufre so špeciálnymi iónovými silami. 

Dôležitý parameter v tejto analýze je pH. Po 24 

hodinách inkubácie a premývania, AuNps 

pripravené z ovocného extraktu boli dispergované vo 

fosfátovom pufri s rozličnými hodnotami pH: 3, 5, 7, 

9, 11. Získané výsledky z UV−VIS spektroskopie 

ukázali, že pre kyslé podmienky (pH 3) je v prípade 

AuNps pripravených zo šupiek prítomný posun 

absorpčného maxima z 535 nm  na 549 nm, čo 

produkovalo viditeľnú zmenu farby nanočastíc 

z červenej na fialovú. Tieto podmienky sú zdanlivo 

neprijateľné pre syntézu nanočastíc kvôli 

pozorovanému agregačnému efektu, ako aj 

minimálnej absorpčnej hodnote. Táto informácia 

môže byť užitočná pri selektovaní vhodného ovocia 

pre prípravu nanočastíc ako aj kontroly pre prípravu 

vzoriek zahrňujúcich konjugáciu nanočastíc 

s bielkovinami. Pri pH 5 a viac, píky maxím 

zostávali takmer nezmenené pri λ= 535 nm. Tento 

efekt bol spozorovaný ako nemeniaca sa farba 

vzoriek na Obrázku 4 A.  

     Pre AuNps syntetizovaných z džúsu je 

nerozoznateľná zmena farby, nakoľko nanočastice 

boli fialové od začiatku. Napriek tomu je deformácia 

absorpčného spektra pozorovaná pri pH = 3 

so pseudopíkom pri λ = 650 nm. Pre túto hodnotu pH 

bola absorbancia minimálna. Pre pH 5 a viac, pozícia 

maxima zostala nezmenená. Najvyššiu hodnotu 

absorbancie sme spozorovali pri pH 7 a 11. Tieto 

výsledky indikujú že  aj pre AuNps syntetizované 

z džúsového extraktu je vyššie pH vhodnejšie pre 

disperziu AuNps a pH 3 by sme sa mali vyhýbať. 

Absorpčné spektrá sú znázornené na Obrázku 4 B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Vplyv NaCl:  je známe, že štádiá agregácie sú 

sprevádzané  posunom v UV−VIS spektre, 

rozšírením sa absorpčných píkov a znížením ich 

intenzity. Stupne agregácie sú pozorovateľné aj na 

zmenách farieb roztokov od červenej po modro-
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Obrázok 4: Vplyv zmien pH na absorpčné spektrá 

AuNps syntetizovaných  zo A) šupiek a B) džúsu. 
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Obrázok 3: Absorpčné spektrá  a vplyv zmeny 

teploty na AuNps syntetizované zo A) šupiek a B) 

džúsu. 
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fialovú. Tento efekt bol už preskúmaný pridaním 

NaCl k AuNps. Pre AuNps syntetizované klasickou 

koloidnou chémiou teda redukciou a stabilizáciou 

citrátom, 0.1 M NaCl je množstvo postačujúce na 

agregáciu týchto nanočastíc. Sodíkové ióny narúšajú 

povrchové napätie nanočastíc vytvorené 

stabilizačným činidlom, čo vedie k ich agregácií. 

     AuNps syntetizované z ovocného extraktu majú 

zjavne vyššiu stabilitu voči agregácií. Vykonali sme 

experimenty s rozdielnymi koncentráciami NaCl od 

0.025 M po 0.5 M, ktoré boli pridané do vzoriek 

AuNps syntetizovaných zo šupiek a AuNps 

syntetizovaných z džúsu. Pozícia absorpčného 

maxima ostala nezmenená, rovnako ako aj farba 

vzoriek. Pozorovali sme iba malú zmenu hodnôt 

absorbancie (Obrázok 5). Tieto výsledky sú dôležité 

pre ďalšie aplikácie biosyntetizovaných nanočastíc. 

Tieto výsledky poukazujú na skutočnosť že AuNps 

pripravené z ovocného extraktu sú menej citlivé na 

zmenu ich optických vlastností pod vplyvom 

vonkajších faktorov, ako napríklad vysoká 

koncentrácia iónov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Pôsobenie AuNps na 
mikroorganizmy 

Zlaté nanočastice pripravené fytosyntézou s 
použitím Ananas cosmosus, boli preskúmané v roku 
2014 na dvoch kmeňoch baktérií, Pseudomonas 
aeruginosa a Staphylococcus aureus. Nanočastice 
mali antibakteriálny účinok voči obom typom 
baktérií [M.R. Bindhu a M. Umadevi, 2014]. 
     Taktiež v roku 2014 bola urobená syntéza zlatých 
nanočastíc pomocou extraktu z brokolice, ktorých  
antimikrobiálny charakter bol testovaný na gram 
negatívnej baktérií Klebsielle pneumonie ako aj na 
Staphylococcus aureus. Zistilo sa že nanočastice sú 
účinné voči týmto kmeňom baktérií. Rovnaké 
nanočastice boli testované na kmeňoch húb 
Aspergillus flavus, Aspergilus niger, a Candida 
albicans. Ukázalo sa že tieto nanočastice majú 
vysoko účinnú antimykotickú aktivitu [Piruthiviraj, 
a spol., 2015]. 
     Rozdiel citlivosti na gram negatívne a gram 
pozitívne baktérie pravdepodobne závisí od zloženia 
stien baktérií. Nakoľko stena gram pozitívnych 
baktérií obsahuje hrubú vrstvu peptidoglykánov 
zložených z lineárnych polysacharidových reťazcov 
prepletaných krátkymi peptidmi, čím vytvárajú 
pevnejšiu štruktúru vedúcu k zložitejšej penetrácií 
zlatých nanočastíc v porovnaní s gram- negatívnymi 
baktériami, ktoré majú tenšiu štruktúru bunkovej 
steny pozostávajúcu z peptidoglykánov [Muthuvel, a 
spol. 2014]. Predpokladá sa že po preniknutí do 
vnútra bunky AuNps interagujú s proteínmi a fosfor 
obsahujúcimi látkami, napríklad DNA. Po interakcií 
môžu nanočastice napadnúť aj respiračný 
mechanizmus, bunkové delenie, čo nakoniec vedie 
k smrti baktérie (Obrázok 6).  Viacero štúdií udáva, 
že zlaté ióny reagujú s tiolovou skupinou proteínov a 
tak zohrávajú hlavnú úlohu pri inaktivácií baktérií 
[Shende a spol. 2015]. 
 

 
Obrázok 6: Schematické zobrazenie 

pravdepodobného účinku AuNps na mikroorganizmy. 
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Obrázok 5: Vplyv NaCl na absorpčné spektrá 

AuNps syntetizovaných  zo A) šupiek a B) džúsu. 
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Antibakteriálne účinky AuNps pripravených 

pomocou ovocných extraktov sme skúmali na 

kmeňoch baktérií Bacillus Cereus a Escherichia Coli 

ATCC 25922, ktoré boli vopred pripravené. Na agar 

s kultivovanými baktériami sme naniesli kontrolné 

vzorky extraktov z pomarančového džúsu a šupiek, 

ďalej komerčne syntetizované AuNps a nakoniec 

nepremyté AuNps syntetizované pomocou extraktu 

z džúsu a šupiek. Vzorky boli následne inkubované 

pri 37°C 24 hodín. Po inkubácií sme pozorovali malé 

nemerateľné zóny inhibície v prípade Bacillus 

cereus. V prípade Escherichia coli boli zóny 

inhibície pozorovateľne väčšie, pre AuNps 

syntetizované pomocou extraktu z džúsu 13,2 mm 

a pre AuNps syntetizované pomocou extraktu zo 

šupiek 14,4 mm. 

 

 
Obrázok 7: Pôsobenie fytosyntetizovaných AuNps na 

Escherichiu coli. 
 

6 Záver 

V tejto práci sme uviedli syntézu zlatých nanočastíc 
použitím pomarančového extraktu ako redukčného 
a stabilizačného agenta. Skutočný mechanizmus 
redukcie zlatých iónov ovocnými, respektíve 
rastlinnými extraktmi ešte nie je objasnený, ale 
pravdepodobne je syntéza možná vďaka 
komponentom ako sú flavonoidy, kyselina citrónová 
a redukčné cukry prítomné v ovocí.  

V našom experimente sa vytvorili menšie častice 
pri syntéze z extraktu z pomarančových šupiek (d = 
9.24 nm) v porovnaní s časticami syntetizovanými 
z extraktu z pomarančového džúsu (d = 33.20 nm). 
Oba typy nanočastíc vykazovali negatívny zeta 
potenciál ζ = −41.13 mV (šupky) a ζ = −34.70 mV 
(džús), ktoré odpovedajú typickým hodnotám pre 
zlaté nanočastice syntetizované citrátom. Zistili sme, 

že po syntéze prebiehajúcej pri T = 60 °C, ďalšie 
ohrievanie nanočastíc od T = 25 °C po T = 80 °C 
neovplyvnilo ich stabilitu. Naviac, bio-syntetizované 
nanočastice boli stabilné aj voči iným faktorom ako 
napríklad prítomnosť vysokej koncentrácie NaCl. 
Komerčne dostupné zlaté nanočastice majú 
tendenciu agregovať pri rovnakých iónových 
podmienkach.  

Zmena pH disperzného roztoku taktiež 
nevykazovala podstatné vplyvy na optické vlastnosti 
bio-syntetizovaných nanočastíc oboch typov. Bolo 
namerané, že pri pH 3 dochádza k destabilizácií 
a následnej agregácií, ale vyššie hodnoty pH 
nespôsobili významné zmeny.  

Zlaté nanočastice syntetizované pomocou 
extraktov zo šupiek a džúsu vykazovali 
antibakteriálnu aktivitu voči gram negatívnej baktérií 
Escherichie Coli.  

Tieto zaujímavé vlastnosti sú v kontraste s 
vlastnosťami komerčne dostupných nanočastíc 
a mohli by byť využívané pre perspektívne aplikácie 
zlatých nanočastíc syntetizovaných z ovocných 
extraktov ako antibakteriálne látky, ktoré uvádzajú 
štúdia pre klasické nanočastice a zároveň tvoriac 
jednoduchú, viac voči prostrediu ohľaduplnú 
a lacnejšiu metódu. 
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Abstrakt 

Rezistencia voči antibiotikám je závažný 

problém pri liečbe infekčných chorôb. Pochopenie 

mechanizmov vzniku rezistencie je dôležitým 

aspektom pri návrhu nových antimikrobiálnych 

liečebných stratégií. Jeden z mechanizmov 

rezistencie kvasiniek je spojený s vlastnosťami ich 

cytoplazmatickej membrány. Prechádzajúce štúdie 

ukázali, že v bunkách delečného mutanta 

Saccharomyces cerevisiae pdr16Δ nastávajú zmeny 

v zložení cytoplazmatickej membrány. Cieľom 

predkladanej práce je zistiť, či zmeny v zložení 

cytoplazmatickej membrány, spôsobené deléciou 

génu PDR16 u kvasinky S. cerevisiae, spôsobujú 

zmenu v usporiadaní lipidových molekúl 

v hydrofóbnych oblastiach cytoplazmatickej 

membrány (zmenu vo fluidite cytoplazmatickej 

membrány). Meranie stacionárnej anizotropie 

fluorescencie sondy DPH (1,6-difenyl-1,3,5-

hexatrién) neodhalilo rozdiel medzi rodičovským 

kmeňom kvasiniek S. cerevisiae a jeho izogénnym 

delečným mutantom pdr16Δ. Naše výsledky 

ukazujú, že delécia génu PDR16 (pdr16Δ) 

u kvasinky S. cerevisiae nemala vplyv na fluiditu 

cytoplazmatickej membrány. 
Kľúčové slová: mnohonásobná rezistencia, 
Saccharomyces cerevisiae, anizotropia 
fluorescencie, membránová fluidita, PDR16 

1 Úvod 

Za posledné tri desaťročia bol zaznamenaný 

zvýšený výskyt mortality ľudí v dôsledku 

fungálnych infekcií. Pokroky v liečebných 

technológiách, efektívnejšie a agresívnejšie liečivá 

ako aj zvýšený počet imunosuprimovaných 

pacientov (napr. s HIV), prispievajú k zvýšenému  

______________________ 
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výskytu infekcií spôsobených patogénnymi 

kvasinkami. Rezistencia patogénnych húb voči 

terapeutikám je vážny problém pri liečbe chorôb 

spôsobených týmito organizmami.  

2 Rezistencia kvasiniek 

Mnohonásobná rezistencia (MDR) je odolnosť 

organizmu voči širokému spektru liečiv. MDR sa 

objavuje v rôznych organizmoch, od baktérií až po 

človeka. Fenomén MDR je najviac preskúmaný na 

nepatogénnej kvasinke S. cerevisiae [Gulshan a 

Moye-Rowley, 2007]. 

2.1 Mechanizmy rezistencie 

2.1.1 Zmeny cieľového miesta 

Miestom zásahu azolových antimykotík v 

kvasinkových bunkách je cytochróm P450 14α-

demetyláza, enzým kódovaný génom ERG11. 

U izolátov Candida albicans rezistencia nastáva 

zvýšenou expresiou génu ERG11 [Sanglard, Coste, 

& Ferrari, 2009]. 

Ďalším z mechanizmov vzniku rezistencie je 

bodová mutácia v géne ERG11, v dôsledku čoho sa 

zníži afinita medzi azolovými liečivami a enzýmom 

[Vandeputte, Ferrari, & Coste, 2012].  

2.1.2 Zmeny v zložení bunkovej steny 

Niektoré kvasinky sú schopné rásť pri zvýšenej 

koncentrácii echinokandínov. Tento jav je 

dôsledkom inhibície syntézy beta-1,3-glukanu, čo 

spôsobí modifikáciu zloženia bunkovej steny 

[Vandeputte, Ferrari, & Coste, 2012]. 

2.1.3 Zmeny v štruktúre cytoplazmatickej 
membrány 

Cieľovou štruktúrou polyénových antimykotík 

je ergosterol v cytoplazmatickej membráne 

kvasiniek. Rezistencia voči polyénom sa 

pozorovala u kvasinky S. cerevisiae v dôsledku 

mutácie alebo delécie génu ERG3. ERG3 kóduje 

jeden z enzýmov biosyntézy ergosterolu a jeho 
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mutácia zapríčiní zníženú koncentráciu, alebo úplnú 

absenciu ergosterolu v plazmatickej membráne 

[Loeffler & Stevens, 2003; Vandeputte, Ferrari, & 

Coste, 2012].  

Mutácia génov PDR16 a PDR17 spôsobuje 

zmeny v zložení fosfolipidov a sterolov 

v cytoplazmatickej membráne, čo tiež zvyšuje 

citlivosť voči azolovým liečivám [Van den Hazel et. 

al., 1999]. 

2.1.4 Zvýšený eflux liečiv  

Aktívny eflux liečiv z bunky do prostredia je 

u kvasiniek jeden z najdôležitejších mechanizmov 

vzniku MDR. Na efluxe liečiv sa zúčastňujú dva 

druhy membránových proteínov – efluxné pumpy, 

ku ktorým patria ABC transportné proteíny (ATP 

binding cassete) a MFS transportné proteíny (Major 

facilitator superfamily) [Gulshan a Moye-Rowley, 

2007]. 

3 Gén PDR16 

Gén PDR16, tiež označovaný ako SFH3, patrí 

do regulačnej siete PDR (MDR u kvasiniek 

S. cerevisiae). Tento gén patrí do Pdr1 regulónu 

[DeRisi et al., 2000]. Pdr16p sa nachádza 

v mikrozómoch, lipidových časticiach a na periférii 

bunky [Schnabl et al., 2003]. PDR16 kóduje 

fosfatidylinozitol-prenášajúci proteín (PITP), ktorý 

patrí do rodiny proteínov SFH. Gény kódujúce 

proteíny zo skupiny SFH majú na 23% - 65% 

zhodnú primárnu štruktúru génom SEC14. Rovnako 

ako u Sec14p, aj u Pdr16p sa predpokladá účasť na 

regulácii syntézy lipidov a prenose 

fosfatidylinozitolu medzi membránami v bunke 

[Schnabl et al., 2003]. 

V bunkách mutantov, ktorým chýba Pdr16p, 

nastávajú zmeny v zložení sterolov 

v cytoplazmatickej membráne. Pdr16p nemá 

funkciu efluxnej pumpy, ale ovplyvňuje citlivosť 

buniek na azoly. U izogénnych delečných mutantov 

kvasinky S. cerevisiae s deléciou génu PDR16 

(pdr16Δ) bolo zistené zvýšenie citlivosti 

voči azolovým antimykotikám: mikonazolu, 

ketokonazolu a flukonazolu, v porovnaní 

s rodičovským kmeňom [Van den Hazel et. al., 

1999]. 

V práci [Šimová, 2013] sa zamerali na lepšie 

pochopenie funkcie génu PDR16 v rozvoji 

rezistencie u S. cerevisiae. V prítomnosti 

mikonazolu a flukonazolu v bunkách pdr16Δ 

dochádza k zvýšenému hromadeniu skvalénu 

a lanosterolu na úkor syntézy ergosterolu.  

U Candida glabrata má proteín Pdr16p vplyv 

na  signalizáciu fosfatidylinozitolmi, intracelulárny 

transport vezikúl a metabolizmus fosfolipidov a 

sterolov spojený s mobilizáciou lipidových 

kvapôčok. PDR16 zvyšuje citlivosť na azolové 

liečivá bez zmeny osmotolerancie a halotolerancie. 

Expresia PDR16 je indukovaná chemickým a 

oxidačným stresom [Čulaková et al., 2013]. 

Pri štúdiu [Hervay et al., 2015] vplyvu delécie 

génu PDR16 na vlastnosti cytoplazmatickej 

membrány kvasiniek Kluyveromyces lactis sa 

zistilo, že mutácia pdr16Δ spôsobuje zvýšenú 

citlivosť buniek na katióny alkalických kovov, 

zvýšenú akumulácii rádioaktívne značeného 

flukonazolu a lítia v bunkách, hyperpolarizáciu 

cytoplazmatickej membrány a jej zníženú fluiditu 

[Hervay et al., 2015]. 

4 Materiál a metódy 

V práci boli použité dva kmene kvasiniek 

S. cerevisiae: rodičovský kmeň a jeho izogénny 

mutant s deléciou génu PDR16, ktoré boli 

pripravené na Katedre mikrobiológie a virológie 

Prírodovedeckej fakulty, UK. Bunky kvasiniek, 

vyrastené do exponenciálnej fázy boli dvakrát 

premyté tlmivým roztokom Tris-Cl (hydroxymetyl 

aminometán) pH 7,0 a resuspendované 

na koncentráciu, ktorej optická hustota pri 600 nm 

odpovedala hodnotám 0,24 ± 0,01. 

Na meranie anizotropie fluorescencie bola 

použitá fluorescenčná sonda DPH (1,6-difenyl-

1,3,5-hexatrién) s mólovou hmotnosťou 

Mr = 232,33 g/mol od firmy FLUKA. Zásobný 

roztok DPH s koncentráciou c = 5∙10-4 mol/l bol 

pripravený rozpustením fluorescenčnej sondy DPH 

s hmotnosťou m = 0,00232 g v 0,02 l acetónu 

od firmy SLAVUS. Zásobný roztok DPH je 

uchovávaný v tme a v chladničke pri 4°C. 

 Farbiaci roztok sme si pripravili 

pred meraním zo zásobného roztoku, jeho 

zriedením v Trise v pomere 1:250 a následne bol 

trepaný po dobu 40 minút, aby sa odparil acetón. 

Farbiaci roztok musí byť počas celej prípravy 

a doby merania chránený pred svetlom.  

Merania stacionárnej anizotropie fluorescencie 

sondy DPH boli uskutočnené na luminiscenčnom 

spektrofotometri Perkin-Elmer LS 45 v L formáte 

prepojenom s PC a ovládanom programom FL 

WINLAB. Anizotropia fluorescencie (r) je 

definovaná vzťahom: 

 𝑟 =
𝐼𝑉𝑉 − 𝐼𝑉𝐻
𝐼𝑉𝑉 + 2𝐼𝑉𝐻

, (1) 

kde I intenzita fluorescencie sondy DPH. Index 

V označuje vertikálnu polarizáciu a index H 

označuje horizontálnu polarizáciu svetla. Prvý 

index označuje orientáciu excitačného polarizátora, 

druhý index emisného polarizátora. Merali sme 
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časový vývoj stacionárnej anizotropie fluorescencie 

sondy DPH pri jej inkorporácii do 

cytoplazmatických membrán kvasiniek. Meranie 

prebiehalo jednu hodinu, počas ktorej boli každých 

8,55 s zaznamenané intenzity IVV a IVH. Počas 

merania bola excitačná vlnová dĺžka 360 nm 

a emisná vlnová dĺžka bola 430 nm. Merania 

prebiehali pri teplote 25 ± 0,5 °C.  

Pri vyhodnocovaní dát sme časový priebeh 

anizotropie fluorescencie sondy DPH rs(t) preložili 

exponenciálnou krivkou prvého rádu, ktorá má 

rovnicu: 

𝑟𝑠(𝑡) = 𝑟∞ + (𝑟0 − 𝑟∞)
−

𝑡

𝑡1 (2) 

 

Z tejto rovnice sme následne určili parametre r0 

určujúci anizotropiu fluorescencie DPH v blízkosti 

polárnych častí lipidovej dvojvrstvy, r∞ určujúci 

anizotropiu fluorescencie DPH v ustálenom stave 

a t1 kinetický parameter zabudovania sondy DPH do 

cytoplazmatických membrán kvasiniek. Namerané 

a vypočítané hodnoty sme vyhodnocovali pomocou 

popisnej štatistiky. Ako test normality dát bol 

použitý Shapiro-Wilkov test a na porovnanie 

stredných hodnôt anizotropie fluorescencie sondy 

DPH v ustálenom stave medzi kmeňom s deléciou 

génu PDR16 (pdr16Δ) a rodičovským kmeňom bol 

použitý nepárový t – test. 

Grafické znázornenie časového priebehu 

anizotropie fluorescencie sme spracovali v 

programe OriginPro9.1, výpočty boli spracované 

programom Microsoft Office Excel 2013 a na 

štatistické vyhodnotenie výsledkov sme využili 

program StatsDirect. Dáta sú uvádzané ako priemer 

± smerodajná odchýlka. 

5 Výsledky 

V experimentoch sme porovnávali 
usporiadanie lipidových molekúl v hydrofóbnych 
oblastiach cytoplazmatickej membrány 
rodičovského kmeňa kvasiniek S. cerevisiae s jeho 
izogénnym delečným mutantom pdr16Δ (fluiditu 
cytoplazmatickej membrány). Fluiditu 
cytoplazmatickej membrány sme sledovali 
meraním stacionárnej anizotropie fluorescenčnej 
sondy DPH rs(t). Na grafe č. 1 je znázornené 
vzorové meranie časovej závislosti rs(t) 
zabudovávania sondy DPH do cytoplazmatickej 
membrány preložené exponenciálnou krivkou 
prvého rádu (červená krivka). 

 

 
Graf č. 1: Časový priebeh anizotropie fluorescencie sondy 

DPH pri zabudovávaní do cytoplazmatickej membrány. 

Na grafe č. 2 sú znázornené priemerné hodnoty 

časových závislosti anizotropie fluorescencie sondy 

DPH oboch pozorovaných kmeňov kvasiniek - 

kmeň s deléciou génu PDR16 (pdr16Δ) 

a rodičovský kmeň (Wt). 

 

 
Graf č. 2: Porovnanie priemerných hodnôt časových 

závislostí anizotropie fluorescencie sondy DPH rodičovského 

kmeňa (Wt) a kmeňa s deléciou génu PDR16 (pdr16Δ). 

 
Graf č. 3: Porovnanie stredných hodnôt anizotropie 

fluorescencie rodičovského kmeňa (Wt) a kmeňa s deléciou 

génu PDR16 (pdr16Δ). Chybové úsečky zodpovedajú 

smerodajnej odchýlke stredných hodnôt anizotropie 

fluorescencie (n = 6). 
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Na grafe č. 3 porovnávame stredné hodnoty 

anizotropie fluorescencie sondy DPH v ustálenom 

stave oboch kmeňov kvasiniek. 

Pri štatistickom vyhodnocovaní stredných 

hodnôt anizotropie fluorescencie medzi 

porovnávanými kmeňmi sme overili normálne 

rozdelenie dát pomocou Shapiro-Wilkovho testu. 

Test neodhalil nenormálne rozdelenie dát a na 

porovnanie stredných hodnôt sme použili nepárový 

t – test. Na základe hodnoty P = 0,3949, pri hladine 

významnosti α = 0,05, môžeme povedať, že rozdiel 

medzi strednými hodnotami anizotropie 

fluorescencie rodičovského kmeňa a kmeňa pdr16Δ 

bol náhodný.  

6 Diskusia 

Gén PDR16, ktorý patrí do regulačnej siete 
Pdr1p, sa zúčastňuje prenosu fosfatidylinozitolu 
medzi membránami bunky. V mutovaných bunkách 
kvasiniek, ktorým chýba gén PDR16 sa pozorovala 
zvýšená citlivosť voči azolovým antimykotikám. 
Jednou z príčin zvýšenej citlivosti kvasiniek 
na terapeutiká je zvýšená akumulácia antimykotík 
(napr. flukonazolu) vo vnútri bunky. U delečného 
mutanta kvasinky S. cerevisiae pdr16Δ nastávajú 
zmeny v zložení sterolov cytoplazmatickej 
membrány. 

V tejto práci sme overovali, či zmeny zloženia 
cytoplazmatickej membrány u kvasinky 
S. cerevisiae spôsobené deléciou génu PDR16 
ovplyvňujú jej fluiditu (tekutosť). Znížená fluidita 
cytoplazmatickej membrány by mohla byť jedným 
z dôvodov zvýšenej akumulácie flukonazolu 
v bunkách kvasiniek. 

Vyhodnotili sme stacionárnu anizotropiu 
fluorescencie sondy DPH u 6 vzoriek rodičovských 
kmeňov kvasinky S. cerevisiae a u 6 vzoriek 
mutanta pdr16Δ. Nepreukázal sa signifikantný 
rozdiel medzi nameranými hodnotami anizotropie 
fluorescencie sondy DPH v ustálenom stave 
rodičovského kmeňa a kmeňa s deléciou génu 
PDR16 kvasinky S. cerevisiae (nepárový t – test). 
Rozdiel stredných hodnôt anizotropie fluorescencie 
sondy DPH v ustálenom stave bol 2,7%. 
Nedochádza k zmene v usporiadaní lipidových 
molekúl v jej hydrofóbnej časti cytoplazmatickej 
membrány, t.j. nedochádza k zmene membránovej 
fluidity medzi rodičovským kmeňom a pdr16Δ. 
Získané výsledky preukazujú, že zmena zloženia 
cytoplazmatickej membrány buniek kvasiniek S. 
cerevisiae pdr16Δ nemá vplyv na usporiadanie 
lipidových molekúl v jej hydrofóbnej časti. 

Naše výsledky sa zhodujú s prácou [Van den 
Hazel et. al., 1999], kde porovnávali fluiditu 
cytoplazmatickej membrány rodičovského kmeňa 
a izogénneho delečného mutanta pdr16Δ, pdr17Δ 
pomocou sondy TMA-DPH. V tejto práci nezistili 

významný rozdiel vo fluidite cytoplazmatickej 
membrány medzi pozorovanými kmeňmi. 

U kvasiniek K. lactis však dochádzalo 
k zmenám fluidity cytoplazmatickej membrány 
v dôsledku delécie génu PDR16 [Hervay et al., 
2015].  

Z týchto štúdií je zrejmé, že gén PDR16 má iný 
vplyv na fyzikálne vlastnosti cytoplazmatickej 
membrány pri rôznych druhoch kvasiniek. 

7 Záver 

V tejto práci sme sledovali anizotropiu 

fluorescencie sondy DPH v stacionárnom stave na 

ohodnotenie usporiadania lipidových molekúl 

v hydrofóbnych oblastiach cytoplazmatickej 

membrány buniek rodičovského kmeňa kvasiniek 

S. cerevisiae a jeho izogénneho delečného mutanta 

pdr16Δ. Pri delécii génu PDR16, ktorá ovplyvňuje 

zloženie cytoplazmatickej membrány u kvasinky 

S. cerevisiae nedochádza k významným zmenám 

v usporiadaní lipidových molekúl hydrofóbnych 

oblastí cytoplazmatickej membrány, t.j. k zmene 

membránovej fluidity.  
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Abstrakt 

Nanočastice funkcionalizované DNA/RNA 
aptamérmi predstavujú systém so schopnosťou 
vysoko-špecifickej väzby na zvolenú cieľovú 
štruktúru. Pre biomedicínske aplikácie je tento 
systém zaujímavý z hľadiska transportu liečiv v 
cielenej terapii onkologických ochorení alebo ako 
systém s potenciálom zlepšiť diagnostické metódy.   

V práci sa zameriavame na polymérne 
nanočastice pripravené spoločnosťou SINTEF 
Material and Chemistry (Trondheim, Nórsko). 
Nanočastice (NP) sme otestovali ako platformu pre 
možnú konjugáciu s DNA aptamérmi (APT). 
Využili sme DNA aptamér špecifický na trombín. 

Fluorescenčne označené  amino-modifikované  
APT sme ku karboxylovanému povrchu 
polyalkylkyanoakrylátových NP pripojili 
kovalentne (EDC/NHS aktivačnou reakciou) a 
nekovalentne pomocou fyzikálnej adsorpcie.  

 Komplexy boli ocharakterizované z hľadiska 
veľkosti a zeta potenciálu. Analyzovali sme 
intenzitu fluorescencie aptaméra po konjugácii 
s nanočasticami pred a po dialýze. Komplexy budú 
použité pre ďalšie štúdium interakcií s cieľovým 
proteínom.  

Predbežné výsledky poukazujú na úspešnosť 
konjugácie aptamérov k študovaným polymérnym 
nanočasticiam a zdôrazňujú ich potenciál pre ďalšiu 
optimalizáciu smerom k vytvoreniu vhodného 
cieliaceho systému v oblasti transportu liečiv, resp. 
v oblasti biodetekcii proteínov. 

 
Kľúčové slová: polymérne nanočastice, aptaméry, 

zeta potenciál 

1 Úvod 

Aptaméry predstavujú skupinu nukleových kyselín, 
ktoré sa pripravujú synteticky za účelom  
rozpoznávania špecifických cieľových molekúl 
alebo štruktúr v procese nazývanom SELEX [Tan et 

al., 2015]. Tieto funkčné oligonukleotidy zahŕňajú 
jednovláknové deoxyribonukleové kyseliny 
(ssDNA) alebo ribonukleové kyseliny (RNA). 
Väzba aptamérov na svoj cieľ je výsledkom 
kombinácie komplementarity geometrického tvaru, 
π-π interakcií aromatických kruhov a nukleobáz 
aptaméru, elektrostatických interakcií medzi 
nabitými skupinami, van der Waalsových interakcií 
a vodíkových väzieb [Reinemann et al., 2014]. 

V súčasnosti sa aptaméry intenzívne študujú v 
oblasti včasnej detekcie resp. v terapii 
onkologických ochorení [Balamurugan et al., 2008]. 
V kombinácii s nanočasticami je možné vytvoriť 
unikátny transportný systém schopný zefektívniť 
cielenie a dodávku chemoterapeutických liečiv do 
rakovinových buniek (Obr. 1.1). V oblasti 
diagnostiky ponúkajú aptaméry naviazané na 
nanočastice možnosť zosilnenia detekčného signálu. 
V rámci spomínaných aplikačných možností sa 
intenzívne študujú rôzne druhy nanočastíc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.1.1 Aptamér-sprostredkované špecifické 

cielenie v konjugácii s nanočasticami 
V predkladanej práci sa zameriame na 

polyalkylkyanoakrylátové nanočastice (PACA), 
ktoré v konjugácii s aptamérmi doposiaľ študované 
neboli. Ako modelový aptamér bol zvolený trombín 
viažuci aptamér (TBA). 

1.1 Polymérne nanočastice 

Polymérne nanočastice sú v súčasnosti predmetom 
záujmu početných štúdií, a to najmä kvôli možnosti 
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upraviť ich štruktúru k optimálnemu použitiu. 
Potenciál biomedicínskych aplikácií polymérnych 
nanočastíc poukazuje na perspektívu zlepšenia 
diagnostiky a liečby širokej škály ochorení, ako sú 
rakovina, vírusové, kardiovaskulárne ochorenia, 
infekcie močových a dýchacích ciest, atď. 
[Elsabahy et al., 2012]. Nanočastice môžu byť 
použité ako nosiče liečiv do oblasti tumoru s 
využitím tzv. EPR efektu. EPR jav spočíva v 
prenose nanočastíc k rakovinovým bunkám cez 
defektný cievny systém tumorového tkaniva. 
Veľkosť týchto defektov sa pohybuje v nanoškále, 
cca 400 nm, v závislosti od typu rakoviny [Bae et 
al., 2011]. 

Konštrukcia polymérnych nanočastíc závisí 
od teraputickej aplikácie, cieľového miesta (orgánu, 
tkaniva, bunkovej organely) i od spôsobu podania. 

Polymérne nanočastice môžu byť vyrobené z 
prírodného alebo syntetického polyméru. Niekoľko 
syntetických polymérov ako PLA (polylactic acid), 
PACA (polyalkylkyanoakrylát) atď., sa preukázalo 
byť vhodnými na syntézu transportných 
nanosystémov [Yordanov, 2012]. Výber polyméru 
pre konštrukciu biologicky aplikovateľných 
nanočastíc je určujúcim faktorom z hľadiska ich 
stability, biokompatibility, biodegradovateľnosti a 
biodistribúcie. Vhodne zvolený polymér môže 
výrazne ovplyvniť farmakokinetiku a bezpečnosť 
použitia nanočastíc [Elsabahy et al., 2012]. V našej 
práci boli použité polyalkylkyanoakrylátové 
nanočastice. 

1.1.1 Polyalkylkyanoakrylátové nanočastice 

Polyalkylkyanoakrylátové (PACA) nanočastice 
boli prvýkrát pripravené v roku 1979 technikou 
emulznej polymerizácie; v súčasnosti sú predmetom 
štúdia z hľadiska ich ďalších aplikásií. PACA sú 
založené na biokompatibilnom a bioerozívnom 
poly-alkylkyanoakrylátovom materiáli, ktorý je 
perspektívny pre vývoj nových systémov pre 
cielený transport. Vysoko reaktívne 
alkylkyanoakrylátové monoméry sú schválené pre 
humánne použitie vo forme chirurgických lepidiel. 
PACA nanočastice majú potenciál na prenos širokej 
škály liečiv. Môžu prenášať cytostatické, 
antibiotické, protivírusové látky, antimykotické, 
nesteroidné protizápalové a iné liečivá. [Yordanov, 
2012]. 

V našom experimente sme sa zamerali na PACA 
nanočastice, ktorých hlavná monomérna jednotka je 
isohexylkyanoakrylát (IHCA) (Obr.1.2), obsahujú 
polyethylénglykol (PEG) a na svojom povrchu majú 
karboxylové skupiny. Tieto nanočastice sme 
študovali z hľadiska ich možnej konjugácie s 
aptamérmi, s potenciálom optimalizácie konštrukcie 
PACA pre cielenú terapiu, resp. biodetekciu. 

1.2 Metódy konjugácie nanočastíc s 
aptamérmi  

Jednou z významných charakteristík nanočastíc je 
možnosť ich rôznej povrchovej úpravy. 
Povrchovými  modifikáciami nanočastíc je možné 
modulovať interakcie s okolitým prostredím. 
Príkladom je použitie polyetylénglykolu (PEG) na 
povrchu NP, čo  zabraňuje fagocytóze, zvyšuje 
množstvo NP v cirkulácii a zlepšuje ich 
biodistribúciu. PEG-modifikácia taktiež znižuje 
agregáciu NP a tým zabraňuje upchatiu malých 
ciev. Modifikácia povrchu NP cieliacou molekulou 
(napr. aptamérom) je vhodnou stratégiou pre tzv. 
aktívne cielenie, t.j. špecifické dopravenie 
nanočastice k danému cieľu. Konjugácia NP 
biomolekulami može byť kovalentná a 
nekovalentná [Amiji, 2006]. 

1.2.1  Kovalentná konjugácia 

Kovalentná konjugácia aptamérov na substrát alebo 
na NP sa najčastejšie uskutočňuje pomocou 
EDC/NHS aktivačnej reakcie, v dôsledku čoho 
vzniká pevná amidová väzba [Amiji, 2006]. Tento 
proces je schematicky znázornený na obrázku 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr.1.3 Reakcia konjugácia NP s Apt aktivovaná 

EDC/NHS 

1.2.2 Nekovalentná konjugácia 

Nekovalentná konjugácia zahŕňa afinitné interakcie 
(streptavidin-biotin) a fyzikálnu adsorpciu [Amiji, 
2006]. 

2 Materiály a metódy 

2.1 Použité chemikálie a materiál 

V práci boli použité nasledovné chemikálie: 

 Polyalkylkyanoakrylátové nanočastice 
(PACA) 

(SINTEF Material and Chemistry, Norway) 
Monomér: Izohexylkyanoakrylát 
Ligand: DSPE-PEG(3000)-COOH  
(~5mol%; ~2% w/w) 

Obr. 1.2. Štruktúra izohexylkyanoakrylátu 

[Yordanov, 2012] 
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Zásobná koncentrácia: 81mg/ml 

 TBA aptamér (ThermoFisher, Nemecko) 
Mw = 7354g/mol) 

Sekvencia: 
5´- GGGTTGGTGTGGTTGGCAACC- 3´      

Modifikácie: 5´ Amino (C6),  3´-fluorescenčná 

značka TAMRA 
Zásobná koncentrácia: 100µM 

 Ultračistá voda (bez prítomnosti nukleáz) 
 EDC(Sigma Aldrich, USA) 
 (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N´-
ethylcarbodiimidehydochloride,  
Mw = 191.7 g/mol) 
 Sulfo-NHS (Sigma Aldrich) 
(N-Hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt 

Mw= 217.3 g/mol) 
 
Materiál: 

Dialyzačné tuby (100kDa), magnetické miešadlo, 
vortex, termálny blok, alobal, tuby, 96-jamkové 
čierne mikroplatničky.  

2.2 Príprava komplexov 

Protokol konjugácie APT s NP bol vypracovaný na 
základe  [Farokhzad et al., 2004;  Farokhzad et al., 
2006] s určitými modifikáciami. Vstupné 
koncentrácie TBA aptaméra a PACA nanočastíc 
(zohľadňujúc teoretické množstvo karboxylových 
skupín na povrchu) boli zvolené ako ekvimolárne. 
Pracovné roztoky TBA i PACA boli pripravené v 
ultračistej vode. TBA pracovný roztok bol zohriaty 
na 95°C (4 min) a následne pri laboratórnej teplote 
(24°C) aplikovaný do vzoriek určených pre 
konjugáciu s PACA i do referenčnej vzorky 
(samotný TBA). 
Príprava konjugátov bola nasledovná: 

 Kovalentná konjugácia: 
PACA (c = 2.5 mg/ml, V= 50µl) sme inkubovali s 
EDC (c = 100mM, V = 200µl) a sulfoNHS(c = 
100mM, V = 200µl) približne 15min za stáleho 
miešania pri laboratórnej teplote (24°C). Následne 
sa pridal TBA (c =11.7µM, V= 50µl) a inkubácia 
pokračovala 3h. 

 Nekovalentná konjugácia 
PACA (c = 2.5 mg/ml, V = 50µl) sme rozriedili v 
ultračistej vode (400µl) a následne  inkubovali s 
TBA (c =11.7 µM, V= 50µl) za stáleho miešania 
laboratórnej teplote (24°C) po dobu 3 h. 
Obe vzorky (kovalentnú i nekovalentnú) sme po 
inkubácii rozdelili, t.j. 250µl z každej smerovalo do 
dialyzačných túb. Dialýza prebiehala vo vode 
(50ml) najskôr pri laboratórnej teplote po dobu 1,5 
h a následnej výmene vody pokračovala 17 h pri 
teplote 4°C. Dialýza bola použitá s cieľom 
eliminovať nenaviazané aptaméry a EDC/NHS 
aktivačné činidlá. 

Vzorky boli uskladnené pri 4°C a chránené pred 
svetlom. 

2.3 Metódy 

2.3.1 Meranie veľkosti – metóda DLS 

Meranie veľkosti je založené na princípe DLS 
(Dynamického rozptylu svetla). Pod pojmom 
veľkosť nanočastice rozumieme jej 
hydrodynamický priemer. Podstatou merania je 
Brownov pohyb a jeho vzťah k veľkosti častíc. 
Princíp spočíva v osvetlení častíc pomocou laseru a 
analyzovaní fluktuácii v intenzite rozptýleného 
svetla. Brownov pohyb je charakteristický tým, že 
menšie častice sa pohybujú rýchlejšie ako veľké. 
Meraná rýchlosť Brownovho pohybu je definovaná 
cez translačný difúzny koeficient (D). Tento 
koeficient je následne konvertovaný na 
hydrodynamický priemer d cez Stocks-Eisteinovu 
rovnicu (1): 

                              (1) 

kde d je hydrodynamický priemer, k je 

Boltzmanova konštanta, T je absolútna teplota, D je 

translačný difúzny koeficient  a η predstavuje 

viskozitu rozpúšťadla. 

    Výstupom analýzy je intenzitou vážená 

distribúcia veľkosti častíc  (d, označovaným tiež 

ako z-average) spolu s indexom polydisperzity 

(PDI), ktorý  poskytuje informáciu o šírke 

distribúcie veľkosti. PDI je definovaný ako štvorec 

podielu štandardnej odchýlky σ a priemernej 

veľkosti (2): 

                         (2) 

PDI je bezrozmerné číslo, môže nadobúdať hodnoty 

od 0 – 1; pričom hodnoty väčšie ako 0.7 indikujú 

širokú distribúciu veľkosti [Malvern, 2004]. 

2.3.2 Meranie Zeta potenciálu – metóda DLE 

Zeta potenciálom voláme potenciál medzi 

povrchom častice a dispergovanou tekutinou, ktorý 

sa mení v závislosti od vzdialenosti od povrchu 

častice. Zeta potenciál sa meria metódou LDE 

(Laser Doppler Electrophoresis), čo je kombináciou 

metód elektroforézy a DLV (Doppler Laser 

Velocimetry). Princípom metódy je meranie 

rýchlosti častice v kvapaline pri aplikácii 

elektrického poľa. Keď aplikujeme elektrické pole 

na roztok, nabité častice sa začnú pohybovať 

smerom k elektróde, ktorá má opačný náboj. 

Rýchlosť častice v elektrickom poli vyjadruje 

elektroforetická pohyblivosť Ue, ktorú môžeme 

použiť na výpočet zeta potenciálu ζ z Henryho 

rovnice (2): 
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                      (3) 

kde  je dielektrická konštanta,  je viskozita 
rozpúšťadla,  je Henryho funkcia, ktorá pre 
vodné roztoky sa rovná 1,5. Hodnota zeta 
potenciálu  sa vyjadruje v mV a preukazuje 
stabilitu koloidného systému. Čím väčšia je hodnota 
zeta potenciálu (≥±30 mV), tým viac sa odpudzujú 
nabité častice, čo zabezpečuje ich nižšiu agregáciu, 
a teda koloidný systém je stabilnejší [Malvern, 
2004]. 

2.3.3 Fluorescenčná analýza 

Fluorescencia je výsledok návratu molekuly z 
excitovaného stavu do stavu základného 
sprevádzaného emisiou fotónu [Atkins et al., 2006]. 
Fluorescenčné merania sme uskutočnili za účelom 
potvrdenia konjugácie fluorescenčne označeného 
aptaméra s PACA nanočasticami. 

2.4 Priebeh merania 

2.4.1 Meranie  fluorescencie 

Merania fluorescencie boli realizované na 
Prírodovedeckej fakulte UK na prístroji microplate 
reader Saphire (Tecan, Švajčiarsko). Vzorky boli 
aplikované do 96 jamkovej čiernej platničky 
(jamka/120 µl vzorky). Excitačná vlnová dĺžka bola 
544 nm a emisná vlnová dĺžka 580 nm. 
Koncentrácia vzoriek bola nastavená na objemové 
rozriedenie dialyzovanej vzorky. Merania prebiehali 
pri teplote 25°C, počet meraní n = 2 (v 
duplikátoch). 

2.4.2 Meranie veľkosti a zeta potenciálu 

Meranie veľkosti a zeta potenciálu bolo 
uskutočnené na prístroji Zetasizer Nano (Malvern, 
UK) s použitím príslušného softvéru. Pre meranie 
veľkosti bola použitá  kyveta ZEN0118, do ktorej 
sme aplikovali 100 µl vzorky. Pre meranie zeta 
potenciálu bola použitá kyveta DTS1070, do ktorej 
sme aplikovali 850µl vzorky. Koncentrácia vzoriek 
bola nastavená na objemové rozriedenie 
dialyzovanej vzorky. Merania prebiehali pri teplote 
25°C, s počtom meraní n = 3 (minimálne 10 
priebehov). 

3 Výsledky 

3.1.1 Fluorescenčná analýza konjugácie 
PACA s TBA.  

Na obrázku 3.1 sú znázornené výsledky 

fluorescenčnej analýzy komplexov PACA 

nanočastíc s TBA, ktoré boli konjugované 

kovalentne a nekovalentne. Komplexy boli 

analyzované pred i po dialýze.   

Intenzita fluorescencie kovalentne naviazaného 
aptaméra v  komplexe s PACA nanočasticami pred 
dialýzou bola 8856±832 a hodnota intenzity tohto 
komplexu po dialýze bola 7839±1184. Proces 
dialýzy v prípade kovalentne pripraveného 
komplexu nemal za následok zvýšenie intenzity 
fluorescencie. V prípade nekovalentného komplexu 
po dialýze bol však zaznamenaný nárast intenzity 
fluorescencie z 6857±87 na 12685±492.  

Intenzita fluorescencie samotného aptaméra 
(6235±648) je nižšia v porovnaní s aptamérom 
konjugovaným s PACA nanočasticami pre každý z 
komplexov i pre nekonjugovaný aptamér ale v 
prítomnosti EDC/NHS (7144±161). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.1 Výsledky fluorescenčnej analýzy 

3.1.2  Výsledky merania veľkosti  

Výsledky merania veľkosti d spolu s PDI indexom 
sú zosumarizované v tabuľkách. Namerané hodnoty 
pre PACA sú v tabuľke 3.1, pre kovalentné 
komplexy v tabuľke 3.2 a výsledky pre  
nekovalentne pripravené komplexy sú uvedené v 
tabuľke 3.3. Vzorky sme analyzovali 1. (A) a 11. 
deň (B) po syntéze. 
Tabuľka 3.1. Veľkosť a PDI index PACA nanočastíc 

 

Tabuľka 3.2. Veľkosť a PDI index kovalentne 

pripravených komplexov 

 

PACA 

 
d±SD , [nm] PDI 

A 167,05±2,13 0,114±0,02 

B 173,07±2,66 0,122±0,02 

PACA+EDC/NHS+APT 

 
pred dialýzou po dialýze 

 
d±SD, 
[nm] 

PDI 
d±SD, 
[nm] 

PDI 

A 
187,28 
±3,92 

0,115 
±0,030 

266,18 
±53,71 

0,256 
±0,120 

B 
182,08 
±3,90 

0,226 
±0,013 

245,85 
±8,75 

0,179 
±0,045 
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Tabuľka 3.3. Veľkosť a PDI index nekovalentne 

pripravených komplexov 

3.1.3 Výsledky merania zeta potenciálu 

Výsledky merania zeta potenciálu ζ so štandardnou 
odchýlkou σ sú uvedené v tabuľke 3.4. 
Tabuľka 3.1. Zeta potenciál nekonjugovaných PACA 

nanočastíc a konjugovaných s aptamérom. 

4 Diskusia 

V predkladanej práci sme študovali možnosť 
konjugácie polymérnych 
polyalkylkyanoakrylátových nanočastíc s 
aptamérmi. Motiváciou tohto štúdia je vytvorenie 
systému vhodného pre cielené dopravenie liečiv 
resp. pre účely biodetekcie proteínov.  

Pre oblasť nanočasticami sprostredkovaného 
dopravenia liečiv sa aktuálne študujú rôzne druhy 
polymérov, s cieľom vytvoriť systém s čo 
najoptimálnejšími vlastnosťami pre danú aplikáciu 
[Aravind et al., 2012; Farokhzad et al., 2006].  

Polyalkylkyanoakrylátove (PACA) nanočastice 
v konjugácii s aptamérmi podľa našich vedomosti 
doposiaľ študované neboli. V práci sme použili 
PACA-DSPE-PEG-COOH NP. Prítomnosť 
karboxylových skupín umožňuje NP kovalentne 
konjugovať s amino-modifikovanými aptamérmi. V 
práci sme k tomuto účelu použili fluorescenčne 
označený amino-modifikovaný aptamér, ktorý sa 
špecificky viaže k trombínu. Okrem kovalentnej 
konjugácie prostredníctvom EDC/NHS aktivačnej 
reakcie, sme PACA konjugovali aj nekovalentne 
prostredníctvom fyzikálnej adsorpcie. Vzorky sme 
dialyzovali s cieľom odstrániť nenaviazané 
aptaméry. 

Konjugáty sme z hľadiska fluorescenčného 
signálu analyzovali pred i po dialýze. Intenzita 
fluorescencie aptaméra v prítomnosti nanočastíc 
vzrástla v porovnaní s intenzitou samotného 
aptaméra (bez prítomnosti PACA). Tento nárast bol 
vyšší v prípade kovalentne konjugovanej vzorky 
pred dialýzou, s príspevkom pravdepodobne 

konformačných zmien aptaméra pod vplyvom 
EDC/NHS aktivačných činidiel. Po dialýze 
EDC/NHS aktivovanej vzorky sme ďalšie zvýšenie 
signálu nezaznamenali. Naopak, v prípade 
nekovalentne konjugovaných komplexov sme po 
dialýze zaznamenali opätovné zvýšenie intenzity 
fluorescencie, čo môže byť dôsledkom 
konformačných zmien naviazaných aptamérov aj 
pod vplyvom odstránenia slabo konjugovaných 
aptamérov. 

V ďalšom kroku sme sa zamerali na 
ocharakterizovanie konjugutátov z hľadiska dvoch 
aplikačne dôležitých parametrov – veľkosti a zeta 
potenciálu.  

Oba parametre sú kľúčové pre potenciálnu 
aplikáciu nanočastíc ako nosičov liečiv do oblasti 
tumoru s využitím tzv. EPR efektu (opísanom 
v časti 1.1). Charakter náboja na povrchu 
nanočastice môže modulovať jej cirkulačný čas i 
špecifickú akumuláciu. Bolo preukázané, že 
neutrálne a záporné nabité častice redukujú 
adsorpciu proteínov v krvnom sére, čo vedie k 
dlhšej cirkulácii. Kladne nabité častice majú väčší 
sklon k nešpecifickej interakcii s väčšinou buniek.  

Hydrodynamický priemer PACA nanočastíc ako 
i záporná nabitá hodnota zeta potenciálu v tomto 
smere splna kritéria kladené na nanočastice a ich 
pasívny transport prostredníctvom EPR. Čo sa týka 
veľkosti aktívneho študovaného cieliaceho systému, 
t.j. PACA s APT, hydrodynamický priemer 
konjugátov stále zostáva v tejto škále. Mierny nárast 
v priemernej veľkosti (sprevádzaný i miernym 
nárastom v hodnote PDI) dialyzovaného 
kovalentného konjugátu môže byť dôsledkom 
čiastočnej agregácie nanočastíc, procesom 
konjugácie aj samotnej dialýzy. Fakhari (2010) 
pozoroval obdobne nárast vo veľkosti polymérnych 
NP po kovalentnej konjugácii (taktiež EDC/NHS 
aktivačnou reakciou) s molekulami ligandov 
[Fakhari et al., 2010].  

Zeta potenciál PACA nanočastíc a PACA-APT 
konjugátov  bol záporný s hodnotami 
poukazujúcimi na relatívne dobrú koloidálnu 
stabilitu. Redukciu zeta potenciálu smerom ku 
kladným hodnotám sme pozorovali v prípade 
EDC/NHS aktivovanej vzorky kovalentného 
konjugátu pred krokom dialýzy. V prípade 
nekovalentnej vzorky sme pred dialýzou pozorovali 
zvýšenie záporného náboja, ktorý sa po dialýze 
vrátil na pôvodnú hodnotu. Získané výsledky aj v 
spojení s výsledkami z fluorescenčnej analýzy, 
naznačujú, že v prípade nekovalentne pripravených 
konjugátov bola značná časť aptamérov po dialýze 
odstránená. 

V tomto smere zostáva potreba optimalizácie 
protokolu.  

Konjugáty budú predmetom ďalšieho štúdia 
zameraného na interakciu s cieľovým proteínom. 

PACA+APT 

 
pred dialýzou po dialýze 

 
d±SD, 
[nm] 

PDI 
d±SD, 
[nm] 

PDI 

A 
166,18 
±2,83 

0,110 
±0,006 

166,78 
±2,16 

0,112 
±0,032 

B 
167,07 
±1,10 

0,113 
±0,006 

176,22 
±2,57 

0,155 
±0,040 

ζ±SD  , [mV] 

 PACA 
PACA+ 

EDC/NHS+APT 
PACA+APT 

 
nedial dial nedial dial 

voda 
-45,18 

±1,3 

-20,93 

±1,19 

-39,02 

±0,81 

-53,13 

±6,22 

-42,47 

±0,32 
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5 Záver  

Predbežné výsledky poukazujú na úspešnosť 
konjugácie aptamérov k študovaným polymérnym 
nanočasticiam a zdôrazňujú ich potenciál pre ďalšiu 
optimalizáciu a preverenie smerom k vytvoreniu 
vhodného cieliaceho systému v oblasti transportu 
liečiv, resp. v oblasti biodetekcii proteínov. 
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Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)
uses a high-energy laser pulse to create plasma con-
sisting of emitting species coming from sample as
well as surrounding medium. It has proved its poten-
tial of a simple rapid multi-elemental analytical tool
mainly in the analysis of solids, gasses and aerosols
[Galbács, 2015]. The analysis of liquids by LIBS
is, however, a challenging task due to the physical
phenomena accompanying the laser ablation in bulk
liquids, such as shock-wave and bubble formation,
consequently leading to reduced analytical capacities
[Lazic and Jovićević, 2014].

In the present work, an alternative way of sam-
ple preparation for LIBS analysis of liquids with or-
ganic background, such as wines, has been devel-
oped in LIBS laboratory in Lyon, France2 under the
supervision of prof. Yu2. The sample preparation
method proceeded from the previous studies of vis-
cous liquids by surface-assisted LIBS, which was
based on spreading a small amount of a viscous liquid
on a metallic target forming a thin layer of about
15 ± 5 µm prior to laser ablation [Xiu et al., 2013].
In our study, wine samples of 2ml were dried on a
pure aluminium target using a home-made oven. For
plasma generation Nd:YAG laser (Quantel, 1064nm)
was used. Emission spectra were detected by an
Echelle type spectrometer (Andor, ME5000, equiped
with iStar ICCD) [Bocková et al., 2016].

In the first phase of the experiment, two commer-
cially available wines (red and white) from the same
wine-growing region in France, and red wine from
another region in France were doped with known
amount of Fe and Ti in the concentration range from
about 0,5 ppm to about 30 ppm. Six spectra of 200
single shots were taken for each sample in order
to draw calibration curves. Calibration curves were
used to study residual matrix effects that were de-
termined to be of about 10% as well as for the de-
termination of limits of detection (LODs) that were

∗bockova10@uniba.sk
†pavel.veis@fmph.uniba.sk

in the range of 1,5 ppm and 0,1 ppm for Fe and Ti,
respectively. By applying the above-mentioned pro-
cedure, 16 elements including Ca, Na, K, Mg and
Si as majors, and Li, P, Rb, Sr, Cu, Zn, Fe, Mn,
Ti, Ba and Pb as minors and traces were detected
[Bocková et al., 2016].

The second phase of the experiments was rea-
lized in LIBS laboratory1 at Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics of Comenius University un-
der the supervision of prof. Veis. Here, the same
equipment for the LIBS experiment as in Lyon was
used, only plasma was generated by 4th harmonic of
Nd:YAG laser operating on 266nm. Wine samples
doped with known amount of Sr in the concentra-
tion range from about 0,5 ppm to about 30 ppm were
studied on two different targets, aluminium and sili-
con. The analysis of wine samples obtained directly
from wine growers from several different regions in
Slovakia was done as well.
Acknowledgements: This work was supported
by ERASMUS+ program, the French MFA (No.
35815RH) and the Slovak SRDA (No. SK-FR-2015-
0019).
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Abstrakt 

Táto práca je venovaná analýze izomerických 
betablokátorov použitím iónovej pohyblivostnej 
spektrometrie (IMS). Analyzovali sme tri rôzne 
izoméry so sumárnym vzorcom C23H29O4N3F, m/z= 
503.95 Da. V experimente sme rozpoznali 
jednotlivé izoméry na základe ich unikátneho 
spektrometrického otlačku. Táto práca taktiež 
demonštruje aplikovateľnosť IMS spektrometra pre 
kontinuálnu analýzu jednotlivých izomérov 
v reálnom čase.  
Kľúčové slová: Iónová pohyblivostná 
spektrometria, izomér, betablokátor, laserová 
desorpcia 

1 Úvod 

Iónová pohyblivostná spektrometria (IMS) je 

metóda určená na analýzu nabitých častíc, založená 

na rôznej pohyblivosti iónov vedených driftovým 

plynom v homogénnom elektrickom poli  [G.A. 

Eiceman, 2014].  Pohyblivosť iónov závisí od ich 

štruktúry (veľkosť, tvar), hmotnosti a náboja 

[Wang, 2006]. 

IMS sa dlhé roky využíva na detekciu výbušnín, 

drog, či chemických bojových prostriedkov. 

Uplatňuje sa však aj vo výskume v oblasti medicíny 

a farmácie, na presnejšie určenie zlúčenín 

v liečivách  [G.A. Eiceman, 2014].  

Jedna z výhod IMS je, že dokáže na rozdiel od 

hmotnostnej spektrometrie rozseparovať izoméry  

[Sabo, 2012]. Izoméry sú látky, ktoré majú rovnaký 

sumárny vzorec a relatívnu molekulovú hmotnosť, 

líšiace sa v usporiadaní atómov v molekule.  

Určité typy izomérov môžu mať iné terapeutické 

účinky. V minulosti sa do farmaceutického 

priemyslu dostal liek Immunoprin, používaný proti 

nevoľnosti. Jeho hlavná zložka bola izomerická 

molekula Thalidomidu. R-Thalidomide pôsobil ako 

sedatívum, zatiaľ čo S-Thalidomide mal 

teratogénne účinky, teda spôsoboval poškodenie 

vývoju plodu  [Chhabra, 2012]. Krátko po uvedení 

lieku na trh sa v Západnom Nemecku narodilo 

5000- 7000 detí s vývojovými poruchami, ktoré boli 

spôsobené práve užívaním lieku, obsahujúci S-

Thalidomide, počas tehotenstva,.  Práve pre 

vyvarovanie sa možným nežiadúcim účinkom je 

dôležitosť separácie izomerických molekúl 

v liečivách veľmi vysoká. 

Betablokátory patria už viac ako päťdesiat rokov 

k najvýznamnejším liekom na ochorenia 

kardiovaskulárneho systému  [Goncalvesová, 2007].  

Naša práca je venovaná práve analýze izomerických 

betablokátorov na základe ich spektrometrického 

otlačku.  

2 Experiment 

Iónový pohyblivostný spektrometer: 

 

V experimente sme používali IMS spektrometer, 

ktorý pozostáva z troch hlavných častí- zdroju 

iónov, reakčnej komory a driftovej trubice (obrázok 

1). Vzorka vstupujúca do reakčnej komory 

interaguje s reakčnými iónmi pochádzajúcimi 

z iónového zdroja. V bežnej praxi existuje mnoho 

iónových zdrojov, avšak v našom experimente sme 

ako zdroj iónov využívali korónový výboj 

v geometrii hrot - rovina. Za reakčnou komorou sa 

nachádza ovládacia mriežka, ktorá v pravidelných 

časových intervaloch prepúšťa ióny ďalej do 

driftovej trubice. V driftovej trubici ióny 

nadobúdajú konštantnú rýchlosť, ktorá súvisí 

s intenzitou homogénneho elektrického poľa, podľa 

vzťahu (1)  

v=K.E (1) 

kde v je rýchlosť iónu, K značí pohyblivosť iónu- 

teda konštantu unikátnu pre každý ión a E značí 

intenzitu elektrického poľa v driftovej trubici.  

Po úprave dostávame vzťah pre pohyblivosť iónov 

K (2)  

  (2) 
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L je dĺžka driftovej trubice, U je napätie, tD je 

driftový čas za ktorý ión príde na detektor na konci 

driftovej trubice. Tento vzťah však vôbec 

nezohľadňuje ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú 

pohyb iónu v driftovej trubici a to tlak a teplotu. 

Preto zavedieme vzťah (3), ktorý v sebe zahŕňa aj 

tieto faktory. 

  (3) 

Kde K je pohyblivosť,  T je teplota driftového 

plynu, p je tlak v driftovej trubici, T0=273 K a 

p0=1010 mbar (101 kPa).  

 

Obr. 1: iónový pohyblivostný spektrometer 

Z hľadiska polarity vieme dosiahnuť dva typy 

reakčných iónov- kladné alebo záporné. V našom 

experimente sme používali kladné reakčné ióny, 

konkrétne H3O+.(H2O)n ako primárne, alebo 

dominantné reakčné ióny a NH4+ ako sekundárne, 

resp. minoritné reakčné ióny. Generácia týchto 

iónov v korónovom výboji je zapríčinená 

experimentálnymi podmienkami ako je geometria, 

prúdenie plynu a jeho čistota. Reakčné ióny 

následne reagujú so vzorkou čo vedie ku vzniku 

nových iónov, ktoré sú následne analyzované 

pomocou pohyblivostného spektrometra. Vznik 

nových iónov bude v našom prípade najčastejšie 

prebiehať, na základe protónovej výmeny, 

nasledovnou reakciou [Sabo, 2010]: 

AH++B → A+BH+  (4) 

Pri tejto reakcií dochádza k výmene protónu na 

základe protónovej afinity analyzovanej molekuly. 

Používaný spektrometer má reakčnú komoru s 

dĺžku 2 cm a jeho driftová trubica je dlhá 10,85 cm. 

Spektrometer pracoval podtlakom čo nám umožňuje 

jednoduché nasávanie vzorky do reakčnej komory. 

Ďalšie nastavenia spektrometra sú zhrnuté v tabuľke 

1.

 

Intenzita elektrického poľa 

v driftovej trubici 
547 V/cm 

Tlak v driftovej trubici 682 mbar 

Teplota v driftovej trubici 334 K 

Pulz ovládacej mriežky 30 μs 

Driftový plyn filtrovaný vzduch 

Prietok driftového plynu 700 ml/min 

Nasávanie vzorky 200 ml/min 

Tabuľka 1: parametre IMS spektrometra 

Chemikálie:  

Skúmali sme betablokátory so sumárnym vzorcom 

C23H29O4N3F, m/z= 503.95 Da. V tabuľke 2 sú 

zobrazené rozdiely vo viazaní vetiev R1a R2 pre 

každý polohový izomér (obrázok 2) a taktiež 

jednotlivým vzorkám priraďujeme ich pracovné 

označenie.  

Označenie 
R1 R2 schéma 

8b 2-OC2H5 3´-CF3 Obrázok 2a 

8d 3-OC2H5 3´-CF3 Obrázok 2b 

8g 4-OC2H5 3´-CF3 Obrázok 2c 

Tabuľka 2: prehľad skúmaných vzoriek 

 

Obr. 2: schematické vzorce izomerických 

betablokátorov 

Laserová desorpcia: 

Analyzované látky boli v tuhom skupenstve, pričom 

sa vyznačovali veľmi nízkou prchavosťou. Z tohto 

dôvodu sme na analýzu vzoriek použili laserovú 

desorpciu  [Sabo, 2015]. Laserová desorpcia nám 

slúžila na vyparovanie látok, tieto výpary boli 

následne nasaté do reakčnej komory IMS 

spektrometra. 

Na desorpciu vzoriek sme používali modrý laserový 

diódový modul s vlnovou dĺžkou λ= 532 nm a 

s výkonom 3W.   
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Na obrázku 3 je zobrazené usporiadanie 

experimentu.  

Náš experiment pozostával zo stacionárnej 

a mobilnej časti.  

V stacionárnej časti sme sa sústredili na získanie 

spektrometrického otlačku pre každý izomér. 

Vzdialenosť medzi kapilárou nasávajúcou 

odparované vzorky a miestom, kde dopadal 

fokusovaný laserový zväzok bol 0,5 cm. 

V mobilnej časti experimentu sme používali stolček 

s krokovým posunom, na ktorý sme umiestnili 

skúmané látky v poradí 8b-8d-8g-8b-8d-8g. 

Rýchlosť pohybu stolčeka bola nastavená tak, aby 

sme dokázali zanalyzovať tieto látky za dobu 2,5 

minúty.  

 

Obr. 3: realizácia experimentu 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Stacionárna časť experimentu: 

Pri Laserovej desorpcii sme v IMS spektrometri 

pozorovali pre každý izomér väčšie množstvo 

charakteristických píkov. Ich intenzita ako aj 

prítomnosť v IMS spektre sa menila od priebehu 

desorpcie. Laserová desorpcia trvala v prípade 

stacionárnej fázy 60s, pričom sme za tento čas 

získali 250 IMS spektier. Píky s redukovanou 

pohyblivosťou 2,35 a 2,17 cm2V-1s-1 patria 

reakčným iónom  NH4
+ a H3O+.(H2O)n, Píky 

s redukovanou pohyblivosťou 1,97 a 1,81 cm2V-1s-1 

sa objavili v IMS spektrometri po otvorení 

nasávacieho ventilu IMS spektrometra. V tomto 

prípade predpokladáme, že sa jedná o látky 

nachádzajúce sa v laboratórnom prostredí. 

Vzorka 8b 

V spektrometrickom otlačku pre vzorku 8b sme 

našli píky s redukovanými pohyblivosťami: 1,66; 

1,41; 1,28; 1,23; 1,20 a 1,10 cm2V-1s-1.  Na obrázku 

4a je zobrazený časový priebeh laserovej desorpcie  

a na obrázku 4b je zobrazený unikátny 

spektrometrický otlačok, ktorý reprezentuje všetky 

fragmenty získane pomocou laserovej desorpcie.  

 

Obr. 4a: priebeh merania vzorky 8b 

 

Obr. 4b: spektrometrický otlačok pre 8b 

 

Vzorka 8d 

V spektrometrickom otlačku pre vzorku 8d sme 

našli píky s redukovanými pohyblivosťami: 1,78; 

1,63; 1,60; 1,57; 1,41; 1,23; 1,20 a 1,13 cm2V-1s-1. 

Na obrázku 5a je zobrazený celý priebeh merania 

vzorky 8d a na obrázku 5b je zobrazené vybrané  

IMS spektrum reprezentujúce všetky namerané 

produkty izoméru 8d. 

V porovnaní so vzorkou 8b môžeme konštatovať, že 

majú spoločné píky s redukovanou pohyblivosťou 

1,41; 1,23 a 1,20  cm2V-1s-1. Zatiaľ čo ostatné píky 

s redukovanou pohyblivosťou 1,66; 1,28 a 1,10 

cm2V-1s-1 sú unikátne pre betablokátor 8b a píky 

s redukovanými pohyblivosťami 1,78; 1,63; 1,57; a 

1,13 cm2V-1s-1 sú charakteristické len pre vzorku 8d. 
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Obr. 5a: priebeh merania vzorky 8d 

 

Obr. 5b: spektrometrický otlačok pre 8d 

Vzorka 8g 

V spektrometrickom otlačku vzorky 8g sme 

pozorovali píky s redukovanými pohyblivosťami: 

1,60; 1,41; 1,23;  1,20; 1,10 cm2V-1s-1. Obrázok 6a 

a zachytáva desorpčný priebeh zatiaľ čo spektrum 

na obrázku 6b zobrazuje IMS spektrum 

reprezentujúce všetky produkty desorpcie.  

 

Obr. 6a: priebeh merania vzorky 8g 

 

Obr. 6b: spektrometrický otlačok 8g 

Píky s redukovanou pohyblivosťou 1,41; 1,23;  1,20 

cm2V-1s-1 sa nachádzajú vo všetkých troch 

vzorkách.  

Vzorky 8g a 8b majú 4 píky s rovnakou 

redukovanou pohyblivosťou:1,41; 1,23; 1,20; 1,10 

cm2V-1s-1. Spektrometrické otlačky týchto dvoch 

vzoriek sú aj napriek tomu veľmi dobre rozlíšiteľné 

keďže 8b na rozdiel od 8g obsahuje píky s 

redukovanou pohyblivosťou 1,66 a 1,28 cm2V-1s-1 

zatiaľ čo sa vo vzorke 8g vyskytol pík s 

redukovanou pohyblivosťou 1,60 cm2V-1s-1, ktorý 

v prípade 8b nebol pozorovaný. 

Spektrometrické otlačky vzoriek 8d a 8g majú 

identické píky s redukovanou pohyblivosťou : 1,60; 

1,41; 1,23 a 1,20 cm2V-1s-1. Tieto vzorky sa však 

líšia v píkoch s redukovanou pohyblivosťou : 1,78; 

1,63; 1,57; a 1,13 cm2V-1s-1, ktoré boli prítomné iba 

pre vzorku 8d a v píku s redukovanou 

pohyblivosťou 1,10 cm2V-1s-1 prítomnom len 

u vzorky 8g.  

Výsledky jednotlivých meraní sme spracovali aj do 

tabuľky 3. Na obrázku 7 sú zobrazené spektrá pre 

všetky 3 vzorky.  

Redukovaná 

pohyblivosť-8b 
[cm2V-1s-1] 

Redukovaná 

pohyblivosť-8d 
[cm2V-1s-1] 

Redukovaná 

pohyblivosť-8g 
[cm2V-1s-1] 

1,66 1,78 1,60 

1,41 1,63 1,41 

1,28 1,60 1,23 

1,23 1,57 1,20 

1,20 1,41 1,10 

1,10 1,23 - 

- 1,20 - 

- 1,13 - 

Tabuľka 3: prehľad pohyblivostí 
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Obr. 7: prehľad spektrometrických otlačkov pre 

vzorky 8b 8d a 8g 

3.2 Mobilná časť experimentu 

V mobilnej časti experimentu sme dosiahli 

kontinuálnu analýzu navzájom izomerických 

vzoriek v reálnom čase. V tomto experimente sme 

používali stolček s krokovým posunom, na ktorý 

sme umiestnili skúmané látky v poradí 8b-8d-8g-

8b-8d-8g. Rýchlosť pohybu stolčeka bola nastavená 

tak, aby sme dokázali zanalyzovať tieto látky za 

dobu 2,5 minúty. Na obrázku 8 je zobrazený 

priebeh celého merania. V tomto meraní sa nám 

podarilo rozpoznať jednotlivé izoméry, čo 

demonštruje vhodnosť tejto techniky pre využitie 

v reálnych aplikáciách. 

 

Obr. 8: priebeh kontinuálneho merania vzoriek 8b-

8d-8g-8b-8d-8g  

4 Záver 

V tejto práci sme skúmali tri izoméry 
betablokátorov pomocou iónovej pohyblivostnej 
spektrometrie podporenej laserovou desorpciou. 
Táto práca demonštruje schopnosť a vhodnosť 

využívania tejto techniky na analýzu 
betablokátorov. Taktiež sme dosiahli kontinuálnu 
analýzu izomérov v reálnom čase. 
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Sprevádzkovanie a kalibrácia mriežkového
monochromátora THR 1500
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Abstrakt: Nedávno zakúpený 1,5 metrový mriež-
kový monochromátor sme sfunkčnili a prispôsobili
pre merania vrámci experimentov na pracovisku. Vy-
tovrili sme knižnicu funkcií na ovládanie monochro-
mátora cez počítač. Ako detektor sme použili line-
árnu CCD kameru. Nastavili sme optickú sústavu za
účelom maximalizácie signálu. Vykonali sme me-
rania za účelom zistenia charakteristík zostaveného
spektrometra.
Kl’účové slová: emisná spektroskopia, spektrometer

1 Úvod

Optická emisná spektroskopia je fyzikálna diagnos-
tická metóda, ktorá analyzuje spektrum svetla vyža-
rované určitým zdrojom. Prístroj, ktorý takéto spek-
trum meria, sa nazýva spektrometer. Mriežkový spek-
trometer rozkladá svetlo difrakčnou mriežkou, ktoré
následne dopadá na detektor. Z nameraných intenzít
spektrálnych čiar je možné určit’ spektrálnu hustotu
energie žiarenia, definovanú ako množstvo energie na
príslušný úsek jednotkovej vlnovej dĺžky. Zo získa-
ného spektra možno následne určit’ viaceré vlastnosti
vyžarujúceho prostredia.

Vo viacerých experimentoch na našom pracovisku
využívame optickou emisnú spektroskopiu ako me-
tódu pre diagnostiku plazmy. Medzi takéto experi-
mety patrí elektrónmi indukovaná fluorescencia, v
ktorom medzi dvoma skríženými zväzkami mole-
kúl a elektrónov dochádza k elektrónovým zrážko-
vým procesom [Danko, 2013]. Podmienky experi-
mentu sú nastavené tak, že dochádza k maximálne
jednej zrážke vyvolanej jedným elektrónom a teda zo
všetkých možných procesov vieme odizolovat’ práve
tie elektrónové. Po zrážke a následnej deexcitácii do-
chádza k emisii fotónov, ktoré detegujeme spektro-
skopickou čast’ou aparatúry. Vd’aka nej vieme určit’
účinné prierezy, ktoré súvisia s pravdepodobnost’ou
reakcie dvoch častíc s určitou energiou. Ak použi-
jeme monochromátor s lepším rozlíšením, tak pri za-
∗irena.bacinska@gmail.com
†durian@fmph.uniba.sk

chovanom energetické rozlíšenie elektrónov získame
aj väčšiu presnost’ účinných prierezov.

Druhým experimentom využívajúcim optickú
emisnú spektroskopiu je experiment skúmajúci zá-
kladné vlastnosti mikrovýbojov [Klas, 2011]. Gene-
rovat’ tlecí výboj bežných rozmerov pri atmosféric-
kom tlaku je energeticky pomerne náročné. Avšak
mikrovýboje sú schopné horiet’ aj pri vyšších tla-
koch, ak vhodne zvolíme vzdialenost elektród, čo
dáva perspektívu na ich aplikáciu. Pomocou optickej
emisnej spektroskpie možno zistit’ parametre proce-
sov prebiehajúcich v mikrovýboji. Okrem elektróno-
vých, vibračných a rotačných teplôt [Ďurian, 2013]
je to aj intenzita elektrického pol’a určená z rozšíre-
nia spektrálnych čiar v dôsledku Starkovho javu. Ten
však dokážeme zachytit’, iba ak meriame s monoc-
hromátorom s vel’mi vysokým rozlíšením.

Mikrovýbojový experiment, podobne ako elektró-
novo indukovaná fluorescencia, využíva mriežkový
monochromátor so vzdialenost’ou štrbiny od gul’o-
vého zrkadla len okolo 30 cm. Pri oboch experi-
mentoch by bolo možné získat’ kvalitnejšie výsledky
v prípade použitia dlhšieho monochromátora, ktorý
má vyššiu rozlišovaciu schopnost’ vd’aka väčšiemu
priestorovému rozloženiu žiarenia na mriežke. Preto
bol zakúpený mriežkový monochromátor Jobin Yvon
THR 1500 s dĺžkou až 1,5m. V tejto práci prezentu-
jeme úkony, ktoré boli potrebné na zistenie vlastností
nového monochromátora a na jeho prípravu pre me-
rania v rámci d’alších experimentov.

2 Aparatúra

2.1 Mriežkový monochromátor

Hlavnú čast’ aparatúry tvorí mriežkový monochro-
mátor Jobin Yvon THR 1500 typu Czerny-Turner
[Moore et al., 2009], znázornený na obr. 1. Pozostáva
zo vstupnej a výstupnej štrbiny (Š1, Š2), dvoch gu-
l’ových zrkadiel (G1, G2) s ohniskovou vzdialenos-
t’ou 1,5 m, z rovinných zrkadiel (Z1 až Z4) a otočnej
mriežky (M) so 600 vrypmi na milimeter. Monochro-
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mátor má dva vstupy a dva výstupy, pričom otočné
rovinné zrkadlá (Z1, Z2) vo vnútri umožňujú vybrat’
samostatne pre vstup aj výstup použitie štrbiny alebo
obyčajného kruhového otvoru, do ktorého je možné
osadit’ dodatočnú optiku, v našom prípade CCD ka-
meru opísanu v kapitole 2.3.

Monochromátor obsahuje ešte druhý pár otočných
rovinných zrkadiel (Z3, Z4), ktorým je možné na-
stavit’ dvojnásobný prechod lúča monochromátorom.
Princíp je taký, že po odraze od gul’ového zrkadla
G2 lúč nedopadne na detektor, ale odrazí sa od
týchto zrkadiel, ktoré nasmerujú lúč znova na gul’ové
zrkadlo G1. Po druhej difrakcii na mriežke a odraze
od gul’ového zrkadla G2 lúč dopadá na výstupnú štr-
binu Š2 s dvojnásobným rozlíšením oproti jednému
prechodu. Pri dvojnásobnom móde však nie je možné
odklonit’ lúč do bočného výstupného otvoru O2 bez
štrbiny, čím sa stráca možnost’ detegovania širokého
spektra pri jednom meraní, pretože za štrbinou pou-
žitie CCD kamery nemá zmysel. Výhoda tohto móde
spočíva v tom, že po dvoch difrakciách od mriežky je
možné detegovat’ spektrum s lepším rozlíšením.

Obr. 1: Schéma monochromátora Jobin Yvon THR
1500.

Výstupná štrbina prepúšt’a len vel’mi úzky inter-
val vlnových dĺžok. Ak by sme výstupný signál od-
klonili rovinným zrkadlom na kruhový otvor, za kto-
rým by bol umiestnený detektor v podobe CCD ka-
mery, tak spektrum detegované v jednom okamihu by
bolo omnoho širšie, čo plánujeme využit’ za účelom
zrýchlenia meraní. Preto sme v našich experimetoch
použili ako výstup kruhový otvor.

Vel’kost’ šírky vstupnej štrbiny koriguje šírku sve-
telného lúča vtupujúceho do monochromátora. Ak

použijeme širokú štrbinu, tak na detektor dopadne
širší lúč a aj šírka píku bude väčšia a rozlišovacia
schopnost’ monochromátora sa zníži. Ale zas zmen-
šením jej šírky sa zmenšuje množstvo prejdených fo-
tónov do monochromátora a teda aj množstva sig-
nálu, ktorý dopadne na detektor. Minimálna šírka štr-
biny teda závisí od citlivosti detektora.

Natočenie mriežky mení uhol, pod ktorým lúč
svetla dopadá na mriežku, preto určuje aj interval vl-
nových dĺžok svetla, ktoré dopadá na detektor. Ovlá-
danie natočenia sa vykonáva bud’ manuálne kl’ukou,
ktorá je súčast’ou monochromátora alebo externým
ovládacím zariadením 2.2. Číselná hodnota na stup-
nici prislúchajúcej kl’uke monochromátora predsta-
vuje pri aktuálne používanej mriežke 2,5 násobok vl-
novej dĺžky svetla, ktoré dopadá na výstup monoc-
hromátora.

2.2 Ovládacie zariadenie Spectralink

Monochromátor je ovládatel’ný ručne pomocou
kl’uky. Pre budúce účely sme však spojazdnili aj
s ním dodané externé ovládacie zariadenie, ktoré
ovláda krokové motory zabudované v monochromá-
tore. Toto ovládacie zriadenie je schopné ovládat’
krokové motory aj manuálne, ale pre budúcu auto-
matizáciu cez PC sme vytvorili softvérovú ovládaciu
knižnicu s príslušnými funkciami. Pri používaní kniž-
nice budeme schopní ovládat’ cez počítač rýchlost’
krokového motora, ciel’ovú polohu a synchronizovat’
činnost’ monochromátora a detektora.

2.3 CCD kamera

Použitá CCD kamera ALPHALAS CCD-S3600-
D-UV je snímacie zariadenie s lineárnym 3648-
pixelovým pol’om. Po pripevnení na monochromátor
CCD kamera deteguje interval vlnových dĺžok široký
približne 30 nm. Kameru sme upevnili na stojan s na-
stavitel’nou výškou. Stojan sme umiestnili na kol’aj-
nicu, ktorá zabezpečila druhý stupeň vol’nosti polohy
CCD kamery. Kvôli získaniu optimálne rozlíšených
spektier sme sa snažili umiestnit’ pole CCD kamery
do ohniskovej roviny monochromátora. Nastavili sme
výšku a natočenie stojana, aby lúč dopadal do stredu
CCD pol’a. Posúvaním stojana s kamerou po kol’aj-
nici sme určili polohu, kde bol obraz laserového lúča
najostrejší, teda šírka píku najmenšia. Pred kameru
sme na kol’ajnicu vložili zarážku, aby sme kameru aj
po odobratí z kol’ajnice vedeli znova umiestnit’ do tej
istej polohy. Odoberali sme ju z dôvodu preskúmania
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elektronického šumu alebo výmeny CCD čipov, ako
je bližšie popísané v časti 3.2.

Dáta z kamery sa prenášali do počítača cez USB
kábel, ktorý svojou váhou a tvrdost’ou kamerou
jemne hýbal. Preto sme koniec USB kábla pevne
upevnili o kol’ajnicu a predĺžili sme ho jemnejším
káblom, ktorý nespôsoboval zmenu polohy kamery.

Kamera bola ovládaná vopred vytvoreným soft-
vérom, ktorý od používatel’a prijíma vstupné para-
metre, pošle ich kamere a po spätnom prijatí dát
vykreslí graf v závislosti intenzity od vlnovej dĺžky
svetla. Najdôležitejší vstupný parameter je dĺžka in-
tegračného času. Ak sa ako vstupný parameter zadá
vlnová dĺžka žiarenia dopadajúca na určitý pixel,
číslo tohto pixelu a zmena vlnovej dĺžka medzi
dvoma susednými pixelmi, tak program podl’a lineár-
nej funkcie vypočíta približné vlnové dĺžky pre celé
spektrum.

2.4 Optická sústava

Signál od zdroja svetla sa do vstupnej štrbiny monoc-
hromátora privádza cez optické vlákno, ktoré zjed-
nodušilo prívod svetelného signálu na štrbinu. Medzi
koniec optického vlákna upevnený na posuvnej mon-
táži a štrbinu sme umiestnili tiež na posuvnej montáži
šošovku, ktorá zaostrovala svetlo na vstupnú štrbinu.
Posun šošovky a vlákna bol súosý, pretože boli na
spoločných kol’ajniciach. Pred vstupnú štrbinu sme
vložili malú webkameru, ktorou sme snímali obraz
vstupnej štrbiny, čo nám zjednodušovalo proces vy-
lad’ovania celej vstupnej optiky. Optickú sústavu sme
vyladili tak, aby štrbina ležala v strede kruhového ob-
razu lúča viditel’ného na kamere, vd’aka čomu sme
získali optimálny signál.

3 Experimenty a výsledky

3.1 Krivka osvetlenia detektora

Poloha obrazu laserového lúča sa na výstupe monoc-
hromátora spolu s natáčaním mriežky menila v ho-
rizontálnom smere. Ked’že pole CCD kamery je vy-
soké 200 µm, tak natočenie pol’a okolo osi rovno-
bežnej so svetelným zväzkom do iného ako horizon-
táneho smeru mohlo spôsobit’ nerovnomerné osvet-
lenie detektora. To by malo za následok skreslenie
meraných spektier. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
zmerat’ krivku osvetlenia detektora, čo predstavuje
závislost’ relatívnej intenzity laserového lúča od pi-

xelu pol’a CCD kamery, na ktoré svetlo s danou in-
tenzitou dopadá.

Krivku osvetlenia detektora sme namerali pri via-
cerých natočeniach mriežky, tak aby obraz lasero-
vého lúča dopadal vždy na inú čast’ CCD pol’a. Kvôli
vylúčeniu výkonových fluktuácií lasera sme na kaž-
dej polohe urobili 50 snímkov, ktoré boli následne
spriemerované. Takto získaná krivka je znázornená
na obr. 2.

Obr. 2: Krivka osvetlenia detektora.

Ako z obrázku vidno, intenzita signálu medzi 1.
až 700. a 3500. až 3648. pixelom je značne znížená
oproti zvyšku krivky. Preto pri všetkých nasledujú-
cich meraniach budeme považovat’ za relevantný len
signál v intervale medzi 700. a 3500. pixelom, čomu
po kalibrácii CCD pol’a na vlnové dĺžky zodpovedá
interval široký približne 23 nm. V budúcnosti plánu-
jeme zväčšit’ využitel’ný interval pixelov hlavne po-
užitím takej montáže kamery, ktorá umožní natáča-
nie kamery okolo osi rovnobežnej so svetelným zväz-
kom.

3.2 Tepelný a elektronický šum a pozadie

Pôvodným zámerom bolo namerat’ spektrum dusíko-
vej výbojky, ktorej intenzita vyžarovania bola rela-
tívne nízka. Na jej detekciu je potrebné zadat’ CCD
kamere dlhý integračný čas. Avšak pri dlhom integ-
račnom čase sa naintegroval aj výsoky šum a pozadie,
ktoré nebolo možné dobre odlíšit’ od signálu, preto
sme vyvinuli snahu minimalizovat’ parazitné signály
zahrňujúce tepelný a elektronický šum a pozadie.

CCD kameru sme obalili čiernou PVC fóliou a
ošetrili škáry tak, aby do optickej časti nevnikalo
žiadne vonkajšie svetlo. Počas práce sme zistili, že
CCD kamera mala v sebe od výroby zabudované
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LED, ktoré počas prevádzky svietili. Pár LED sa
dokonca nachádzalo blízko CCD čipu a vytváralo
nezandbatel’né pozadie. Tie LED, ktorých odstráne-
nie mohlo poškodit’ okolité súčiastky, sme zatelmnili
tmelom a ostatné sme odstránili. Namerané parazitné
signály, ktoré ostali prítomné aj po všetkých úpra-
vách, s integračným časom 15 sekúnd sú vyobrazené
na obr. 3.

Obr. 3: Parazitné signály.

Ani po zatemnení kamery nebolo možné detego-
vat’ spektrum dusíkovej výbojky, pretože parazitné
signály boli príliš vysoké. Po zatemnení prípadných
škár, cez ktoré do spektrometra vnikalo svetlo, sme
vykonali meranie v tmavej miestnosti a následne aj v
presvietenej miestnosti. Zisitli sme, že parazitné sig-
nály sa výrazne nezmenili a teda dominantý parazitný
signál je šum CCD kamery.

Kvôli zníženiu tepelného šumu sme CCD kameru
schladili na pár stupňov Celzia. Po schladení CCD
kamery sme zmerali, že parazitné signály sa niekol’ko
násobne znížili a teda tepelný šum je zo všetkých
parazitných signálov najdominantnejší. Po schladení
kamery sme namerali čiaru s vlnovou dl’žkou 337 nm
2. pozítívneho systému dusíka vid’ obr. 4, kde para-
zitný signál bol zanedbatel’ný. Avšak prevádzkou sa
kamera vel’mi rýchlo ohriala a tak nebolo možné me-
rat’ celé spektrum dusíkovej výbojky.

3.3 HgAr lampa

Na zistenie d’alších charakteristík nášho spektro-
metra prezentujeme celé spektrum HgAr lampy vid’
obr. 6 a úsek spektra HgAr lampy v okolí 265 nm, kde
je vidno triplet ortuti vid’ obr. 7. Podl’a kapitoly 3.1
je použitel’ná šírka intervalu vlnových dĺžok detego-
vaných kamerou 23 nm a preto sme spektrum merali

Obr. 4: Čiara dusíkovej výbojky nameraná schlade-
nou kamerou.

po kroku 20 nm.
Šírku vstupnej štrbiny sme nastavili pomocou mik-

roskrutky na hodnotu 50 mikrometrov. HgAr lampu
sme zapli aspoň 15 minút pred začiatkom merania
kvôli stabilizácii. Ako vstupný parameter sme volili
integračný čas, pri ktorom píky v spektre neboli satu-
rované. Následne sme zväčšovali integračný čas tak,
aby sme na každom úseku spektra namerali aj slab-
šie píky. Pri integračných časoch nad 5 sekúnd boli
parazitné signály príliš vysoké a preto sme pristúpili
k odčítavaniu pozadia. Odskrutkovali sme začiatok
optického vlákna od HgAr lampy a zatemnili sme ho
kusom PVC fólie a namerali pozadie s integračným
časom 5 sekúnd. Potom sme optické vlákno naspät’
priskrutkovali a spustili meranie. Program spomínaný
v kapitole 2.3 už sám zobrazil výsledky s odčítaným
pozadím.

Po nameraní celého spektra sme pomocou prog-
ramu Origin spájali namerané úseky. Všetky dáta,
ktoré boli merané s integračným časom 5 sekúnd a s
odčítaným pozadím sme si vykreslili v jednom grafe
a z prekrytého spektra sme duplicitný interval od-
stránili. Dáta z meraní s kratšími integračnými časmi
sme nanormovali na 5 sekúnd a od píkov sme od-
čítali konštantu, ktorá predstavovala vel’kost’ šumu.
Saturované píky sme nahradili upravenými nesaturo-
vanými píkmi. Výsledné spektrum sme vydelili kriv-
kou spektrálnej citlivosti CCD kamery zobrzenej na
obr. 5, ktorá je dominantná v spektrálnej citlivosti
celej aparatúry. Delenie spektra na okrajoch malým
číslom spôsobilo väčšiu odchýlku merania v týchto
miestach. Výsledné spektrum sme zobrazili v loga-
ritmickej škále vid’ obr. 6. Najslabšia čiara spektra,
akú sme dokázali identifikovat’, mala relatívnu inten-
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zitu 103 d.j., kým relatívna intezita najsilnejších čiar
bola vyše 106 d.j. a teda dynamický rozsah vrámci
spektra HgAr lampy je 103. Ale samozrejme s krat-
šími integračnými časmi by sme boli schopný name-
rat’ omnoho silnejšie signály, a teda dynamický roz-
sah spektrometra je výrazne väčší a teoretický odhad
dynamického rozsahu je až 107.

Obr. 5: Krivka spektrálnej citlivosti vyznačná bledo-
modrou farbou

Obr. 6: Spektrum HgAr lampy od 230 nm po 1000
nm.

V celom spektre sa nachádza mnoho čiar 2. dif-
račného rádu mriežky v budúcnosti odstránitel’ných
filtrami, ktorých prenosová charakteristika prudko
klesá pri vlnových dĺžkach, ktoré by boli väčšie ako
čiary 1. rádu. S odstranenými 2. a prípadne 3. dif-
rakčnými rádmi mriežky by v spektre ostali len čiary
1. rádu, čo by zjednodušilo ich určenie.

Nepresnú výšku píku zapríčinili delenie malými
čislami na okrajoch spektra, prípadne výrobca CCD
kamery mohol hlavne pri vlnovej dĺžke 200 nm
zadat’ nepresnú krivku citlivosti kamery. Vysoké

píky mohli ovplyvnit’ výkonové výkivy HgAr lampy,
ktoré sa prejavili hlavne pri krátkych integračných ča-
soch. Spresnit’ výsledok by mohla aj znalost’ presnej
krivky osvetlenia detektora spomínajúca sa v kapitole
3.1.

Na obr. 7 prezentujeme detail istého úseku spek-
tra kde vidíme dobre rozlíšený ortut’ový triplet. Šírka
čiar ortut’ového tripletu je podl’a nášho merania 0,08
nm.

Obr. 7: Triplet ortuti

4 Záver

Podarilo sa nám sprevádzkovat’ nedávno zakúpený
mriežkový monochromátor, ktorý dokáže nahradit’
doposial’ používané monochromátory so slabším roz-
líšením v hodnote 4000. Funkčnost’ novovytvore-
ného spektrometra sme ukázali pri meraní spektra
HgAr lampy vd’aka ktorej sme zistili aj jeho spek-
trálne rozlíšenie a charakteristiky dynmickýho roz-
sahu. Merania tiež ukázali nedostatky CCD kamery
s príliš vel’kým tepelným šumom.

V budúcnosti plánujeme nahradit’ pôvodnú
mriežku novou s väčším počtom vrypov v hod-
note aspoň 1200 vrypov na milimeter, ktorá zvýši
rozlíšovaciu schopnost’ monochromátora. Avšak
väčší počet vrypov spôsobí väčší rozptyl svetelného
lúča v monochromátore a teda na detektor dopadne
slabší signál. Aj z tohto dôvodu sme navrhli kúpu,
prípadne výrobu chladenej CCD kamery, ktorou
budeme schopní merat’ aj slabé signály pri dlhých
integračných časoch.

Výsledkom práce je to, že máme v dispozícii kva-
litnejší spektrometer s lepším rozlíšením pre budúcu
optickú emisnú spektroskopiu. Túto metódu plánu-
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jeme aplikovat’ v experimentoch skúmajúcich elek-
trónmi indukovanú fluorescenciu a základné vlast-
nosti mikrovýbojov.
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Abstrakt 

V práci sme študovali tvorbu kladných iónov 

molekuly 2,4,6-trichloroanizolu. Použitím 

monochromatického elektrónového zväzku a 

kvadrupólového hmotnostného spektrometra sme 

boli schopní popísať procesy elektrónovej ionizácie 

a elektrónovej disociácie. Fragmentácia molekuly je 

charakterizovaná sekvenciami s postupnou 

disociáciou benzénových uhlíkových atómov. 

Ionizačná energia molekuly bola určená s hodnotou 

9,01 eV.  Taktiež boli určené disociačné prahové 

energie pre niektoré ostatné fragmenty. 

Kľúčové slová: 2,4,6-trichloroanizol (TCA), 
elektrónová ionizácia, elektrónovej disociácie, 
hmotnostná spektrometria 

1 Úvod 

 
Nevyhnutná zložka ľudskej potravy je voda. Voda 
určená pre ľudskú spotrebu  musí spĺňať   špecifické 
podmienky mikrobiologickej neškodnosti 
pre ľudský organizmus a taktiež musí mať dobré 
organoleptické vlastnosti. Karsson a spol. 
prezentovali význam  zlúčeniny 2,4,6-
trichloroanizolu (TCA) pri kvalite a bezpečnosti 
užívania pitnej vody [1]. TCA je jeden zo 
znečisťovateľov pitnej vody, Je eventuálna možnosť 
genetickej zmeny v ľudských bunkách  
zapríčinenou zlúčeninou TCA [2]. TCA je 
pravdepodobne formovaná mikrobiologickými 
metyláciami halogénových fenolov [3] počas 
prepravy vodovodmi. Túto zlúčeninu nie je 
jednoduché odstrániť dezinfekciou z pitnej vody. 
Vykonaný výskum na odstránenie škodlivín 
pomocou metódy ozonizácie [4] alebo  karbonizácie 
[5] nie je dostatočný, nakoľko len malá časť bola 
zameraná práve na túto chemikáliu. 
Charakteristická chuť a vôňa pitnej vody je taktiež 

dôsledkom prítomnosti TCA. Pri dlhom pobyte 
pitnej vody v pohári s TCA sa mení chuť a rovnako 
je to pri jedlách, kde je cítiť chuť istej skazenosti až 
plesnivosti [6].  Dôležitosť tejto zlúčeniny je aj pri 
vínach. Jedným z hlavných problémov je korkový 
pach vína a z toho pramení aj zatuchnutosť až 
plesnivá aróma. Korkové zátky sa vyrábajú z kôry 
korkových dubov (Quercus suber), ktoré pri výrobe 
prechádzajú úpravami a ošetreniami najčastejšie 
napríklad so silikónom obsahujúcim teflónovú 
prísadu. Zdroj skazenej chuti podľa Chatonneta a 
kol. [7] pochádza od halogénových fenolov 
používaných ako insekticídy v technickom 
hospodárstve. Výsledky meraní v Austrálií a USA 
[8-9] ukazujú ovplyvnenie chuti o 2,5 – 5%.  Amon 
a kol. [10] uvádzajú, že 60% z testovaných vín 
obsahovalo TCA. Sefton a kol. pri meraniach v 
Austrálií [11] ukázali, že až 100% študovaných 
nakazených vín obsahovalo TCA. Taktiež boli 
testované fľaškové vína z európskych odrôd [12] 
a ukázali sa nedostatočné organoleptické vlastností 
vín od 0,1 až do 10%. Všetky nedostatky, ktoré sa 
objavujú pri vínach sú pravdepodobne zapríčinené 
zlúčeninou TCA, ktorá patrí medzi chloroanizoly, 
podobne ako aj chlorofenol, guajakol, 1-oktén-3-on, 
1-oktén-3-ol a pyrazíny. TCA je zlúčenina chlóru, 
ktorá sa tvorí aj ako produkt látkovej premeny 
charakteristickej skupiny plesní, ktoré sú zastúpené 
aj v póroch korkových zátok. Ďalšie kontaminácie 
môžu byť taktiež príčinou použitia chemických 
prostriedkov na ochranu dreva počas skladovania 
korkov a prítomnosťou chloroanizolu v korkoch 
dôsledkom znečistenia. Existuje niekoľko 
technológií na elimináciu TCA z korkového 
materiálu, doposiaľ najmodernejším popredným 
postupom je ozonizácia. Táto metóda však nie je 
uspokojivá, pretože metóda ozonizácie prenikne iba 
do 5 mm hrúbky korkovej zátky. Okrem eliminácie 
molekuly TCA z materiálov je potrebná aj jej 
kvantifikácia. V súčasnosti najmodernejšou 
metódou pre stanovanie koncentrácie je laserová 
desorpcia a následná analýza pomocou 
pohyblivostnej spektrometrie [13].  
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V našej práci sme študovali procesy elektrónovej 
ionizácie a disociatívnej ionizácie molekuly 2,4,6-
trichloroanizol (TCA). Získané vedomosti o tvorbe 
kladných iónov molekuly elektrónovým nárazom 
môžu pomôcť zlepšiť detekčné schopnosti, prípadne 
viesť k vytvoreniu účinnejšieho mechanizmu pre 
elimináciu molekuly TCA z kontaminovaných 
povrchov. 

2 Experiment 

2.1 Elektrónová ionizácia a 
disociatívna ionizácia 

Elektrónová ionizácia a disociatívna ionizácia sú 

procesy vedúce k vzniku kladných iónov vplyvom 

elektrónového nárazu. Proces elektrónovej ionizácie 

nastáva v závislosti od charakteru molekuly pri 

energiách interagujúcich elektrónov typicky v 

rozsahu 7 – 15 eV. Ionizácia atómov a molekúl je 

rýchly a dynamický proces, pri ktorom dochádza k 

interakcii voľného elektrónu s elektrónom vo 

viazanom stave. Po interakcii následne dochádza k 

zmene usporiadania nábojových hustôt v častici a v 

prípade molekúl aj k zmene atómových súradníc. 

Celkovú vnútornú energiu molekuly možno 

vyjadriť ako súčet vibračnej, rotačnej a elektrónovej 

energie  

 

Tieto energie sú definované súborom kvantových 

čísel, ktorých hodnoty určujú stav danej molekuly. 

Pred interakciou sa molekula nachádza v základnom 

stave a celková energia molekuly má minimálnu 

hodnotu. Po ionizácií dochádza k zmene celkovej 

vnútornej energie, k zmene väzbových dĺžok a tvaru 

potenciálu. Proces ionizácie je ilustrovaný na obr. 1. 

 
Obr. 1. Potenciálové krivky molekuly M 

a molekulárneho iónu M+ v základnom stave so 

znázornením elektrónového prechodu. 

Vrchná krivka (  zobrazuje ión molekuly 

s príslušnými vibračnými hladinami. Ionizačná 

energia (IE) vyjadruje minimálne množstvo dodanej 

energie do systému s molekulou, aby nastal jej 

prechod do ionizovaného stavu.  Danú hodnotu 

možno určiť ako rozdiel energií medzi základným 

stavom molekuly a vzniknutého iónu. 

2.2 Aparatúra a meranie 

Meracia aparatúra [14] sa skladá z výpočtovo -

riadiacej časti, do ktorej patria zariadenia na 

vyhodnotenie a ovládanie merania a zo samotných 

zariadení na experimentálne použitie. Na výskum 

elektrón - molekulových reakcií sa používajú 

skrížené zväzky – elektrónový a molekulový (obr. 

2). Elektrónový zväzok je tvorený trochoidálnym 

elektrónovým monochromátorom (TEM), ktorý 

vytvára zväzok monochromatických elektrónov 

v rozsahu energií od 0 eV až po 120 eV. Následne 

sú elektróny transportované na zbernú anódu 

(Farraday Cup), kde dokážeme pripojením 

pikoampérmetra (Keithley 485 pA) určiť 

elektrónový prúd. Hlavná časť aparatúry pozostáva 

z vyhrievanej komory do ktorej vchádza úzka 

kapilára, ktorou je privádzaný molekulový zväzok 

do vákuovej komory. Vzorky v kvapalnom 

a plynnom skupenstve sú umiestnené v externom 

napúšťacom systéme. Pri štúdií vzorky v pevnom 

skupenstve je umiestnená tuhá látka priamo 

v komore, kde pri zohrievaní sublimuje do vákua. 

Ióny generované interakciou molekulového a 

elektrónového zväzku sú slabým elektrickým 

poľom unášané na iónovú optiku. Iónová optika 

nasmeruje ióny na hlavnú os kvadrupólového 

hmotnostného spektrometra (QMS). Separované 

ióny sú po prechode hmotnostným spektrometrom 

pomocou deflektorov nasmerované na elektrónový 

násobič. Signál následne vstupuje do meracej karty, 

ktorá je riadená meracím softvérom. QMS je 

riadené kontrolnou jednotkou a v závislosti od 

príkazov riadi parametre QMS, čím je možnosť 

zmeny pomeru m/z (m - hmotnosť molekuly, z - 

náboj molekuly), a rozlišovacej schopnosti. Tak sa 

zabezpečí prechod len určitej skupine častíc. 

Meranie elektrónmi indukovaných procesov 

pozostávalo z dvoch štandardných módov. Prvý 

mód prebieha pri konštantnej energii interagujúcich 

elektrónov a dochádza ku zmene pomeru m/z na 

QMS. Týmto spôsobom získavame tzv. hmotnostné 

spektrum pozostávajúce z ionizovaných produktov 

tvorených elektrónmi indukovanými procesmi. 

V prípade prezentovanej štúdie bolo hmotnostné 

spektrum získané pri energií elektrónov 70 eV. 
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Obr. 2. Experimentálna aparatúra 

(TEM)- trochoidálny elektrónový monochromátor 

(QMS)- kvadrupólový hmotnostný spektrometer 

 (MBS)- zdroj molekulového zväzku [15]. 

 

Pri druhom móde dochádza pri konštantnej hodnote 

m/z na QMS k lineárnej zmene urýchľovacieho 

napätia pre elektróny. Pre ióny s daným pomerom 

hmotnosti a náboja sa stanovila závislosť ich tvorby 

od energie interagujúcich elektrónov, tzv. účinný 

prierez.  Pri kladných iónoch sa vytvorila takáto 

závislosť pre ióny už detegované v hmotnostnom 

spektre. Pri vyhodnocovaní meraní sme sa zaujímali 

hlavne o oblasť nábehovej hrany daného účinného 

prierezu, kde sme hľadali hodnotu počiatku 

nábehovej hrany. Tá definuje hodnotu prahovej 

energie (AE – appearance energy) pre danú reakciu. 

Na to sa využíva špeciálny tvar Wanierovej formuly 

[16], kde je ε energia interagujúcich elektrónov, AE 

hľadaná prahová energia, a, b, d sú voľné parametre 

Jednoprahový prechod molekuly do ionizovaného 

stavu predstavujú rovnice: 

 

 

Dvojprahový prechod molekuly do ionizovaného 

stavu predstavujú rovnice: 

 

 

 

Pri skúmaní účinných prierezov je dôležitá 

kalibrácia energetickej škály. Kalibrácia bola 

vyhotovená meraním ionizačnej energie Ar,  ku 

ktorej dochádza pri energií IE = 15,759 eV [17]. 

Ako kalibračný plyn sa môže využiť každý zo 

vzácnych plynov. Kvôli zvýšeniu odstupu  signálu 

od šumu sa merania účinných prierezov periodicky 

opakovali a následne priemerovali.  

3 Výsledky a diskusia 

Na obr. 4 prezentujeme hmotnostné spektrum 

tvorby kladných iónov molekuly TCA. Hmotnostné 

spektrum molekuly TCA v rozsahu od 10 do 220 Th 

bolo zaznamenané pri energii interagujúcich 

elektrónov 70 eV. Pre niektoré vybrané procesy sme 

vyšetrovali účinný prierez v oblasti nábehovej hrany 

a stanovili sme hodnoty prahových energií. Vybrané 

prahové energie nábehových hrán sú uvedené na 

obr. 3. 
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Obr. 3. Oblasti nábehových hrán účinných prierezov 

pre vybrané procesy. 

 
V hmotnostnom spektre môžeme pozorovať 

výrazný izotopický charakter molekuly, ktorý je 

dôsledkom prítomnosti chlórových atómov. Pre 

atóm chlóru 35Cl je známy stabilný izotop 37Cl 

s pravdepodobnosťou výskytu v pomere 1:0,324. To 

nám umožňuje výrazne lepšie charakterizovať 

jednotlivé produkty, ktoré vznikli pri procesoch 

elektrónovej ionizácie a elektrónovej disociácie.  

Na hmotnosti s m/z 210 môžeme pozorovať tvorbu 

iónu TCA+ s ionizačnou energiou 9,01 eV. 

Následne môžeme pozorovať tvorbu (TCA – CH3)+ 

s m/z  195. Prahovú energiu sme určili s hodnotou 

11,42 eV. Z rozdielu energií tvorby daných 
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produktov môžeme odhadnúť hodnotu disociačnej 

energie pre disociáciu CH3 DE(TCA+ - CH3) = 2,41 

eV. Zaujímavosťou je tvorba iónu s m/z 167  (TCA 

– COCH3)+. Daný proces je oveľa intenzívnejší ako 

tvorba iónov (TCA – Cl)+  a (TCA – OCH3)+ , ktoré 

sa dajú očakávať, že pri ionizácií vzniknú. Daný 

efekt pravdepodobne spôsobuje prítomnosť dvoch 

chlórových atómov. Chlór má väčšiu 

elektronegativitu ako uhlík čo môže spôsobiť 

narušenie väzieb v benzénovom jadre, čím sa ľahšie 

disociuje (TCA – COCH3)+ .Disociačná energia pre 

daný proces dosahuje približne 5 eV.   
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 Obr. 4. Hmotnostné spektrum molekuly TCA  

 

Najintenzívnejší pík v hmotnostnom spektre bol 

detegovaný s m/z 28  a predstavuje reziduálny 

vzduch, ktorý sa nachádza v aparatúre. Medzi 

reziduálny vzduch taktiež patrí voda s m/z 18 

a kyslík s m/z 32.  

 

Tabuľka č. 1: Výsledné hodnoty energií prahových 

energií pre danú hmotnosť a produkty. 

 

m/z 

(Th) 
Produkt 

Prahová 

energia 

210 TCA+ 9,01 

195 (TCA – CH3)+ 11,42 

167 (TCA – COCH3)+ 14,02 

111  13,28 

109 C6H2Cl+ 16,64 

107 C6Cl+ 17,18 

97 C5H2Cl+ 14,86 

83 C4Cl+ 17,38 

74 C6H2
+ 19,24 

73 C3H2Cl+ 17,56 

62 C5H2
+

 20,89 

61 C2H2Cl+ 20,07 

53 C4H2
+

 19,50 

48 C5HCl2+ 31,20 

37 C3H+ 25,22 

15 CH3
+ 15,45 

 

 
Obr. 5. Molekula 2,4,6-trichloroanizol (TCA) 

 

Dusík a kyslík sú v očakávanom pomere 1:4. 

V spektre možno pozorovať niekoľko 

charakteristických sekvencií s rozdielom približne 

12 Th. Takéto sekvencie sú reprezentované 

postupnou disociáciou benzénových uhlíkových 

atómov. K daným sekvenciám dochádza po 

parciálnej disociácii niektorých súčastí molekuly. 

Návrh jednotlivých sekvencií je znázornení na obr. 

4. Pri m/z 48 sme nevedeli s presnosťou určiť o aký 

variant molekuly sa jedná. Tento ión môže byť 

reprezentovaný tvorbou fragmentu C4 alebo CHCl. 
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Avšak namerané hodnoty prahovej energie sú veľmi 

vysoké, preto sme sa priklonili k možnosti, že daný 

produkt je dvakrát ionizovaný. Proces pre dvakrát 

ionizovaný produkt by mohol byť reprezentovaný 

tvorbou iónu C5HCl2+.  

Pri hmotnosti m/z 111 sme neuviedli výsledný 

produkt disociácie. Predpokladali sme, že tento 

produkt by mohol byť izotopom produktu pri 

hmotnosti m/z 109. V tom prípade by museli byť 

prahové energie produktov približne rovnaké, 

Avšak tieto energie pre dané dva produkty sa líšia 

až o 3 eV, čo znamená, že pri hmotnosti m/z 111 sa 

musí tvoriť niečo iné ako izotop produktu C6H2Cl+ . 

4 Záver 

V práci sme namerali hmotnostné spektrum 
molekuly TCA a jednotlivé prahové energie pre 
nábehové hrany daných produktov, ktoré vznikli pri 
procese elektrónovej ionizácie a elektrónovej 
disociácie. Následne sme určili s najväčšou 
pravdepodobnosťou o aký fragment molekuly TCA 
sa jedná pri daných prahových energiách 
a hmotnostiach. 
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Abstrakt 

V práci sú skúmané emisie NO a NO2, ktoré 
vznikajú spaľovaním vodíka vo vzduchu. Merania 
sa uskutočnili s difúznymi aj predmixovanými 
plameňmi na jednokanálových horákoch rôznych 
priemerov. Výkon skúmaných plameňov bol od     
33 W do 120 W. Emisie NO sa pohybovali od 0,015 
g/kWh do 0,26 g/kWh uvoľneného tepla. Emisie 
NO2 nedosiahli detekčný limit použitého senzora. 
Získané výsledky sme porovnali s prácami iných 
autorov a so súčasnými normami pre emisie NOx. 
Kľúčové slová: oxidy dusíka, NOx, emisie, 
spaľovanie vodíka, plameň  
 

1. Úvod 

Negatívne dôsledky spaľovania fosílnych 
palív na Zemskú klímu ako aj možná 
vyčerpateľnosť fosílych zdrojov v dohľadnej 
budúcnosti spôsobuje intenzívny rozvoj 
obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Generovanie 
energie z OZE má za následok nerovnomernú 
výrobu energie. Aby bolo možné naďalej zvyšovať 
podiel OZE na pokrytí našich energetických 
potrieb, je potrebné kombinovať OZE s vhodným 
spôsobom uskladnenia energie. Jedným z vhodných 
spôsobov je výroba vodíka elektrolýzou vody a jeho 
následné uskladnenie. Tento vodík je potom možné 
využívať napríklad v palivovom článku na výrobu 
elektrickej energie, v dopravných prostriedkoch 
alebo je možné spaľovať ho ako plynné palivo.      

Oxidy dusíka, hlavne NO a NO2, sú bežné 
vedľajšie produkty ak dochádza k spaľovaniu pri 
vysokých teplotách vo vzduchu. Oba polutanty 
negatívne pôsobia na respriračný systém ľudského 
tela, preto je venovaná značná pozornosť ich 
minimalizovaniu. Táto práca je zameraná na 
študovanie formovania NO a NO2 v difúznom a v 
predmixovanom plameni vodíka vo vzduchu. 
Preskúmali sme emisie jednokanálových horákov s 
rôznymi priemermi trysiek od výkonu plameňov 
a výsledky sme porovnali s prácami  iných autorov. 

2. Teoretická časť 

Formovanie NOx v procesoch spaľovania 
závisí od niekoľkých faktorov, primárne však od 
teploty plameňa, typu paliva a od doby, počas ktorej 
dochádza k ohriatiu vzduchu na vysoké teploty. 
Existujú 3 mechanizmy tvorenia NOx [Kuo] 

1. Tepelný mechanizmus: Ak pri spaľovaní 
paliva so vzduchom je vzduch ohriaty na 
teploty okolo 2000 K a vyššie, dochádza 
k reakciám atmosferického N2 s O2 a vzniká 
NO.  

2. Prompt mechanizmus: Tento mechanizmus 
je aktívny pri spaľovaní uhľovodíkov 
a zahŕňa reakcie uhľovodíkových radikálov 
s atmosferickým dusíkom.  

3. Formovanie NOx z dusíka chemicky 
viazaného v palive.  

Pre spaľovanie vodíka vo vzduchu  však pripadá do 
úvahy len tepený mechanizmus. Keďže však 
plameň vodíka môže dosiahnuť vyššiu teplotu než 
napríklad plameň metánu [Chung], tepelný 
mechanizmus môže pri spaľovaní vodíka vytvoriť 
väčšie množstvo NOx než pri spaľovaní metánu.  

2.1 Difúzny plameň 

Štruktúru difúzneho plameňa máme 
načrtnutú na Obr.1. Do reakčnej oblasti vstupuje 
palivo bez predmiešania so vzduchom. V centrálnej 
oblasti plameňa sa vytvorí oblasť s čistým palivom. 
V istej vzdialenosti od centrálnej oblasti sa vďaka 
difúzii vytvára oblasť s horľavou zmesou paliva a 
vzduchu. Rýchlosť horenia je limitovaná tempom 
difúzie.  

Pre uhľovodíkové palivá tento typ plameňa 
nie je vhodný, pretože je nutné dodávať veľké 
množstvo vzduchu pre dokonalé spaľovanie. Jedna 
z vlastností difúzneho plameňa uhľovodíkov je, že 
veľmi dobre svieti. V plameni sa nachádza väčšie 
množstvo nespálených zvyškov (sadzí), ktoré sú 
následne ohriate na takú teplotu, pri ktorej nastáva 
efekt žiarenia čierneho telesa. Spaľovanie 
uhľovodíkov v difúznom plameni využívame najmä 
na svietenie a z dôvodu náchylnosti na nedokonalé 
spaľovanie sa mu v iných aplikáciách vyhýbame. 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2016, pp. 218–222
ISBN 978-1541342941, c© 2016 Adam Letkovský



 

 

V prípade vodíka však vzhľadom na neprítomnosť 
uhlíka k tvorbe sadzí dochádzať nemôže. Vodíkový 
plameň preto svieti omnoho menej a vidieť ho 
môžeme prakticky len potme. Keďže vodík tvorí so 
vzduchom horľavú zmes vo veľmi širokom 
intervale koncentrácií, je jeho spaľovanie 
dokonalejšie. Podmienky na dokonalé spaľovanie 
vodíka v difúznom plameni dosiahneme ľahšie, 
pretože do reakcie nemusíme dodávať také 
množstvá vzduchu aké vyžadujú uhľovodíky.   

 
Obrázok 1 Náčrt difúzneho plameňa 

2.2 Koeficent pre vyjadrenie zloženia 
zmesi 

Na vyjadrenie relatívnej koncentrácie paliva 
vo vzduchu a odchýlok od hodnoty pre 
stechiometrickú zmes, zadefinujeme koeficient pre 
vyjadrenie zloženia zmesi  λ. Nazývame ho 
súčiniteľ prebytku vzduchu. Tento bezrozmerný  
koeficient vyjadruje pomer množstva vzduchu (A, 
air) a paliva (F, fuel) vzhľadom 
k stechiometrickému pomeru (A/F)st. Jeho hodnota 
nezávisí od toho, či možstvá paliva a vzduchu 
vyjadrujeme v hmotnostných, objemových alebo 
molárnych jednotkách. Jeho matematický zápis: 

 

 
 

(1) 

V tabuľke 1 je uvedený význam hodnôt koeficientu 
λ. 

λ >1 chudobná zmes 

λ =1 stechiometrická zmes 

λ <1 bohatá zmes 

Tabuľka 1 Hodnoty koeficientu λ. 

2.3 Predmixovaný plameň 

K zmiešaniu paliva a vzduchu dochádza  pred 
reakčnou zónou v tryske. Túto zmes môžeme 
zmiešať v rôznom pomere vzduchu a paliva. Ak je 
λ < 1 dostaneme čiastočne predmixovaný plameň, 
ak je λ  ≥ 1 dostaneme plne predmixovaný plameň. 
Náčrt predmixovaných plameňov sa nachádza  
na obr. 2. K horeniu dochádza v tenkej vrstve, ktorú 
nazývame čelo plameňa. Čelo plameňa sa pohybuje 
do oblasti nespálenej zmesi svojou vlastnou 
rýchlosťou, ktorú nazývame rýchlosť postupu 
plameňa. Pri predmixovaných plameňoch musíme 
zabezpečit, aby rýchlosť výtoku horľavej zmesi 
z trysky bola väčšia ako rýchlosť postupu plameňa, 
pretože inak môže nastať  situácia, pri ktorej 
plameň vnikne do trysky. 

Spaľovanie v predmixovanom plameni sa 
vyznačuje tým, že spaľovanie zmesi je dokonalejšie 
ako v prípade difúzneho plameňa a v prípade 
uhľovodíkov produkuje plameň menej sadzí, z čoho 
vyplýva,  že je menej svietivý.   

 Pre spaľovanie vodíka v predmixovanom 
plameni musíme zabezpečiť vyššie rýchlosti výtoku 
zmesi z trysky, pretože vodík dosahuje rádovo 
väčšie rýchlosti postupu plameňa (až  3,5 ms-2 
[Jones]) ako napríklad metán. Ak rýchlosť výtoku z 
trysky nebude dostatočná tak môže nastať vniknutie 
plameňa do trysky anglicky flashback.  

 
λ <1 

             
λ >1 

Obrázok 2 Náčrt predmixovaného plameňa.  
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3. Experiment 

  

 
Obrázok 3 Schéma zapojenia  

 

3.1 Popis senzorov 

Na meranie koncentrácie NO sme používali 
senzor NO/SF 1000 od firmy Membrapor, 
Švajčiarsko, s rozsahom 0 až 1000ppm. Citlivosť 
senzora je 0,5 ppm. Pre meranie koncentrácií NO2 
sme použili senzor NO2/S-100 s citlivosťou         
0,3 ppm, od rovnakého výrobcu. Oba senzory 
zisťujú koncentrácie elektrochemickým procesom. 

Na určenie koncentrácie kyslíka v spalinách 
sme používali elektrochemický kyslíkový senzor 
KE-25od firmy Figaro.  

Pre analýzu spalín sme použili taktiež dva 
vodíkové senzory identického typu MQ-8, výrobca 
je Hanwei Electronics. Senzory MQ-8 sú odporové, 
obsahujú citlivú vrstvu SnO2, ktorá v prítomnosti H2 
výrazne znižuje svoj odpor. 

3.2 Výpočty 

Aby sme naše výsledky mohli porovnať s 
prácami iných autorov, emisie NOx musíme 
vyjadriť vzhľadom na množstvo spáleného paliva, 
resp. vzhľadom na množstvo uvolneného tepla. Z 

tohto dôvodu musíme poznať celkové množstvo 
vzduchu (primárneho i sekundárneho), ktoré bolo 
do spaľovania dodané. Z koncentrácie kyslíka v 
spalinách určíme hodnotu lambda λ, ktorý vyjadruje 
celkové množstvo dodaného vzduchu. 
 

 
 

(2) 

Potom určíme objemový prietok spalín ako súčin 
prietoku vodíka, ktorý prichádza do trysky, 
koeficientu λ a stechiometrického pomeru reakcie 
vzduchu a vodíka, ktorého hodnota je 2,38. 
 

 
 

(3) 

Následne určíme objemový prietok NO v spalinách:  
  

 
(4) 

Následne vypočítame pomer objemového množstva  
vzniknutého NO a spáleného vodíka:  
 

 
 

(5) 

Pre porovnanie emisií NO s inými prácami 
vyjadríme hmotnosť novovytvoreného NO 
vzhľadom na množstvo uvoľneného tepla 
v jednotkách g/kWh. Vychádzame pritom 
z ojemového pomeru QNO/QH2 vypočítaného vo 
vzťahu (5), ktorý je zároveň aj molárnym pomerom. 
Využijeme taktiež, že mólová hmotnosť NO je      
30 g/mol  a výhrevnosť vodíka je 241,84 kJ/mol. 

 
 

  

(6) 

3.3 Výsledky 

Pre difúzny plameň sme použili sme 4 
jednokanálové horáky v rozmedzí 0,5 až 1,5 mm. 
Z nameraných hodnôt koncentrácií NO a O2 
v spalinách a z prietoku vodíka do plameňa sme 
určili hodnoty PNO. V tabuľke 1 sú ako príklad 
nameraných a vypočítaných hodnôt uvedené údaje 
pre difúzny plameň s tryskou s priemerom 1mm. 

 

Q H2 
(ml/
min) 

Výkon 
(W) 

λ NO 
(ppm) 

mol NO 
/mol H2 

(10-4) 

PNO 
(mg/ 
kWh) 

200 33 33 0,35 0,3 13 
300 49 27 1 0,65 29 
400 66 21 2,3 1,33 59 
500 82 17 4,8 2,19 98 
600 98 15 8,1 3,13 140 
720 118 13 13 4,3 192 
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Tabuľka 1 Namerné a dopočítané hodnoty pre 
difúzny plameň, jednokanálový horák 
s priemerom trysky  1mm. 
Na Obr. 4 môžeme vidieť ako emisie NO rastú 
s rastúcim výkonom ale klesajú ak zväčšujeme 
priemer trysky. Emisie NO2 boli pod detečným 
limitom použitého senzora. 
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Obrázok 4 Vypočítané hodnoty PNO v závisloti od 
výkonu pre rôzne priemery trysiek horákov, 
difúzny plameň. 

Pri spaľovaní v predmixovanom plameni (obr.5), 
emisie NO taktiež rastú so zväčšujúcim sa 
výkonom. Zatiaľ čo pri malých hodnotách λ emisie 
NO s klesajúcim priemerom trysky rastú, pri 
vyšších hodnotách λ pozorujeme opačný efekt, kde 
emisie NO s klesajúcim primerom trysky klesajú.  
Emisie NO2 boli aj v tomto prípade pod detečným 
limitom. 
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Obrázok 5 Závisloť PNO od λ pre 2 rôzne výkony  

a pre rôzne priemery trysiek horákov, čiastočne 
predmixovaný plameň. 
 
Naše výsledné hodnoty PNO sme porovnali s troma  
prácami, v ktorých ako palivo bol použitý vodík :  

1. [Drift]:V práci použili horák so zmiešanými 
tryskami (mixed nozzle burner) s výkonom 
20 kW, hodnota λ = 1,3. Hodnota NOx bola 
na úrovni 200 ppm. Uvedená hodnota je 
prepočítaná na nulové množstvo 
prebytočného vzduchu, teda na λ=1. Podľa 
vzťahov 5 a 6 sme, za predpokladu, že celé 
emisie NOx sú vo forme NO, určili hodnotu 
PNO: 212 mg/kWh.  

2. V práci [Homer] je známa λ = 1,4. 
Koncentrácia NOx = 16 ppm. Podľa (5) a 
(6)  sme potom vypočítali hodnotu  
PNO: 24 mg/kWh. 

3. V práci Igawa a kol.[Igawa] je navrhnutý 
plynový varič na vodík s výkonom 3 kW. 
Horák využíva difúzny plameň rozdelený 
do 30 kanálov s priemerom trysiek 3 mm. 
Autori udávajú emisie NOx, za 
predpokladu, že celé emisie sú vo forme 
NO  2,3 g/kg paliva. Zodpovedajúca  
hodnota PNO:  69 mg(NO)/kWh.  

 
Do porovnania sme taktiež zaradili prehľadovú 
prácu o emisiách NOx z domácich spotrebičov na 
zemný plyn [Tranyor]. Táto práca sumarizuje údaje 
o emisiách z viac než 500 rôznych spotrebičov 
(variče, ohrievače vody a pod.) a ako priemernú 
hodnotu udáva 12,7 ng dusíka viazaného v NOx na 
Joule uvoľneného tepla. Zodpovedajúca hodnota 
PNO je 98 mg/kWh. Všetky výsledky sme taktiež 
porovnali so súčasnou nemeckou smernicou pre 
emisie NOx [Nem]. Táto smernica udáva 
maximálne povolené emisie NOx, za predpokladu, 
že celé emisie sú vo forme NO2. Pre horáky na 
zemný plyn s výkonom do 120 kW je limitná 
hodnota 60 mg(NO2)/kWh, čo zodpovedá hodnote 
PNO= 39 mg(NO)/kWh. Pre horáky na vykurovací 
olej do rovnakého výkonu platí limit                       
110 mg(NO2)/kWh, čo zodpovedá  
71 mg(NO)/kWh. Na obr. 6 sú porovnané hodnoty 
PNO z našich meraní, z referenčných prác a emisnej 
normy.  
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Obrázok 6 Grafické porovnanie s inými prácami 
+ legenda. 

4. Záver 

V práci sme pozorovali, že emisie NO pri 
spaľovaní vodíka vo vzduchu silne závisia od 
výkonu plameňa, od súčiniteľa prebytku vyduchu λ 
ako aj od priemeru trysky. Zo získaných výsledkov 
vyplýva, že pre minimalizáciu NOx  pri spaľovaní 
vodíka je vhodné používať  predmixovaný plameň 
s maximálnou skúmanou hodnotou súčiniteľa 
prebytku vyduchu λ=0,7. Je možné, že ďalšie 
zvyšovanie hodnoty λ môže emisie NOx ešte znížiť. 
Keďže emisie NOx narastajú s výkonom plameňa, 
pre horáky s väčším výkonom je vhodné zvoliť viac 
trysiek s menším výkonom na trysku. 
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Abstrakt
Práca  porovnáva  vplyv  neizotermickej  plazmy,
generovanej  pri  atmosférickom  tlaku  pomocou
dvoch  rôznych  zdrojov,  na  zmeny  povrchových
vlastností  hliníka:  kontaktného  uhla,  povrchovej
energie,  permanentnosti  úpravy,  adhézie  lepeného
spoja a zmeny topografie.
Kľúčové  slová: DCSBD,  plazma  jet,  hliník,
povrchová  úprava,  povrchová  energia,  AFM,
adhézia 

 Úvod

Pri  výrobe plechov a kovových fólií  sa používajú
rôzne mazacie a ochranné oleje, ktoré však nie sú
žiaduce pri ďalšom využití. Na ich odstraňovanie sa
bežne  používajú  chemické  metódy,  avšak  kvôli
novej  európskej  legislatíve  Regulating  the
Registration,  Evaluation  and  Authorization  of
Chemicals (REACH) [1], ktorá obmedzuje použitie
chemikálií  vo  výrobe,  hľadajú  sa  náhrady
zaužívaných spôsobov úpravy.  Vzhľadom na nové
pravidlá  narastá  záujem  o využitie  plazmových
zdrojov v procese povrchovej úpravy hliníka a jeho
zliatin.  Hliník a hliníkové zliatiny si vďaka svojej
nízkej  hmotnosti  našli  stabilné  uplatnenie
v leteckom a automobilovom priemysle  (karosérie
áut,  rôzne  komponenty  lietadiel).  Hliník  treba  po
vyrobení ešte dodatočne čistiť od mazacích olejov,
ktoré sa pri výrobe tenkých plechov a hliníkových
fólií  bežne  používajú.  Homogénnu  povrchovú
úpravu  vysokej  kvality  je  možné  dosiahnuť
použitím plazmy generovanej pri  nízkych tlakoch,
napr.  [Polini  and  Sorrentino,  2003].  Používanie
vákuových  aparatúr  však  predražuje  celý  proces
povrchovej  úpravy,  preto  sa  hľadajú  vhodné
alternatívy  pracujúce  pri  tlaku  jednej  atmosféry.
Ako  jedna  z  možností  sa  javia  dielektrické
bariérové výboje [Speradio et al., 2010],[Bónová et
al., 2015].

 DCSBD

Dielektrické  bariérové  výboje  (DBD)  generujú
neizotermickú  atmosférickú  plazmu  na
nasledovnom  princípe:  medzi  elektródami  je
umiestnená  dielektrická  bariéra,  ktorá  zabraňuje
presunu  náboja  medzi  elektródami.  Po  privedení
vysokého  napätia  na  elektródy  vzniká  sled
mikrofilamentárnych  výbojov,  ktoré  majú  za
následok  nabitie  dielektrickej  bariéry  elektrickým
nábojom  zoslabujúcim  elektrické  pole  elektród,  a
tým spôsobí zánik výboja. Zmenou polarity napätia
na  elektródach  dochádza  k  zopakovaniu
predchádzajúceho  procesu  v  opačnom  režime,
pretože akumulovaný náboj na dielektrickej bariére
zosilňuje  el.  pole  elektród,  čím  napomáha
zapaľovaniu  mikrofilamentov.  Umiestnením
elektród  v  podobe  niekoľkých  tenkých
rovnobežných  pásikov  do  objemu  dielektrika
(Obr. 1), napr. keramiky spôsobíme, že mikrovýboje
nehoria  priamo  medzi  elektródami,  ale  práve  na
povrchu  dielektrika.  Optimalizáciou  takéhoto
elektródového systému, ktorý umožňuje generovať
koplanárny výboj, je možné dosiahnuť generovanie
makroskopicky  homogénnej  (difúznej)  plazmy  v
obyčajnom  vzduchu,  čo  sa  podarilo  výskumnej
skupine Prof. Černáka  [Černák et al., 2009]. Tento
typ výboja bol nazvaný ako diffuse coplanar surface
barrier  discharge  (DCSBD).  Pri  experimente  sme
použili  výbojku,  ktorej  dielektrikum  bolo  Al2O3

96%,  elektródy  boli   široké  1,5  mm,
medzielektródová  vzdialenosť  bola  1 mm  a  boli
vzdialené  0,6  mm  od  povrchu  dielektrika.  Po
privedení  dostatočného  napätia  sa  začínajú
zapaľovať  mikrovýboje  tvaru  písmena  H  na
povrchu  dielektrika.  Tento  typ  výboja  bol  už
úspešne  použitý  v  procese  povrchovej  úpravy
hliníka [Bónová et al., 2015].
Za  účelom  experimentov  sme  vzorky  hliníka
opracovali  DCSBD  plazmou  generovanou  vo
vzduchu  s  expozičným časom 1,  3,  5  a  10  s  pri
použití  plošného  výkonu  2,6  W/cm2,  ktorý
zodpovedá celkovému výkonu 400 W dodávanému
do výboja.

*kubodubo@gmail.com
‡kovacik@fmph.uniba.sk
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 Plazma jet

Plazma jet je zariadenie generujúce neizotermickú
atmosférickú plazmu slúžiacu na povrchovú úpravu
tepelne odolných materiálov, nakoľko generuje prúd
horúceho  vzduchu,  ktorý  by  mohol  poškodiť
teplocitlivé materiály. 
Plazma jet  (Obr.  2)  je  skonštruovaný z  elektródy,
ktorá je umiestnená  vo vnútri cylindrického puzdra.
Horná  časť  vnútornej  steny  puzdra  je  pokrytá
izolátorom a dolná slúži  ako druhá elektróda.  Do
puzdra  je  vháňaný  pracovný  plyn  tak,  že  obteká
okolo  elektródy.  Medzi  elektródou  a  spodnou
časťou horí atmosférický výboj, ktorý generuje tok
neizotermickej plazmy. Plyn prúdi von z trysky, v
ktorej  je  vodivá  sieťka  zabraňujúca  preskočeniu
výboja na opracovávanú vzorku. Prúd plynu vyteká
von  z  trysky  za  svetelného  efektu,  ktorý  je
spôsobený  prevažne  metastabilne  excitovanými
molekulami.
Pri experimentoch sme použili plazma jet od firmy
Diener  electronic  GmbH  Co  [2], ktorý  nám
umožňoval  opracovanie  pri  príkone  300 W,
frekvencii  20 kHz,  bol  napájaný  napätím
s amplitúdou 10 kV a prietok vzduchu bol  2 m3/h.
Plazma  jet  sa  pomocou  robotického  ramena

pohyboval  vo  výške  50 mm  ponad  opracovávanú
vzorku  hliníka,  ktorá  bola  prilepená  obojstrannou
lepiacou  páskou  k  podkladu.  Za  oblasť  účinného
opracovania sme považovali kruh o priemere 5 mm.
Preto sme naprogramovali pohyb ramena tak, aby sa
pohyboval  rýchlosťou 5 mm/s.  Takýmto pohybom
sme postupne oskenovali celú vzorku (Obr. 3). Celý
proces  sme  zopakovali  podľa  požadovanej  doby
plazmovej expozície (jeden, tri, päť a desaťkrát). 

 Povrchové analýzy

 Meranie kontaktného uhla, 
určenie povrchovej energie

Zmenu  povrchových vlastností,  najmä povrchovej
energie  možno  najrýchlejšie  sledovať  meraním
kontaktného  uhla   vody.  Pod  kontaktným  uhlom
rozumieme  uhol  medzi  rozhraním  tuhej  látky  a
kvapky  a  dotyčnicou  ku  kvapke  vedenou  bodom
rozhrania tuhej látky kvapaliny a vzduchu (Obr. 4).
Na  Obr.  4 sú  znázornené  povrchové  energie:  ΥSG

energia  rozhrania  tuhej  a  plynnej  zložky,  ΥSL

energia  rozhrania  tuhej  a  kvapalnej  zložky  a  ΥLG

energia rozhrania kvapalnej a plynnej zložky. Tieto
energie musia spĺňať rovnicu 

(1) ΥSG=ΥSL+ cos (Θ)⋅Υ LG .

Na určenie povrchovej energie sme použili Owens-
Wendtovu  metódu,  ktorá  vychádza  z  rovnice (2),
pričom horné indexy  d a  p vyjadrujú disperznú a
polárnu  zložku.  Ako  testovacie  kvapaliny  sme
použili  vodu  a  diiódometán,  ktorých  disperzná  a
polárna zložka povrchového napätia je známa. Táto
metóda nám okrem presnejšieho určenia povrchovej
energie  umožnila  určiť  aj  jej  polárnu a  disperznú
zložku.

(2) ΥSL=ΥSG+ΥLG−2(√Υ LG
d ΥSG

d
+√Υ LG

p ΥSG
p

)

 

Obr. 1: Schéma elektródového systému DCSBD 
výboja.

Obr. 3: Fotografia zachytávajúca plazma jet počas 
povrchovej aktivácie hliníkových vzoriek.

Obr. 2: Schéma výbojového systému plazma jetu 
[3].
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Pri meraniach bolo použité zariadenie SEE System
od  firmy  Advex  Instruments.  Toto  zariadenie
nasníma kvapku kvapnutú  na  vzorku a  následnou
počítačovou  analýzou  určí  kontaktný  uhol.
Prístrojom  sme  nasnímali  kontaktný  uhol
destilovanej vody a diiódometánu. Objem kvapiek
bol 2 μl. Na určenie hodnoty kontaktného uhlu sme
odmerali  dvanásť  kvapiek.  Potom sme  z  merania
vyradili  najväčšiu  a  najmenšiu  hodnotu  a  zo
zvyšných hodnôt sme určili  aritmetický priemer a
priemernú odchýlku.

 Test adhézie permanentne 
lepeného spoja

Ďalšou  dôležitou  veličinou  okrem  zmien
povrchovej  energie  je  aj  zmena adhézie.  Nakoľko
pre  aplikačné  účely  je  potrebná  vysoká  pevnosť
lepených  spojov,  rozhodli  sme  sa  ju  odmerať.
Pripravili  sme  si  vzorky  hliníka  s  dĺžkou 6 cm a
šírkou 1 cm, na jednu z nich sme naniesli na plochu
1 cm  x  1 cm  štvorček  dvojzložkového  lepidla
TERMOPOL a pomocou drôtika sme vytvorili spoj
hrúbky 0,36 mm. Takto zlepený spoj sme pritlačili a
dali  vytvrdnúť do sušičky na 6 hodín, v ktorej  sa
udržovala  teplota  60 °C.  Následne  sme  zlepené
spoje umiestnili  do čeľustí „trhačky“  Instron 4301

(Obr.  5),  pomocou  ktorej  sme  odmerali  silu
potrebnú na oddelenie hliníkových spojov od seba. 

 AFM

Pre  zistenie  topografických  zmien  v  povrchovej
štruktúre  sme  použili  atómový  silový  mikroskop
(AFM).  AFM  skenuje  povrch  materiálu  pomocou
sondy pozostávajúcej z ostrého rohu veľmi malého
priemeru  desiatky  nm,  a  výšky   rádovo  μm.  Pri
posúvaní hrotu sa meria sila naň pôsobiaca, a tak ho
dokážeme pohybovať priamo po povrchu materiálu.
Z  celého  merania  sa  zaznamenáva  presná  poloha
hrotu,  ktorá  je  meraná  pomocou  laserového
zariadenia. Povrchová morfológia bola vyhodnotená
použitím AFM Ntegra Prima NT-MDT. Maximálna
škála  rozsahu  je  100  x  100  mikrónov  a  citlivosť
lepšia ako 2 μm. Hliníkové vzorky boli  merané v
bežnom vzduchu v semi-kontaktnom móde a dáta
boli analyzované pomocou Gwiddion 2.40 software.
Merania  AFM  snímok  hliníkových  vzoriek  sme
uskutočnili na hliníkových vzorkách tvaru štvorca s
rozmermi   10 mm x 10 mm,  na  ktorých  sme
zaznamenali topografický a fázový obraz.

 Diskusia

Merania  kontaktného  uhla  vody  hneď  po  úprave
preukázali  výrazné  zvýšenie  polárnej  zložky
povrchovej  energie,  ktoré  bolo  až  také  veľké,  že
voda  sa  po  úprave  oboma  plazmovými  zdrojmi
úplne rozpíjala,  a tak sme odmerali  len kontaktný
uhol  diiódometánu.  Hodnoty  kontaktného  uhla
diiódometánu  po  opracovaní  boli  pre  plazma  jet
približne  o 10º  nižšie  ako  po  aktivácii  DCSBD
(Obr. 6).  Po  týždennom  starnutí  sme  namerali
približne rovnako veľké zníženia kontaktného uhla
vody, pri použití obidvoch plazmových zdrojov sme
dosiahli hodnoty rádovo 60° až 70° (Obr. 7), pričom
najlepšiu hodnotu 53° sme dosiahli  1 s expozíciou
hliníka  v  DCSBD  plazme.  Povrchová  energia  po
týždni  od  úpravy  bola  porovnateľne  veľká  u
obidvoch  plazmových  úprav.  S  predlžujúcou  sa
plazmovou  expozíciou  sa  zväčšuje  aj  nárast
povrchovej energie (Obr. 8). Rozdiel v úpravách sa
prejavil  tým,  že  po  povrchovej  aktivácii  DCSBD
výbojom  sme  pozorovali  väčšiu  polárnu  zložku
povrchovej  energie,  a  pri  plazma  jete  väčšiu
disperznú  zložku,  čo  odpovedá  rozdielom  v
meraniach kontaktného uhla diiódometánu.
Meranie  adhézie  permanentne  lepeného  spoja
vzoriek hliníka (Obr. 9) preukázalo značné zvýšenie
sily  potrebnej  na  roztrhnutie  zlepených  častí  po
každej z vykonaných povrchových úprav. Najväčšia

Obr. 5: Meranie adhézie lepeného spoja hliníka 
pomocou trhačky Instron 4301.

Obr. 4: Obrázok znázorňujúci kontaktný uhol.
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pevnosť  bola  nameraná  na  vzorkách  hliníka
opracovaných  10 s  DCSBD  plazmou.  Pri  úprave
hliníkových  vzoriek  pomocou  plazma  jetu  sme
dosiahli  vysokú  pevnosť  už  pri  krátkych
expozičných časoch, avšak s predlžovaním úpravy
sa pevnosť lepeného spoja už výrazne nemenila.
Obr. 10 zobrazuje AFM obraz zrkadlovo lešteného
hliníkového  povrchu.  Po  vyleštení  hliníka  boli
pozorované  zbytkové  praskliny  a  nerovnosti.

Povrch  lešteného  hliníka  je  charakterizovaný
zrnitou štruktúrou v smere leštenia.
Po úprave DCSBD plazmou (Obr. 11) bola drsnosť
povrchu  značne  ovplyvnená  parazitnými
mikrovýbojmi  filamentárneho  charakteru,  ktoré
horia voči  vodivej  vzorke podobne ako v prípade
objemového  DBD.  Topografia  povrchu  ukazuje
zrnitú alebo čiarovú štruktúru, ktorá bola spôsobená

hlavne  leštením.  Avšak  fázový  kontrast  odhalil
detailne  štruktúru  a  chyby.  Hliníkový  povrch  po
úprave  DCSBD  plazmou  bol  typický  náhodne
rozmiestnenými  bodkami.  Ako  ukázali  výskumy,
umiestnením  vodivého  materiálu  do  správnej

Obr. 10: AFM snímka referenčnej vzorky hliníka: 
topografický (hore) a fázový (dole) obraz. 

Obr. 9: Graf sily potrebnej na odlepenie lepeného 
hliníkového spoja širokého 1 mm.

Obr. 8: Graf povrchovej energie po týždňovom 
starnutí úpravy pre jednotlivé časy expozície 3s a 
10 s pre obidva plazmové zdroje.

Obr. 7: Graf kontaktného uhla vody po týždňovom 
starnutí plazmovej úpravy.

Obr. 6: Graf kontaktného uhla diiódometánu 
bezprostredne po plazmovej úprave.
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vzdialenosti od DCSBD plazmy je možné výrazne
potlačiť  plazmovú  filamentáciu  [Homola  et  al.,
2012] kolmú na povrch vodivého materiálu. Tomuto
javu práve odpovedajú pozorované body na povrchu

upravovaného hliníka. Počet týchto bodov narastá s
časom  úpravy,  avšak  ich  priemer  s  narastajúcim
časom klesá.  Okrem vzniku  bodiek  je  po  úprave
DCSBD plazmou badateľné vyhladenie povrchu v

Obr. 11: AFM snímky vzoriek hliníka po povrchovej úprave DCSBD plazmou, topografické a fázové 
obrazy pre časy expozície 1 , 3 , 5  a 10 s.

Štúdium povrchovej úpravy hliníka s využitím dvoch rôznych zdrojov neizotermickej plazmy 227



porovnaní s referenčnou vzorkou.
Na vzorkách opracovaných pomocou plazma jetu je
pozorovateľný vznik „hubovitej“ štruktúry (Obr. 12,
Obr. 13). Podobne ako pri DCSBD úprave je možné
pozorovať  vyhladenie  drážok,  ale  toto  vyhladenie
už nie je také výrazné.

 Záver

Povrchová  úprava  zrkadlovo  lešteného  hliníka
plazma  jetom  ako  aj  DCSBD  plazmou  dosahuje
značné  zväčšenie  povrchovej  energie  ako  aj
adhéznej  sily  permanentne lepeného spoja.  Pokles
kontaktného uhla vody je po úprave taký veľký, že
sa  kvapka  vody  kvapnutá  na  vzorky  už  po
jednosekundovej úprave, pri využití oboch zdrojov
plazmy, úplne rozpila.  Starnutie tejto úpravy však
bolo dosť značné, keďže po týždni od úpravy sme
už  dosiali  hodnoty  aj  viac  ako  60°.  V meraniach
povrchovej  energie  neboli  väčšie  rozdiely  pre
jednotlivé  plazmové  úpravy,  akurát  aktivácia
DCSBD  plazmou  má  za  následok  väčší  podiel
polárnej  časti  povrchovej  energie  v  porovnaní  s
plazma jetom, ktorý dosiahol  zase väčšiu hodnotu
disperznej  zložky.  Merania  medze  pevnosti
permanentne  lepeného  spoja  ukázali  jej  rýchlejší
nárast  pri  použití  plazma  jetu,  avšak  po  10  s
trvajúcej  expozícii  v  DCSBD  plazme  sme
potrebovali  najväčšiu silu  na roztrhnutie  lepeného
spoja.  Snímky  z  AFM  poukázali  na  vznik
mikrovýbojov kolmých na povrch vodivej vzorky v
DCSBD  výboji a  taktiež  na  to,  že  po  plazmovej
úprave  bol  povrch  hliníka  hladší  ako  pred  ňou.
DCSBD  výboj  sa  ukázal  ako  vhodnejší  na
povrchovú úpravu hliníka, nie však pre dosiahnutie
lepších  porovnávaných  vlastností,  ale  hlavne  pre
väčšiu  rýchlosť  opracovania,  kde  v  porovnaní  s
plazma  jetom  je  schopný  oveľa  rýchlejšie  a  pri
nižšej spotrebe elektrickej energie opracovať ploché
hliníkové materiály.
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Abstrakt
Sója  patrí  v  súčasnosti  medzi  najvýznamnejšie

poľnohospodárske  plodiny.  V  práci  skúmame
zmeny  povrchových  vlastností  sóje  spôsobené
nerovnovážnou  plazmou  tzv.  Difúzneho
koplanárneho  povrchového  bariérového  výboja
generujúceho  nízkoteplotnú  plazmu  pri
atmosférickom  tlaku  v  laboratórnom  vzduchu.
Vyšetrované boli  zmeny kontaktného uhla vody v
závislosti  od  doby  opracovania  a  času  od
opracovania  vzoriek.  Taktiež  bola  študovaná
absorpcia vody (imbibícia)  na vzorkách pred a po
opracovaní plazmou v priebehu niekoľkých hodín.
Pomocou  FTIR  spektroskopie  boli  pozorované
zmeny  v  chemických  väzbách na  povrchu  bôbov,
ako  aj  zmeny  v  morfológii  povrchu,  ktoré  sme
sledovali  pomocou  skenovacieho  elektrónového
mikroskopu.
Kľúčové  slová: sója,  DCSBD,  imbibícia  ,
kontaktný uhol, FTIR, SEM, ageing efekt

 Úvod
Sója  fazuľová  (Glycine  max)  je  strukovina  s

veľkým  poľnohospodárskym  významom.  Môže
produkovať  dvojnásobné  množstvo  proteínu  na
meter  štvorcový  než  ktorákoľvek  iná  významná
plodina.  Odtučnená  sójová  múčka  je  lacným
zdrojom  proteínu  v  krmive  pre  zvieratá.  Medzi
ďalšie  produkty  sóje  patria  texturované  rastlinné
bielkoviny,  využívané  v  mäsových  náhradách.
Sójový  olej  nachádza  využitie  v  mnohých
priemyselných oblastiach ako alternatíva k ropným
derivátom. V súčasnosti sa na stimuláciu klíčiacich
procesov  a  na  dekontamináciu  osiva  využíva
morenie,  ktoré  je  ale  ekonomicky  a  ekologicky
pomerne  náročné.  Jedným  z  alternatívnych
spôsobov  úpravy  semien  je  opracovanie  plazmou.
Keďže  sa  jedná  o biologický  materiál,  na  jeho
úpravu nie je vhodné použitie nízkotlakej plazmy,
ktorá  sa  štandardne  využíva  na  generáciu
nízkoteplotnej  nerovnovážnej  plazmy  vhodnej  na
opracovanie  citlivých  materiálov.  Ošetrenie
širokého  spektra  mikroorganizmov  atmosférickou
plazmou  in  vitro  sa  ukázalo  ako  efektívne  pri
inaktivácii  baktérii,  vírusov,  plesní  a  parazitov
[Mai-Prochnow et  al.,  2014]. Pri  aplikácii  plazmy
generovanej  pri  atmosférickom  tlaku  a  izbovej

teplote na semená pšenice bolo zistené, že korene a
klíčky  opracovaných  vzoriek  boli  dlhšie  a mali
vyššiu hmotnosť ako neopracované  [Dobrin et al.,
2015].  Pri  naších  experimentoch  sme  používali
Difúzny  koplanárny  povrchový  bariérový  výboj,
ktorý  je  schopný  generovať  nízkoteplotnú,
makroskopicky  homogénnu  plazmu  pri
atmosférickom  tlaku,  vďaka  čomu  nedochádza  k
poškodeniu  semien  vplyvom  nízkeho  tlaku  alebo
vysokej  teploty  plazmy.  Predpokladáme,  že
opracovanie semien plazmou má priaznivý vplyv na
rýchlosť  klíčenia  a produkciu biomasy.  V práci  sa
zaoberáme  stanovením  fyzikálnych  vlastností
povrchu  semien  súvisiacich  s týmito  efektmi  a to
zvyšovanie  zmáčavosti  povrchu  a nasiakavosti
semien  ako  aj  morfologické  zmeny  na  povrchu
semien. 

 Experiment

 Difúzny  koplanárny  povrchový
barierový výboj (DCSBD)

Na  opracovanie  semien  bol  použitý  Difúzny
koplanárny  povrchový  bariérový  výboj (DCSBD),
vyvinutý  na  FMFI  UK  kolektívom  Prof.  RNDr.
Mirka Černáka CSc. DCSBD tvoria dve striedajúce
sa  hrebeňovité  elektródy  na  jednej  strane
keramickej platničky na báze Al2O3. Na chladenie a
zároveň  ako  prevencia  voči  prierazu  medzi
elektródami  slúži  syntetický  olej  s  vysokou
dielektrickou  pevnosťou.  Tento  systém  generuje
plazmu  na  povrchu  dielektrika  rovnobežne  s
povrchom, vďaka čomu nedochádza k poškodeniu
materiálu  tzv.  pinholingom,  ktorý  je  pozorovaný
u objemových  dielektrických  bariérových  výbojov
(tzv. priemyselnej koróne). Plazma DCSBD horí vo
forme mikrovýbojov v tvare H, ktorých hustota sa
zvyšuje so zvyšujúcim sa  príkonom. Po privedení
dostatočného  príkonu  sa  plazma  javí  ako
makroskopicky  homogénna,  čo  vedie  k
rovnomernejšiemu  povrchovému  opracovaniu
materiálu.  Pri  všetkých  meraniach  bol  príkon
dodávaný do výboja 400W. Pri  opracovávaní sme
používali  2  rôzne  metódy  otáčania  semien.  V
jednom  prípade  boli  semená  otáčané  manuálne
metličkou, v druhom prípade boli otáčané pohybom
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modifikovanej trepačky, ku ktorej bola pripevnená
výbojka.

 Analýza vzoriek

 Meranie  kontaktného  uhla  v
závislosti od dĺžky opracovania

Pri  štúdiu  zmeny  zmáčavosti  povrchu  sme
merali kontaktný uhol opracovaných vzoriek. Jedná
sa  o  uhol  na  rozhraní  tuhej  látky,  kvapaliny  a
vzduchu.  Využívali  sme  systém na  analýzu  tvaru
kvapky  DSA30 od  firmy  Krüss,  schopný  merať
kontaktný uhol na zakrivených povrchoch.

Pri  všetkých  meraniach  bola  ako  testovacia
kvapalina  použitá  destilovaná  voda  s  objemom
kvapky 2 μl. Merania sme realizovali na vzorkách s
dobou opracovania v rozmedzí od 3 do 300 sekúnd,
pričom sme na dosiahnutie homogenity opracovania
využívali  2  metódy,  ktorých  výsledky  sme
porovnávali.  Pre  nami  zvolené  časy  opracovania
sme odmerali uhol na 12 vzorkách bez viditeľného
mechanického poškodenia a po odstránení krajných
hodnôt vypočítali aritmetický priemer a odchýlku.

 Meranie  kontaktného  uhla  v
závislosti od doby po opracovaní

Opracovanie  plazmou  nemá  trvalý  charakter
a kontaktný uhol vykazuje po opracovaní postupný
nárast.  Stabilitu  opracovania  a teda  priebeh
kontaktného uhla sme merali na vzorkách s dobou
opracovania 60s a 300s v časovom rozsahu 8 hodín.

 Skenovací  elektrónový  mikroskop
(SEM)

Je to typ elektrónového mikroskopu používaný
na získanie informácii o vzorke pomocou interakcie
sústredeného lúča vysokoenergetických elektrónov
s povrchom vzorky. Skenovanie bolo realizované na
zariadení Vega II SBH (Tescan, CZ).

 Fourierovská  infračervená
spektroskopia (FTIR)

FTIR je neinvazívna metóda, vhodná na určenie
chemických skupín a väzieb na povrchu vzorky. Na
meranie bol použitý spektrometer Bruker Vector 22
FT-IR s  príslušenstvom Pike MIRacleTM .  Rozsah
merania  bol  4000-500  cm-1,  vzorky  boli  merané
pomocou  metódy  tzv.  zoslabeného  odrazu
(Attenuated Total Reflectance), pri parametroch 20
scanov  a  rozlíšení  2  cm-1.  Pomocou  FTIR  sme
pozorovali  semená  pred  a po  opracovaní  plazmou
s časom expozície 300s.

 Absorpcia vody (imbibícia)

Suché  neopracované  semená  a semená
opracované  plazmou  počas  expozičného  času  60s
a 300s  boli  zaliate  dostatočným  množstvom
destilovanej  vody.  V  priebehu  napučiavania  boli
sledované,  aby  nenastal  prípad,  kedy  semená
spotrebujú všetku vodu. Po zaliatí a uplynutí určitej
doby  sme  semená  precedili  cez  sitko  a  zbavili
prebytočnej vody na savom podklade. Semená sme
po  zvážení  opätovne  zaliali  čistou  destilovanou
vodou.  Procedúru  sme  opakovali  každú  hodinu  v
priebehu 10 hodín a po 24 hodinách. 

 Výsledky meraní

 Meranie kontaktného uhla vody

 S  rastúcim  časom  opracovania  hodnota
kontaktného uhla klesala. Pri kratších expozičných
časoch  je  možné  pozorovať  nehomogenitu
opracovania, ktorá sa prejavuje na veľkej odchýlke
hodnoty  kontaktného  uhla.  Porovnávali  sme  2
spôsoby otáčania semien. Jedným bolo mechanické
otáčanie pomocou metličky, druhým opracovanie na
aparatúre, v ktorej bol DCSBD výboj umiestnený na
trepačke. Opracovanie prebiehalo pri frekvencii 270
otáčok  za  minútu.  Výraznejšiu  homogenitu  sme
dosiahli pri opracovaní na trepačke než pri metličke.
Väčšia  zmena  kontaktného  uhla  bola  dosiahnutá
použitím  metličky,  nakoľko  pri  použití  trepačky
dochádza k “nadskakovaniu” semien. Zistili sme, že
zmena  kontaktného  uhla  nezávisí  len  od  času
opracovania a privádzaného príkonu, ale taktiež od
množstva opracovávaných semien.

Obrázok 1: Graf závislosti kontaktného uhla od
doby expozície vzoriek sóje v plazme
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 Starnutie  povrchovej  úpravy
(ageing efekt)

Pri  sledovaní  stability  opracovania  pomocou
merania kontaktného uhla v hodinových intervaloch
po opracovaní sme pozorovali jeho mierny nárast.
Najvýraznejšie sa efekt starnutia prejavil na vzorke
opracovávanej  60  sekúnd  za  použitia  metličky.
Zmeny však boli v rámci odchýlky a počas nášho
merania  kontaktný  uhol  nedosiahol  pôvodnú
hodnotu.

 SEM

Pomocou SEM analýzy sme pozorovali  vzorky
osiva  s  rôznym  časom  opracovania,  ktoré  sme
následne mohli porovnávať. 

Na  snímkach  sme  pozorovali  vyhladzovanie
povrchu  vzoriek  v  porovnaní  s  referenčnou
vzorkou. V rozsahu nášho merania (t.j. expozícia do
300 sekúnd) sme nepozorovali poškodenie povrchu
semien.

 FTIR

Vo  všeobecnosti  je  FTIR  spektrum  v  prípade
biologického  materiálu  značne  komplikované.  V
spektre  strukovín  možno  nájsť  väzby  typické  pre
polysacharidy (najmä škrob),  proteíny a  lipidy.  V
regióne  A  (Obr.  5)  je  viditeľný  široký  pás
prislúchajúci valenčným vibráciám O-H väzby. Jej
pokles  po  opracovaní  môže  indikovať  pokles
vlhkosti na povrchu semien. Okrem toho tu môžeme
nájsť  aj  N-H väzbu patriacu amidovým skupinám
[Plans et al., 2013; El-Bahy, 2005; Vasques et al.,
2007].  V  regióne  B  sa  nachádzajú  valenčné
(symetrické  a  asymetrické)  vibrácie  C-H  väzby
[Plans et al., 2013; Kuhnen et al., 2010; Vasques et
al.,  2007].  Proteíny  sú  zastúpené  väzbami
prislúchajúcimi amidovým skupinám I, II a III (C) v
oblasti 1635, 1553 a 1245 cm-1 [Plans et al., 2013;
Kuhnen et al., 2010]. V oblasti D možno nájsť pás
typický  pre  polysacharidy  (škrob)  [Plans  et  al.,
2013].  Ďalšími  väzbami  identifikujúcimi
biomateriály vrátane semien sú deformačné vibrácie
O-H a C-H nachádzajúce sa pri 1650 a 1400-1460
cm-1 a väzby C-O, C-C a C-OH nachádzajúce sa v
regióne 1200-900 cm-1 [Vasques et al., 2007].Obrázok 3: Referenčna vzorka pri 3000x 

zväčšení

Obrázok 4: Vzorka po 300s opracovaní pri 
3000x zväčšení

Obrázok 2: Graf závislosti kontaktného uhla na
semenách sóje od doby po opracovaní
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 Imbibícia

Na  opracovaných  vzorkách  sme  pozorovali
veľký nárast nasiakavosti najmä v prvých hodinách,
čo môže mať veľký význam na rýchlosť vyklíčenia
semien a následne na produkciu biomasy. Najväčší
percentuálny  nárast  hmotnosti  spôsobený
absorpciou vody sme zaznamenali  na  semenách  s
expozíciou 300 sekúnd pri opracovaní na trepačke.
Ako vidíme z grafu na Obr.6, po 24 hodinách mali
všetky vzorky relatívne rovnaký percentuálny nárast
absorpcie vody, avšak vzorky ktoré boli opracované
plazmou  a to  predovšetkým  pri  dlhšej  expozícii
vykazujú  takmer  dvojnásobný  príjem  vody  ako
vzorky bez opracovania plazmou.

 Diskusia
Zistili  sme,  že  vplyvom  DCSBD  výboja  s

rastúcim  časom  kontaktný  uhol  na  povrchu  sóje
klesá. Najlepšie hodnoty sme dosiahli s najvyšším
meraným  časom  300  sekúnd.  Homogénnejšie
opracovanie sa nám podarilo dosiahnuť za pomoci
aparatúry s modifikovanou trepačkou. V najväčšej

miere  sa  ageing efekt  prejavil  na vzorke s  dobou
opracovania 60s,  no nárast  bol  veľmi  pomalý a v
časovom  rozpätí  experimentu  je  v  rámci  nami
vypočítanej  odchýlky. Vzhľadom na tento fakt by
bolo  vhodné  skúmať  efekt  starnutia  v  časovom
rozsahu  niekoľkých  dní.  SEM  analýza  ukázala
vyhladenie  povrchu  a  ani  pri  300  sekundovej
expozícii  sa  na  snímkach  neprejavilo  poškodenie
povrchu  vzorky.  Napriek  výrazne  nízkoteplotnej
plazme generovanej pomocou DCSBD sme predsa
len pozorovali čiastočné ohriatie povrchu semien pri
dlhšom opracovaní, ktoré však nepresiahlo 40°C. Aj
keď  SEM  analýza  potvrdila,  že  nedochádza  k
mikrotrhlinám,  na  vzorkách  bolo  pozorované
pukanie  obalu  semien  pri  dlhých  expozičných
časoch,  ktoré  pripisujeme  ich  vysychaniu  pri
opracovaní.  Tento  fakt  by  vysvetľoval  aj  pokles
pásu OH v nameraných FTIR spektrách. Najvyššiu
nasiakavosť  sme  zistili  u  vzorky  s  dobou
opracovania  300s  na  aparatúre  s  trepačkou.
Percentuálny  nárast  hmotnosti  pri  týchto
podmienkach  bol  po  7  hodinách  porovnateľný  s
tým, ktorý sme zaznamenali u referenčnej vzorky až
po  24  hodinách.  Skrátením  doby  napučiavania
pomocou  opracovania  semien  plazmou
generovanou DCSBD výbojom teda môžeme znížiť
čas klíčivosti, v ďalšom výskume je však potrebné
okrem  fyzikálnych  vlastností  povrchu  stanoviť  aj
biologické  faktory  a  parametre,  ktoré  plazma
ovplyvňuje. 
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Measurement of quantum turbulence in superfluid 4He
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Abstract: In this work we present measurements
of quantum turbulence generated by an oscillating
quartz tuning fork submerged in superfluid 4He at var-
ious temperatures under Tλ = 2.17K. The observed
turbulent mode is quantitatively characterized by a
vortex line density L, which was indirectly measured
by the attenuation of second sound.

Keywords: Helium-4 · Superfluidity · Quantum tur-
bulence · Second sound

1 Introduction to superfluidity

As the temperature approaches absolute zero, macro-
scopic fluid properties can be affected by quantum
phenomena. The zero temperature limit is usually fol-
lowed by a solidification, but in the case of 3He and
4He the fluids remain in liquid state instead, which
are then called quantum fluids.

1.1 Superfluid helium as a Bose-Einstein
condensate

Among all basic chemical substances, helium keeps
its liquid state even at absolute zero, which makes
its quantum behaviour noticeable. In particular, at
Tλ = 2.17K a second-order phase transition occurs
and helium becomes superfluid, commonly called
He-II. Due to the core composition of 4He (the com-
mon helium isotope), the resulting nuclear spin equals
zero. 4He gas is therefore classified as a weak-
interacting Bose gas. Using Bose-Einstein quantum
statistics[1] can be shown that below the certain tem-
perature (≈ 3.15K for ideal BEC and ≈ 2.17K for
helium) a macroscopic number of bosons occupies
the lowest single quantum state.

Comparing with a classical fluid, the superfluid it-
self has several remarkable properties, like more than
thousand times higher thermal conductivity or almost
zero viscosity[2] when flowing through narrow cap-
illaries.

∗kubo@fks.sk
†david.schmoranzer@mff.cuni.cz

In 1941 L.D. Landau proposed[3] the full phe-
nomenological microscopic theory of thermal exci-
tations from which the macroscopic theory (two-fluid
model) of superfluid hydrodynamics can be derived.

1.2 Two-fluid model and second sound

The experimental facts led Landau [4] to postulate
his own theory, that under Tλ the whole helium fluid
is composed of two different, almost independently
behaving fluids. We recognise them as a pure su-
perfluid component, which has zero viscosity, and
normal component, obeying classical hydrodynamic
laws.

These two interpenetrating fluids are moving with
their own velocity fields, denoting vs and vn, and
corresponding densities ρs, ρn. The total density ρ is
then

ρ = ρs +ρn (1)

and the total mass flux j of both components

j = ρsvs +ρnvn . (2)

According to experimental data and Landau’s mi-
crosocopic theory, the dependence of fractional den-
sities on temperature is sketched below in Figure 1.

Figure 1: Temperature dependence of the normal
(red) and superfluid (blue) component. The total den-
sity ρ varies only weakly with temperature.
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The four principal hydrodynamic equations for the
two-fluid model are the laws of conservation. Assign-
ing P as pressure, T as temperature and s as entropy
per unit mass, one can derive[4] the conservation of
mass, entropy and momentum for both components,
respectively:

∂ρ
∂ t

+∇ · (ρsvs +ρnvn) = 0 , (3)

∂ (sρ)
∂ t

+∇ · (sρvn) = 0 , (4)

∂vs

∂ t
+

∇P
ρ
− s∇T = 0 , (5)

∂vn

∂ t
+

∇P
ρ

+
ρs

ρn
s∇T = 0 . (6)

This set of equations lead[5] to two wave equa-
tions. The first one for a pressure-density wave and
the second one for an entropy-temperature wave:

∂ 2ρ
∂ t2 = u2

1∇2ρ
∂ 2s
∂ t2 = u2

2∇2s , (7)

in which u1, u2 are corresponding velocities of wave
propagation

u1 =

(
∂P
∂ρ

)1/2

s
u2 =

(
ρs

ρn

T s2

Cp

)1/2

, (8)

where Cp is the specific heat. The first wave equa-
tion on the left in (7) represents ordinary sound, when
both fluids oscillate identically (vs = vn). On the con-
trary, the other wave equation in (7) describes what is
commonly called as second sound, the new wave pro-
cess specific for 4He, where the components oscillate
in antiphase (ρsvs =−ρnvn). According to the conti-
nuity equation (3), for a given point the total density
ρ is constant.

1.3 Quantum effects

Since the superfluid component flows wihout dissi-
pation, there is an analogy with electron currents in
atoms. By this we have that all the superfluid atoms
are connected via the macroscopic wavefunction of
the form Ψ =

√
ρs/m4 eiφ(r,t), where m4 is 4He core

mass and φ(r, t) is a scalar function (phase) of coordi-
nates and time. By applying the momentum operator
p̂ it can be shown that the velocity field of superfluid
component cannot make any vortices:

rotv = ∇× p̂|Ψ〉
m4|Ψ〉

=
h̄

m4
∇×∇φ(r, t) = 0 (9)

However, there is still one allowed form of ro-
tational motion. A thin (≈ 10−10 m wide) vor-
tex line, whose circulation and energy density
are quantized in multiples of κ ≈ 10−7 m2 /s and
ε0 ≈ 100eV/m respectively. In the early work
of Osborne[6], the basic properties of quantum
vortices were studied in rotating container filled
with superfluid 4He. In this case, the vortices
are fully polarized and form hexagonal structure.

Figure 2: A numeric sim-
ulation of randomly dis-
tributed vortex lines.

Generally in consid-
erably complex sit-
uations, the vortices
may be disordered
and unpolarized.
Thus for an isotropic
and homogeneous
distribution one can
define L as the total
length of vortex
lines located in unit
volume.

2 Quantum turbulence

The two-fluid nature of superfluid 4He definitely pro-
vides a more general form of motion of quantum
fluids. Consequently, the understanding of such a
remarkable physical system as quantum turbulence
(QT), may turn to a deeper understanding of turbu-
lence in classical fluids, which is, till this day, far from
complete.

2.1 Effect of QT on attenuation of prop-
agating second sound wave

Strictly speaking, it is not true that the superfluid
and normal components act independently of each
other. They are connected (due to the weak interaction
between helium atoms) through the mutual friction
force. A formula for this force was derived by Vinen
and Hall, based on experimental data[7]

Fsn = B
ρnρs

ρ
Ω̂× [Ω× (vn−vs)]

+B′
ρnρs

ρ
[Ω× (vn−vs)] , (10)

where Ω stands for the local vorticity of normal com-
ponent, Ω̂ for its normalised vector and B,B′ are tem-
perature dependent coefficients.
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From equation (10), it is clear that when the sec-
ond sound wave vns = vn−vs is passing through the
system of quantum vortices, the first force term with
B would suppress it. This leads to linear resistance
and therefore to an exponential attenuation of second
sound amplitude. The second term with B′ is perpen-
dicular to vns, so there is no dissipation of energy.

If we choose the z-axis as the direction of propagat-
ing second sound wave, using the formula for mutual
friction force (10) the corresponding wave equation
takes the form [8]

∂ 2vns

∂ 2z
− BκL

3u2
2

∂vns

∂ t
− 1

u2
2

∂ 2vns

∂ 2t
= 0 . (11)

Here we find the solution in the expected form of
exponentially attenuated wave vns ∝ exp(−αz) with
the attenuation constant α = BκL/6u2.

Of course, mutual friction force is not the only
dissipative effect. While any amount of normal com-
ponent is still present, classical viscous damping acts
even if no QT is created. Thus the resonance peak of
second sound signal generated in a finite system (res-
onator) has a non-zero width ∆ f0 when no vortices
are present. As we start to produce QT, the peak will
broaden and the amplitude will decrease.

Measuring the initial peak height A0, initial reso-
nance width ∆ f0 and decreased height A provides a
sufficient amount of information to determine[8] the
vortex line density L, in particular

L =
6π∆ f0

Bκ

(
A0

A
−1
)
. (12)

Figure 3: An example of observed attenuated second
sound signal. Data source:[9].

3 Experimental setup

The whole system consisting of QT generator and
second sound sensors was placed into a cylin-
drical resonator cavity of diameter d = 10mm
and height H = 54mm, as shown in Figure 4.

Figure 4: Photo of the res-
onator used in experiment.

Generation of QT
is ensured by an os-
cillating quartz tun-
ing fork, located in
the middle of the res-
onator. Two sec-
ond sound sensors
(source and detec-
tor) have been imple-
mented at the ends
of the resonator, fac-
ing each other. The
resonator itself is not
enclosed entirely - a
small 1mm thin hole
is drilled through the body, connecting the cavity to
the open superfluid helium bath.

3.1 Quartz tuning fork

In general, quartz tuning forks are well-known com-
mercially produced piezoelectric oscillators because
of their wide application1. In our work we used an
unconventional fork with fundamental resonance at
6.5kHz. Geometry of the fork is sketched in Figure 5.

Figure 5: Sketch of
quartz tuning fork.

Our fork is characterized
by its leg length L = 35mm,
width W = 75µm, thickness
T = 90µm, the distance be-
tween prongs D = 90µm
and the fork constant of
value a = 3.61 ·10−7 Cm−1.

We were driving the fork
by an amplified alternating
voltage U ∝ eiωt , causing
the antiphase oscillation of
fork’s prongs to the sides.
It is shown[10] that by ap-
plying voltage U to the fork
results in a driving force of
magnitude F = 1

2 aU . More-

1For example as a frequency standard in watches.
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over, by measuring the current response we can de-
termine the velocity at the tip of the prong as v = I/a.
Knowledge of these parameters is crucial for all mea-
surements related with the dynamics of the superfluid.

3.2 Second sound source and detector

Although second sound is a wave of temperature and
entropy, one can produce such a wave process purely
mechanically as well. In particular, when a semi-
permeable membrane with sub-micron pores is oscil-
lating submerged in He-II, the superfluid component
is able to flow through the membrane easier than the
normal one. Due to the continuity equations, oscilla-
tions of densities ρs, ρn are created and hence second
sound is produced.

In our experiment we used two identical
membrane-like devices to produce and also detect the
second sound. The sensor itself is essentially a ca-
pacitor where the one electrode consists of the mem-
brane with a 100nm thick gold layer and the other
is made of brass. The gold electrode is electrically
connected with the resonator body while the other
electrode to the wave generator or lock-in amplifier
(depends whether the device is used as a transducer
or receiver).

Figure 6: Left: Technical sketch showing the lo-
cation and naming the parts os second sound sensor.
Right: A photo of realistic construction.

Because there is a finite distance between the sen-
sors (H = 54mm) we were able to observe many har-
monic resonance modes. The resonance frequency
is easy to find from the equation for standing waves
f = u2

λ = u2
2H n, where n is a positive integer. In the

lower part of the temperature range we were work-
ing in (1.55K− 2.15K), the second sound velocity
is not changing dramatically so for the purpose of
estimation we can take the value u2 ≈ 20m/s. The
theoretical prediction for the 1st resonance mode is
then f ≈ 185Hz.

Figure 7 shows the full frequency sweep measure-
ment in near area of the theoretical prediction. The
observed resonance mode differs slightly due to finite
lateral dimensions and non-ideal geometry.

Figure 7: 1st harmonic mode of second sound.

During the whole experiment we were working at
the 1st resonance mode because of its greatest sensi-
tivity in the middle of resonator where the tuning fork
is located and thus QT generated.

3.3 Cooling process

The resonator with installed second sound devices and
quartz tuning fork has been inserted into an isolated
vessel, designed for the works with cryogenic fluids.

Figure 8: Photograph of
used cryostat.

After we pre-cooled
the cryostat with a
liquid nitrogen (77K),
liquid helium (≈ 4K)
was transferred di-
rectly from the trans-
port vessel. When
the strongly evaporat-
ing LHe filled the cryo-
stat, vapours were im-
mediately pumped by
a Roots-pump so that
the inner pressure was
lower than the satu-
rated vapour pressure.
This ensured the drop-
ping of temperature
even below Tλ . This method of course doesn’t work
for any desired temperature drop. Effectively we were
able to reach the minimum of temperature of≈ 1.25K.
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During the whole experiment it was crucial to have
temperature fixed with sufficiently small deviations.
To ensure this, two methods for measuring temper-
ature has been used. First was a direct measure-
ment using semiconductor (Germanium thin film on
GaAs substrate), whose temperature-resistance cali-
bration was known from previous experiments. Sec-
ond method was the tabular conversion to temperature
from the saturated vapour pressure, which we could
regulate by manually (or via a computer) opening or
closing the pump valve.

Putting all together, from the mechanical point of
view we ensured a satisfactory thermal isolation and
prepared cooling system providing to reach any tem-
perature above ≈ 1.25K. Overall we measured at
four temperatures: 2.15K (almost no presence of su-
perfluid component), 1.95K (densities of both com-
ponents are equal), 1.55K (comparably more super-
fluid component than normal) and 1.35K (consider-
ably more superfluid component).

Electrically, several wave generators, lock-in am-
plifiers and attenuators were used to guarantee and
measure the appropriate and desirable voltages. The
full schematic circuit is displayed in Figure 8 below.

Figure 9: Electrical scheme of experimental setup.

The goal of our work was to calculate the vortex
line density using equation (12). Additionally, with
the knowledge of fork’s velocities we would be able
to show, how the QT originates in relation with the
motion of fork. In this paper we present that the
critical velocity, responsible for generating QT seems
to have fixed value independent on temperature.

4 Results

For the purpose of measuring the attenuation we chose
to do the experiment in the following steps. First, af-
ter the desired temperature has been fixed, we directly
measured the resonance frequencies and widths of the
tuning fork and second sound sensors independently.
Next we set up the second sound to oscillate con-
stantly on its resonance for 2 minutes. Subsequently
the constant resonance drive on tuning fork was turned
on for 3 minutes. As 3 minutes passed, the tuning fork
was turned off and let the second sound to stabilize
on previous level for another 2 minutes.

These steps were repeated several times for various
magnitudes of applied voltage amplitude on the tuning
fork. The amplitude has been changed gradually so
that in the end it should be clear, when QT appeared.

Figure 10: Attenuation of constant 1st mode of sec-
ond sound resonance due to the presence of quantum
turbulence produced by an oscillating tuning fork at
various velocities. ”ON” and ”OFF” have the mean-
ing whether the tuning fork was oscillating or not.
This graph shows the attenuation for particular tem-
perature T = 1.95K. The values on x-axis are related
to the system time measured by a computer.
Note: A0 and A are measured with respect to the offset
voltage which has been changing during the measure-
ments for each temperature.

Figure 10 shows the operation of obtaining data
required for the calculation of vortex line density.
This was processed by a software designed in the
LabVIEW c© environment.

Figure 11 summarises all the results for every tem-
perature and shows the dependence of vortex line
density as a function of tuning fork velocity.
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Figure 11: Vortex line density as a function of tun-
ing fork velocity. The dashed line shows the level
above which the measured QT is significant. All the
data inside a grey rectangle area are considered to not
exhibit any QT.

The experiments clearly showed that until a cer-
tain critical velocity (≈ 0.3m/s) is exceeded, no (sta-
tistically) significant QT is present. What is more
interesting, the processed data proves that the criti-
cal velocity is independent of temperature. In other
words, independent of the ratio of superfluid and nor-
mal component densities.

5 Conclusions

We have demonstrated that for varied temperatures
the technique of second sound attenuation leads
to convincing quantification of vortex line density,
which was generated by the vibrations of submerged
6500Hz quartz tuning fork in superfluid helium.

The main result of this measurement is the critical
velocity vc ≈ 0.3m/s, above which QT is generated,
independently of temperature. According to the mu-
tual friction relation (10) this result might seem coun-
terintuitive, because the relation predicts the value of
critical velocity should increase as the ratio of relative
densities varies from ρs/ρn = 1. This clearly implies
there has to be another source of quantum turbulence,
excepting the mutual friction force.

Studies observing the superfluid helium at very low
temperatures (� 1K), when practically no normal
component is present (and therefore no mutual fric-
tion), support this assumption[11]. Briefly, in He-II
there exist quantum vortices with attached ends to

the oscillating object. When the oscillation is strong
enough, the vortex can overlap itself and produce
vortex rings which consequently develop into a dense
tangle and attenuate the second sound wave.

Nevertheless, the results contained within this work
could be used in further research of quantum hydrody-
namics where the fork’s data would be studied more
precisely. Till these days, it is not yet clear if the
quantum turbulence of superfluid component is some-
how connected with the classical turbulence of normal
component. During this experiment we measured a
large quantity of data characterising the behaviour
of the tuning fork through the applied force and re-
sulting velocity. The most general assumption is the
existence of two critical velocities, one for classical
turbulence and second for QT. Comparing the data
calculated for the vortex line density in this work with
the hydrodynamic data hidden in measured forces and
velocities could help to find the final answer.
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Výskum magnetických vlastností materiálov, 

a teda aj magnetizácie, je v súčasnosti mimoriadne 

aktuálny, pretože tieto materiály tvoria základ 

záznamových médií využívaných v dnešnej dobe.  

Jednou z metód analýzy magnetizácie povrchu je 

Kerrov jav (MOKE), ktorý pozostáva zo skúmania 

odrazu polarizovaného svetla od materiálu 

vloženého do externého magnetického poľa. Pri 

tomto odraze dochádza k rotácii roviny kmitov 

svetelného vektora [Lab E, 2009]. Kerrova rotácia, 

ktorá je úmerná magnetizácii [Qiu and Bader, 2000], 

spôsobí zmenu meranej intenzity svetla vo 

vhodnom experimentálnom usporiadaní a umožní 

získať hysteréznu slučku iným spôsobom. Poznáme 

tri rôzne geometrie tohto javu, určené orientáciou 

magnetizácie vzhľadom na rovinu dopadu a rovinu 

vzorky: transverzálnu, longitudinálnu a polárnu [Lab 

E, 2009].  

 
Obr. 1 Magnetometer v longitudinálnej konfigurácii 

V práci je demonštrované experimentálne 

zariadenie magnetometra na báze longitudinálneho 

MOKE (Obr. 1). Toto zariadenie bolo využité 

pri analýze vzorky kobaltu o hrúbke 70 nm, 

nadeponovanej na substráte kremíka. Zdrojom 

svetla 1 bol laserový diódový modul (650 nm), 

polarizátor 2 zaručil požadovanú (p) lineárnu 

polarizáciu (LP) svetla dopadajúceho na vzorku 4. 

Vzorka bola umiestnená v externom magnetickom 

poli, generovanom elmag. cievkami 5. Smer 

striedavého magnetického poľa H bol rovnobežný 

s povrchom vzorky aj s rovinou dopadu. Svetlo 

odrazené od povrchu vzorky pre-chádza do 

fotodetektoru 7 Glanovým-Taylorovým 

analyzátorom 6, orientovaným takmer skrížene 

s polarizátorom 2. Číslo 3 označuje clony slúžiace 

na odstránenie nežiaduceho rozptýleného svetla. 

Naším cieľom bolo zistiť závislosť intenzity 

svetla od intenzity magnetického poľa, keďže 

intenzita svetla je úmerná Kerrovej rotácii, ktorá je 

zasa úmerná magnetizácii [Qiu and Bader, 2000]. 

Graf tejto závislosti má tvar hysteréznej slučky 

(Obr. 2). Tento graf slúži na demonštráciu Kerrovho 

javu, nakoľko je to veľmi citlivá metóda.
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Obr. 2 Závislosť intenzity svetla od intenzity 

magnetického poľa 
V prípade malých hodnôt intenzity 

magnetického poľa nedochádza k stavu nasýtenia 

magnetizácie, avšak zvyšovanie tejto intenzity 

ovplyvní dopadajúce LP svetlo natoľko, že po 

odraze od vzorky kobaltu dôjde ku Kerrovej rotácii, 

úmernej magnetizácii vzorky, ktorá dosiahla stav 

nasýtenia. Výhodou tejto metódy je jej lokálnosť. 

Práca bola experimentálne realizovaná v MLC, 

kde magnetometer nájde svoje využitie. 
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Abstrakt 

V práci predstavujeme nový vzdialený  
e–experiment z mechaniky „Naklonená rovina“ 
a jeho využitie pri bádateľskom experimentovaní. 
Aparatúra experimentu sa nachádza v laboratóriu 
Katedry fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave (KF PdF TU). Bádateľským 
cieľom bolo skúmať pohyb telesa po naklonenej 
rovine z dynamického a energetického hľadiska 
a určiť faktor šmykového trenia medzi podložkou 
a pohybujúcim sa telesom. Za účelom získania čo 
najpresnejších výsledkov bolo potrebné poznať 
tiažové zrýchlenie v Trnave. K jeho určeniu sme 
využili merania doby kmitu z e–experimentu 
„Matematické kyvadlo“, ktorý je takisto súčasťou 
e–laboratória fyziky KF PdF TU. 

Kľúčové slová: bádateľské vzdelávanie, pohybové 
zákony, faktor šmykového trenia, zákon zachovania 
mechanickej energie 

1 Úvod 

Nezastaviteľný a rýchly rozvoj informačno-
komunikačných technológií (IKT) dnes umožňuje 
vytvárať rôzne virtuálne didaktické pomôcky pre 
rôzne oblasti edukácie, nevynímajúc ani predmet 
fyzika. Tieto pomôcky sú väčšinou určené na 
simulovanie preberaného fyzikálneho javu podľa 
ideálneho matematického modelu, aby im 
žiaci/študenti ľahšie a hlbšie porozumeli 
a efektívnejšie si zapamätali. Okrem toho už IKT 
však dovoľujú realizovať aj reálne vzdialené 
experimenty pozostávajúce z reálnej aparatúry 
ovládanej prostredníctvom internetu online. Takéto 
experimenty voláme e–experimenty. 

V súvislosti s budovaním e–experimentov 
v strednej Európe možno spomenúť Konzorcium 
troch univerzít, ktoré vzniklo v spolupráci 
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovej 
v Prahe (MFF UK), Fakulty aplikovanej 
informatiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (FAI 
UTB) a KF PdF TU. MFF UK v Prahe je prvým 
tvorcom e–experimentu na báze Internetového 
Školského Experimentálneho Systému (ISES). 
Tento experimentálny systém umožňuje nielen 

experimentovanie na diaľku, ale aj prenos reálnych 
experimentálnych dát nameraných pomocou 
príslušných tzv. ISES modulov do počítača 
experimentátora. Namerané údaje sú buď zbalené 
do Excelovského súboru, ktorý si experimentátor 
stiahne, alebo ich možno tiež zobraziť formou html 
tabuľky a z nej skopírovať do príslušného PC 
softvéru a vyhodnotiť ich. [1] 

Vzdialené experimenty, ktoré vznikli alebo 
vznikajú na pôde Konzorcia troch univerzít, sú 
postupne vkladané do databázy komplexného 
manažérskeho systému nazvaného REMLABNET, 
ktorý má vlastnú web stránku [2]. Prostredníctvom 
nej možno, bez nutnosti registrácie a prihlasovania 
sa, voľne cez PC, smartphon alebo tablet tieto 
experimenty spustiť a pracovať s nameranými 
dátami. Oba vzdialené experimenty, ktorým sa 
v práci venujeme, sú tiež dostupné cez web stránku 
tohto manažérskeho systému. 

2 Popis použitých vzdialených 
experimentov 

Pri bádateľskom experimentovaní sme pracovali 
s dvomi vzdialenými experimentmi – „Naklonená 
rovina“ a „Matematické kyvadlo“, ktoré stručne 
predstavíme. 

2.1 E–experiment „Naklonená rovina” 

Vzdialený experiment „Naklonená rovina“ je 

jedným z radu reálnych vzdialených experimentov 

založených na báze systému ISES. Technickú 

realizáciu experimentu približujú Obr.1 a, b, c. 

Pozostáva z naklonenej roviny, ktorú je možné 

naklápať v rozsahu   30  ; 30  a z dreveného 

telesa tvaru kvádra, ktoré sa pohybuje po drevenej 

podložke po naklonenej rovine. K aparatúre je 

pripevnený sonar ISES, ktorého úlohou je snímať 

okamžitú polohu telesa ako funkciu času. Skladá sa 

z prijímača upevneného na jednom konci 

naklonenej roviny a vysielača upevneného na 

pohybujúcom sa telese (Obr. 2), pričom hmotnosť 

telesa m  spolu so sonarovým vysielačom je 

kg 313,0m .  
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Obr. 1: Technická realizácia e–experimentu „Naklonená 

rovina“: a) naklápateľná rovina s pohyblivým telesom,  

b) laboratórny sieťový zdroj VOLTCRAFT VSP 2403,  

c) panel ISES s pripojeným sonarom na ovládanie 

elektromagnetov a uhla sklonu roviny 

Po obidvoch stranách naklonenej roviny sú 

umiestnené elektromagnety, ktorých úlohou je 

zachytiť pohyblivé teleso, aby sa nezačalo po 

naklonenej rovine pohybovať samovoľne, ale až na 

pokyn experimentátora. 

Sonar a modul pre ovládanie elektromagnetov 

a uhla sklonu roviny sú potom pripojené k ISES 

panelu, ktorý je pripojený k riadiacemu počítaču. 

Súčasťou vzdialeného experimentu je aj web 

kamera, ktorá poskytuje experimentátorovi živý 

obraz experimentu a lepší kontakt s experimentom. 

Online experimentovanie je už možné aj 

prostredníctvom notebooku vďaka vyvinutému 

modulu USB ISES, do ktorého je možné pripájať 

a vzdialene ovládať ďalšie ISES moduly. 

 
Obr. 2: ISES sonar: pevná časť – prijímač (vľavo), 

pohyblivá časť – vysielač (vpravo) 

Pohľad na vstupnú www stránku vzdialeného 

experimentu znázorňuje Obr. 3. Stránka je dostupná 

cez manažérsky systém REMLABNET [2]. 

Experiment je však možné spustiť a ovládať priamo 

z adresy [3]. Web kamera zobrazuje reálny pohľad 

na aparatúru experimentu (Obr. 3 vpravo hore). 

Tento reálny obraz si môže experimentátor 

kliknutím naň zväčšiť a umiestniť na svojej 

obrazovke podľa potreby. 

 
Obr. 3 Web stránka e–experimentu 

„Naklonená rovina“ [2] 

Postup pri meraní je nasledovný: 

1. Tlačidlom „Zapnúť magnety“ zapneme 

elektromagnety, aby sa teleso nezačalo 

samovoľne pohybovať, nastavíme sklon roviny 

na požadovaný uhol v takom smere, aby mohlo 

dôjsť k pohybu telesa. 

2. Po nastavení požadovaného uhla sklonu sa 

rozsvieti na zeleno tlačidlo „Štart experimentu“, 

teda experiment je pripravený a možno ho týmto 

tlačidlom spustiť. 
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3. Pod tlačidlom „Štart experimentu“ sa nachádza 

graf zobrazujúci časovú závislosť okamžitej 

polohy telesa, vynesenú pomocou ISES sonaru. 

4. Pod grafom sa nachádzajú dve ponuky – „Export 

dát do tabuľky“ a „Export dát do Excelu“. 

Kliknutím na jednu z nich sa zobrazia 

experimentálne dáta buď formou html tabuľky 

alebo v Excelovskom súbore. 

Priebeh celého experimentu možno sledovať 

prostredníctvom web kamery. 

2.2 E–experiment „Matematické 
kyvadlo” 

Ako sme už vyššie spomenuli, hlavným cieľom 

práce je určiť faktor šmykového trenia medzi 

podložkou a telesom pohybujúcim sa po naklonenej 

rovine. Aby sme dosiahli čo najpresnejšie výsledky, 

bolo potrebné experimentálne určiť aj veľkosť 

tiažového zrýchlenia v Trnave. K tomu sme využili 

práve vzdialený experiment „Matematické 

kyvadlo”, ktorý je takisto voľne dostupný cez 

manažérsky systém REMLABNET [2], ale možno 

ho spustiť aj priamo z adresy [4]. Vlastnú aparatúru 

experimentu popisujeme na Obr. 4. 

 
Obr. 4: Celkový pohľad na experiment „Matematické 

kyvadlo“ [1]: a) drevená konštrukcia s dvoma vláknom 

spriahnutými ISES silomermi, b) zariadenie snímajúce 

počet kyvov kyvadla optickou bránou, c) zariadenie 

zabezpečujúce vychýlenie kyvadla z rovnovážnej polohy 

Medzi hardvér, z ktorého sa experiment skladá, 

môžeme zaradiť dva vláknom spriahnuté ISES 

silomery umiestnené na drevenej konštrukcii vo 

výške m 3  (Obr. 4). Na konci vlákna je zavesené 

závažie, pričom dĺžka závesu je m 903,1l . 

Experiment je ďalej vybavený optickou bránou, 

ktorá zaznamenáva počet kyvov kyvadla 

prechodom vlákna cez svetelný lúč. Na odčítavanie 

nastavenej vzdialenosti počiatočnej výchylky je 

použitý ISES Ohmmeter. Nastavenie počiatočnej 

výchylky sa realizuje pomocou mechanizmu 

ihličkovej tlačiarne (Obr. 5), ktorý sa po určitých 

úpravách výborne hodil na tento účel. Pre potreby 

organizácie experimentu, prepínanie rôznych 

blokov napájania a taktiež pre zabezpečenie 

prechodov medzi rôznymi stavmi experimentu je 

použitá reléová doska DB-16R. Súčasťou 

experimentu je taktiež laboratórny zdroj 

jednosmerného napätia VOLTCRAFT VSP 2403 

HE. [1] 

 
Obr. 5: Mechanizmus zabezpečujúci vychýlenie 

závažia z rovnovážnej polohy na užívateľom 

zvolenú počiatočnú výchylku [1] 

Web stránku vzdialeného experimentu 

„Matematické kyvadlo“ spustenú cez manažérsky 

systém REMLABNET [2] možno vidieť na Obr. 6. 

Kompozícia stránky je podobná ako v prípade 

experimentu „Naklonená rovina“. 

 
Obr. 6: Pohľad na vstupnú www stránku e–experimentu 

„Matematické kyvadlo“ [2] 

Práca so stránkou experimentu a teda aj samotné 

experimentovanie je v tomto prípade veľmi 

jednoduchá záležitosť. Experimentátor si v ľavom 

a) 

b) 

c) 

244 Michal Kukula



 

 

dolnom rohu pomocou „bežca“ nastaví požadovanú 

počiatočnú výchylku v rozsahu 1 cm až 20 cm 

a tlačidlom „Štart experimentu“ experiment spustí. 

Priamym prenosom cez kameru môže 

experimentátor sledovať mechanizmus, ktorý 

vychýli kyvadlo z rovnovážnej polohy a rozkmitá 

ho. Ak chce experiment ukončiť, stlačí tlačidlo 

„Stop experimentu“. Stlačením tlačidla „Export dát 

do tabuľky“ alebo „Export dát do Excelu“ bude mať 

namerané dáta k dispozícii formou html tabuľky, 

alebo v Excelovskom súbore, ktorý si potom stiahne 

a môže začať s ich spracovaním. 

3 Bádateľské vzdelávanie 

Ako ukazuje výskumná prax [1], [5 – 8], bádateľsky 
orientované vzdelávanie je účinnejším prostriedkom 
motivácie pre žiaka/študenta ako tradičný spôsob 
výučby. Z tohto dôvodu prezentujeme práve túto 
metódu v spojení s využívaním e–
experimentovania, čo v podstate predstavuje 
novinku v bádateľskom vzdelávaní. Jednou 
z nesporných výhod vzdialených experimentov je tá 
skutočnosť, že umožňujú experimentátorovi 
samostatné experimentovanie kedykoľvek 
(24/7/365) a odkiaľkoľvek, ak je pripojený so 
svojím PC, či smartphonom alebo tabletom na 
Internet. Pri bádateľskom prístupe si zvolíme cieľ 
bádania napríklad vo forme výskumných otázok 
a ich následného experimentálneho overenia 
a zodpovedania. 

Pre experiment „Naklonená rovina“ takisto 
možno formulovať niekoľko výskumných otázok 
(VO)  a výskumných úloh (VU), ktoré potom 
následne postupne zodpovieme: 

 VO1: V ktorých pohybových stavoch sa 
môže teleso na naklonenej rovine 
nachádzať? 

 VO2: Do akej kategórie z hľadiska 
klasifikácie priamočiarych pohybov patrí 
pohyb telesa po naklonenej rovine? 

 VO3: Má na pohyb telesa vplyv podložka 
po ktorej sa pohybuje? Ak áno, akou 
funkciou možno túto závislosť vyjadriť? 

 VU1: Pomocou e–experimentu „Naklonená 
rovina“ stanovte veľkosť faktoru 
šmykového trenia medzi telesom 
a podložkou. 

 VU2: Vyhodnotením dát z e–experimentu 
vyneste závislosť energie ako funkcie času 

 tfE  . Bude sa líšiť od ideálneho 
modelu? 

Podobným spôsobom možno samozrejme 
formulovať mnohé ďalšie výskumné otázky.  

Na zodpovedanie prvých troch výskumných 
otázok vystačí pozorovanie, podporené 
experimentálnymi dátami, ich spracovanie a znalosť 

teórie, ktorú teraz stručne uvedieme. Nami zadané 
dve úlohy vyriešime experimentálne. 

4 Pohyb telesa po naklonenej 
rovine 

Aby sme mohli určiť faktor šmykového trenia 

medzi podložkou a telesom pohybujúcim sa po 

naklonenej rovine, budeme skúmať tento pohyb 

z dynamického hľadiska. Ukážeme si však aj 

transformáciu mechanickej energie pri tomto 

pohybe. 

4.1 Dynamický aspekt 

Ak chceme popísať pohyb telesa po naklonenej 

rovine  z dynamického hľadiska, budeme vychádzať 

z Newtonových pohybových zákonov a z pohybovej 

rovnice 

 F
rv

a
2

2

d

d

d

d

t
m

t
mm .  (1), [9] 

Sily, ktoré pôsobia na teleso pohybujúce sa po 

naklonenej rovine znázorňuje Obr. 7. 

 
Obr. 7: Sily pôsobiace na teleso 

pohybujúce sa po naklonenej rovine 

Pri riešení rovnice (1) uvažujeme, že pre veľkosť 

trecej sily t
F  medzi podložkou a pohybujúcim sa 

telesom platí vzťah 

Rgnt μFμFF  ,  (2) 

kde μ  je faktor šmykového trenia, ktorý závisí od 

druhu styčných plôch a gnF  je veľkosť priemetu sily 

tiaže do smeru kolmého na povrch roviny. Pre 

veľkosť zrýchlenia telesa pohybujúceho sa po 

naklonenej rovine možno odvodiť vzťah 
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  cossin μga  .  (3) 

Pod určitým, tzv. kritickým uhlom k  nastáva 

prípad, že pohyb telesa po naklonenej rovine bude 

rovnomerný a 0a . Potom zo vzťahu (3) vyplýva 

ktgμ .  (4) 

Vzťah (3) možno namodelovať ako funkčnú 

závislosť veľkosti zrýchlenia od uhla sklonu 

naklonenej roviny, pričom parametrom bude faktor 

šmykového trenia μ . Nami realizovaný model 

v programe Origin znázorňuje Obr. 8. 
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Obr. 8: Zrýchlenie telesa ako funkcia 

uhla sklonu pre 2m.s 81,9 g , parametrom 

je faktor šmykového trenia 1,0
1
μ  (červená), 

3,0
2
μ   (modrá), 5,0

3
μ  (zelená) 

Teoretické poznatky vychádzajúce z riešenia 

pohybovej rovnice (1) postačia na zodpovedanie 

všetkých troch výskumných otázok. Je žiaduce ich 

však ešte podložiť nameranými údajmi. Časový 

priebeh okamžitej polohy a z neho určená závislosť 

rýchlosti a zrýchlenia pre   12  sú na Obr. 9. 
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Obr. 9: Graf časovej závislosti súradnice x, 

rýchlosti v a zrýchlenia a pri pohybe telesa 

po naklonenej rovine s uhlom sklonu   12  

Keďže ide o reálny pohyb telesa, majú naň vplyv 

aj prípadné nerovnosti a nečistoty na povrchu 

podložky a telesa. Časovú závislosť okamžitej 

polohy (súradnica x) zaznamenáva s určitou 

neistotou merania zariadenie – sonar ISES. 

V ideálnom prípade je výsledná krivka parabolická 

závislosť, avšak graf na Obr. 9 prezentuje reálne 

namerané údaje a časovou závislosťou okamžitej 

polohy nie je dokonalá parabola. 

Rýchlosť ako funkcia času pri tomto pohybe je 

do grafu na Obr. 9 vynesená ako derivácia 

okamžitej polohy podľa času. V dôsledku odchýlok 

od ideálnej paraboly potom ani táto závislosť 

nebude dokonalá priamka, ako možno vidieť z  

Obr. 9. Rovnako ani časová závislosť zrýchlenia, 

vynášaného ako druhá derivácia okamžitej polohy 

podľa času, nebude dokonalá konštantná priamka. 

Na základe merania teraz už možno 

plnohodnotne zodpovedať výskumné otázky: 

 VO1: Teleso voľne položené na naklonenej 

rovine sa môže nachádzať buď: 

a) v pokoji, ak uhol sklonu roviny je 

menší ako kritický uhol k  , t.j. sila 

trenia medzi telesom a podložkou je 

väčšia ako veľkosť priemetu tiažovej 

sily do smeru pohybu; 

b) alebo sa pohybuje smerom nadol, ak 

k  . 

 VO2: Všeobecne patrí pohyb telesa po 

naklonenej rovine medzi priamočiare 

pohyby, v našom prípade ide o rovnomerný 

pohyb ak k   a rovnomerne zrýchlený 

ak k  . 

 VO3: Keďže faktor šmykového trenia μ  

vystupuje vo vzťahu (3) a jeho veľkosť 

závisí od druhu styčných plôch, má na 

pohyb telesa samozrejme vplyv aj druh 

podložky, po ktorej sa pohybuje, ako to 

dokumentujú teoreticky spočítané závislosti 

na Obr. 8. 

4.2 Energetický aspekt 

Pri skúmaní pohybu telesa po naklonenej rovine 

z energetického aspektu vychádzame zo zákona 

zachovania mechanickej energie pre uzavretú 

sústavu. V tomto prípade sa však vyskytuje silové 

pôsobenie v dôsledku trenia, ktoré má za následok, 

že v silovom poli sa nezachováva mechanická 

energia. Takéto silové pôsobenie nazývame 

nekonzervatívne, resp. disipatívne. Vplyv 

disipatívnych síl spôsobuje, že nastane čiastočná 

premena mechanickej energie na iné druhy energie, 

najmä na teplo (disipácia). [9] 
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Zákon zachovania mechanickej energie má potom 

tvar 

QEEE 
pk ,  (5) 

kde k
E  je kinetická energia, p

E  potenciálna 

energia a Q  je práca trecej sily, ktorá sa premení na 

teplo. Dosadením vzťahov pre príslušné energie 

dostávame pre celkovú energiu formuláciu 

   cos
2

1
sin

2

1

2

1 22

0

2
μmgatathmgatmE 








 .  (6) 

Vzťah (6) možno namodelovať ako časovú 

závislosť jednotlivých zložiek energie. Ideálny 

model prezentuje Obr.10. 
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Obr. 10: Model podľa rovnice (6) – energia ako funkcia 

času pri pohybe telesa po naklonenej rovine; kg 1m , 

 45 , m 1
0
h , 2,0μ  a 2m.s 10 g  

5 Experimentálne výsledky 

Najprv sa budeme venovať určeniu tiažového 

zrýchlenia v Trnave pomocou vzdialeného 

experimentu „Matematické kyvadlo“ a potom 

predstavíme aj experimentálne možnosti 

e–experimentu „Naklonená rovina“. Predtým však 

ešte uvedieme použité vzťahy pre výpočet neistôt 

merania. 

5.1 Použité vzťahy pre výpočet neistôt 
meraní 

Pre výpočet neistoty aritmetického priemeru 

fyzikálnej veličiny U  platí vzťah 

 

)1(

1

2










nn

UU
n

i

i

U ,  (7) 

kde U  je aritmetický priemer priamo nameraných 

hodnôt fyzikálnej veličiny U  a n  je počet meraní 

veličiny U . 

Ak určujeme hodnotu fyzikálnej veličiny V  

nepriamym meraním a podľa istého vzťahu závisí 

od priamo meraných veličín , , , CBA , potom pre 

neistotu meranej veličiny V  platí 
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5.2 Určenie tiažového zrýchlenia 
v Trnave 

Pri stanovovaní veľkosti tiažového zrýchlenia g  

v Trnave s využitím vzdialeného experimentu 

„Matematické kyvadlo“ vychádzame z poznatku, že 

pre periódu kmitov T  matematického kyvadla platí: 

g

l
T π2 ,   z čoho   

2

2π4

T

l
g   , (9), [9] 

kde l  je dĺžka závesu kyvadla. Periódu kyvadla T  

možno vyjadriť pomocou počtu kmitov N  

a celkového času merania t  vzťahom 

N

t
T  .   (10) 

Neistotu merania, s ktorou určíme tiažové 

zrýchlenie, stanovíme na základe vzťahu (8): 

22


























 lTg

l

g

T

g
δ  ,  (11 a) 

kde T  a l  sú neistoty aritmetického priemeru 

nameraných fyzikálnych veličín T  a l . 

Vzhľadom k tomu, že nemáme k dispozícii meranie 

dĺžky závesu kyvadla, ale berieme hodnotu uvedenú 

na web stránke experimentu m 903,1l , stanovíme 

l  odhadom ako m 10 3l . Po výpočte 

parciálnych derivácií prejde vzťah (9) na tvar 

   2

4

2

6

2
2 14
π4 lTg

TT

l
δ   . (11 b) 

Na začiatku sme vychýlili kyvadlo 

z rovnovážnej polohy o 15 cm a spustili experiment. 

Z nameraných údajov sme zobrali prvých 200 

kmitov a postupnou metódou určili čas, za ktorý 

kyvadlo vykoná 100 kmitov. Podľa vzťahu (10) sme 

následne určili periódu kmitania a na základe (9) aj 
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tiažové zrýchlenie g  v Trnave. Experimentálne 

dáta prezentuje Tab. 1. 

Počet 

kmitov 
N  

Čas 

(s)  t  

Perióda 

(s) T  

Tiažové 

zrýchlenie 

)(m.s 2g  

100 276,6950 2,7670 9,8129 

100 276,7130 2,7671 9,8116 

100 276,7120 2,7671 9,8117 

100 276,6920 2,7667 9,8131 

100 276,6960 2,7667 9,8128 

100 276,6750 2,7668 9,8143 

100 276,6760 2,7668 9,8142 

100 276,6730 2,7667 9,8144 

100 276,6740 2,7667 9,8144 

100 276,6540 2,7665 9,8158 

100 276,6530 2,7665 9,8158 

- - s 7668,2T  2m.s 8137,9 g  

Tab. 1: Merania doby kmitov a periódy matematického 

kyvadla; určenie tiažového zrýchlenia 

Pomocou vzťahu (7) sme určili T  ako 

s 10 4T . Pre periódu kmitania potom platí 

 s 0001,07668,2 T . 

Dosadením do vzťahu (11 b) dostaneme pre 

neistotu, s ktorou sme určili tiažové zrýchlenie 

hodnotu -2m.s 0053,0g . Veľkosť tiažového 

zrýchlenia v Trnave určená pomocou vzdialeného 

experimentu „Matematické kyvadlo“ má potom 

hodnotu   2m.s 0053,08137,9 g . 

5.3 Určenie faktoru šmykového trenia 

Nadiaľku je veľkým problémom presne nastaviť 

uhol sklonu naklonenej roviny tak, aby pohyb telesa 

bol rovnomerný a mohli sme faktor šmykového 

trenia medzi podložkou a telesom určiť 

z podmienky (4). Vzdialený experiment „Naklonená 

rovina“ totiž umožňuje nastaviť veľkosť uhla 

sklonu len celočíselne. Preto sme experimentovali 

s takými uhlami sklonu, pri ktorých je pohyb telesa 

rovnomerne zrýchlený. 

Vzdialený experiment „Naklonená rovina“ 

poskytuje experimentátorovi iba hodnoty okamžitej 

polohy telesa ako funkcie času a hodnotu uhla 

sklonu roviny. Z toho dôvodu sme vychádzali zo 

vzťahu pre dráhu rovnomerne zrýchleného pohybu 

2

0
2

1
atxx  .  (12) 

Ak vynesieme do grafu dvojnásobok súradnice ako 

funkcie kvadrátu (štvorca) času, dostaneme 

v časovom intervale pohybu telesa lineárnu 

závislosť, ktorej smernica sa priamo rovná 

zrýchleniu telesa. Smernicu určíme veľmi presne 

z fitovania tejto závilosti priamkou v programe 

Origin. Príkladom takéhoto spôsobu určenia 

zrýchlenia telesa je graf funkčnej závislosti  

na Obr. 11. 

0 1 2 3 4 5 6
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 

S
ú
ra

d
n
ic

a
 2

x
 (

m
)

Kvadrát času t
2
 (s

2
)

Model Line

Equation y = A + B*x

Reduced 
Chi-Sqr

1,05423E-4

Adj. R-Squa 0,99921

Value

Súradnica 
2x

A 0,02962

B 0,25529

 
Obr. 11: Závislosť dvojnásobku súradnice od kvadrátu 

času pri uhle sklonu roviny   8 ; fitované priamkou 

Pomocou e–experimentu „Naklonená rovina“ sme 

vykonali 10 meraní pre každý uhol sklonu 

naklonenej roviny v rozsahu 8 ° až 14 °. Pri každom 

uhle sklonu sme potom stanovili priemerné 

zrýchlenie a  a odchýlku aritmetického priemeru 

a . Zo vzťahu (3) potom možno pre faktor 

šmykového trenia odvodiť 





cos

sin
g

a

μ



 .  (13) 

Na základe vzťahov (8) a (13) platí pre neistotu, 

s ktorou určíme faktor trenia μ  vzťah 
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a po výpočte parciálnych derivácií 
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tgcoscos


gg

a
ag

μ .    (14 b) 

Neistotu merania uhla sklonu   sme stanovili 

odhadom ako    10 3

 . Z nameraných 

experimentálnych hodnôt (10 opakovaní pre daný 

uhol sklonu) sme určili priemerné hodnoty 
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zrýchlenia, faktor šmykového trenia a ich neistoty 

merania. Tieto údaje uvádza Tab. 2. 

Uhol 

sklonu 

φ (°) 

a  

(m.s
-2

) 

σa 

(m.s
-2

) 
μ δμ 

8 0,2429 0,0091 0,1155 0,0072 

9 0,4411 0,0034 0,1129 0,0063 

10 0,6405 0,0043 0,1101 0,0057 

11 0,8521 0,0146 0,1059 0,0054 

12 1,0540 0,0047 0,1028 0,0047 

13 1,3220 0,0058 0,0926 0,0044 

14 1,3713 0,0869 0,1053 0,0100 

Tab. 2: Stredná hodnota zrýchlenia určená z nameraných 

hodnôt zrýchlenia pri jednotlivých uhloch sklonu 

a vypočítaná hodnota faktoru šmykového trenia pri 

pohybe telesa po naklonenej rovine 

Z uvedených hodnôt faktoru šmykového trenia 

v Tab. 2 možno ešte určiť priemernú hodnotu, ktorá 

je 1064,0μ . Ak ešte na základe vzťahu (7) 

určíme neistotu aritmetického priemeru, bude pre 

faktor trenia platiť 0029,01064,0 μ . Tým je 

výskumná úloha VU1 splnená. 

Na základe uvedených experimentálnych hodnôt 

v Tab. 2 môžeme ešte vyniesť závislosť zrýchlenia 

ako funkciu uhla sklonu naklonenej roviny. 
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Obr. 12: Závislosť zrýchlenia telesa od uhla sklonu 

naklonenej roviny 

5.4 Transformácia energie pri pohybe 
telesa po naklonenej rovine 

Na základe vzťahu (6) teraz možno pre konkrétne 

meranie vyniesť pomocou reálnych údajov 

závislosť jednotlivých zložiek mechanickej energie 

a tepla, vzniknutého trením, ako funkcie času. 

Jednotlivé zložky energie a celkovú energiu ako 

funkcie času pri pohybe telesa po naklonenej rovine 

pre uhol   14  znázorňuje Obr. 13. Hmotnosť 

pohybujúceho sa telesa s pripevneným sonarovým 

vysielačom je kg 313,0m . 
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Obr. 13: Transformácia mechanickej energie s časom pri 

reálnom pohybe telesa po naklonenej rovine s uhlom 

sklonu   14  

Odpoveďou na výskumnú úlohu VU2 je, že 

závislosť jednotlivých zložiek energie sa mierne líši 

od ideálneho modelu, keďže sa vyskytli isté 

nepresnosti pri určovaní veľkosti faktoru 

šmykového trenia μ  a tiažového zrýchlenia g  

v Trnave. Pri detailnejšom preskúmaní závislosti na 

Obr. 13 zisťujeme, že celková energia (červená 

krivka v grafe) mierne rastie. 

6 Diskusia experimentálnych 
výsledkov 

V práci sme prezentovali jeden z možných 

spôsobov bádateľského vzdelávania s využitím 

vzdialených experimentov, založený na formulácií 

cieľov bádania formou výskumných otázok 

a výskumných úloh a ich následného 

experimentálneho overenia a zodpovedania. Jedným 

z našich zistení bola skutočnosť, ktorá len 

potvrdzuje, že bádateľské vzdelávanie s využitím e–

experimentov prispieva k lepšiemu porozumeniu 

daného javu zo strany žiaka/študenta. Bádateľské 

experimentovanie ho totiž automaticky núti 

zamýšľať sa nad problematikou a hľadať preňho 

stále nové a nové metódy experimentovania. Táto 

práca, vzhľadom na jej obmedzený rozsah, 

nedokáže samozrejme obsiahnuť všetky 

experimentálne možnosti vyššie uvedených  

e–experimentov, s ktorými sme pracovali. Uviedli 

sme však tie, súvisiace so stanovenými cieľmi.  

Z výpočtov a meraní vidieť, že tieto dva nami 

zvolené vzdialené experimenty poskytujú 

experimentálne výsledky s pomerne vysokou 

presnosťou, čím sa radia medzi veľmi kvalitné. Pri 

určovaní veľkosti tiažového zrýchlenia v Trnave 

pomocou e–experimentu „Matematické kyvadlo“ sa 

najlepšie osvedčila postupná metóda merania, ktorú 

prezentuje Tab. 1, ktorá presnosť výsledných 
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hodnôt ešte zvýšila. Nevýhodou silónového vlákna, 

na ktorom je závažie kyvadla zavesené, však môže 

byť, že s postupom času zväčšuje svoju dĺžku. 

Vzdialený experiment „Naklonená rovina“ 

taktiež poskytuje veľmi presné experimentálne 

údaje okamžiej polohy telesa ako funkcie času 

vďaka presnosti použitého ISES sonaru. Z toho je 

potom možné získať závislosti veľmi dobre 

matematicky popísateľné. Príkladom je aj graf 

závislosti na Obr. 11, kde sa krivka veľmi málo líši 

od ideálnej priamky.  

Slabina experimentu sa však prejavuje 

v nepresnom nastavení a následnom odčítaní 

zvoleného uhla sklonu naklonenej roviny. Ak totiž 

nastavíme uhol sklonu napríklad na 10 °, zastaví sa 

naklonená rovina už pri uhle asi 9,6 ° a uhol sklonu 

počítač vyhodnotí ako správne nastavený a povolí 

spustenie experimentu. Vplyvom tiaže telesa sa pri 

jeho pohybe po naklonenej rovine môže uhol sklonu 

ešte zmeniť aj o 0,4 °. To môže byť dôvodom, prečo 

nám aj pri 10 rôznych meraniach pre jeden 

konkrétny uhol sklonu zakaždým vyšla iná hodnota 

zrýchlenia, teda aj faktoru šmykového trenia. Preto 

sme do Tab. 2 uvádzali vždy iba priemernú hodnotu 

zrýchlenia z týchto 10 meraní pre daný uhol a z nej 

potom podľa vzťahu (13) určený faktor šmykového 

trenia. Z vypočítaných hodnôt faktoru trenia sme 

potom opäť stanovili priemernú hodnotu, s ktorou 

sme potom ďalej pracovali. 

Pomocou vzdialeného experimentu „Naklonená 

rovina“ sme ešte na záver z jedného konkrétneho 

merania zisťovali transformáciu mechanickej 

energie pohybujúceho sa telesa na jednotlivé 

zložky. Graf závislosti, ktorý prezentuje Obr. 13, sa 

veľmi nelíšil od ideálneho modelu na Obr. 10, 

keďže celková energia bola počas pohybu viac-

menej konštantná a vynášaná do grafu ako súčet 

jednotlivých zložiek. Preto možno na záver 

konštatovať, že sa nám pravdepodobne podarilo 

experimentálne stanoviť veľkosť tiažového 

zrýchlenia v Trnave a faktor šmykového trenia 

medzi telesom a podložkou pomerne presne. 

Taktiež sme v práci ukázali možnosti využitia 

programovania v Origine, čím sme získali ideálny 

model pre závislosť faktoru trenia ako i časový 

priebeh celkovej energie a jej jednotlivých zložiek. 
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Abstrakt 

Vyučovanie fyziky na Slovensku je vo veľkej miere 
poznačené nedostatkom experimentov na hodinách. 
To je spôsobené malou dotáciou hodín 
a nedostatkom vybavenosti škôl. Cieľom našej práce 
je vytvoriť vhodný návrh na vyučovanie jednej témy 
z fyziky na strednej škole, konkrétne kinematiky, 
pričom sa budeme snažiť zvoliť vhodnú kombináciu 
metód na dosiahnutie dostatočnej miery použitia 
experimentov vo vyučovaní. Hlavnou súčasťou 
návrhu je metóda interaktívnych prednáškových 
demonštrácií (ILD), ktorá umožňuje používanie 
experimentov aj s väčším množstvom žiakov 
v triede. ILD taktiež umožňuje bližšie sa zoznámiť 
a ďalej pracovať so žiackymi predstavami. Práca 
môže ponúknuť učiteľom návrhy na aktivity, ktoré 
by mohli vykonávať so svojimi žiakmi počas 
vyučovania témy, ako aj postup, ktorý by mohol 
zefektívniť jej vyučovanie. 
Kľúčové slová: interaktívne metódy, interaktívne 
prednáškové demonštrácie, didaktika fyziky, 
kinematika, gymnázium, aktívne poznávanie, 
fyzikálne experimenty. 

Úvod 

V dnešnej dobe je vo veľkej miery jasná potreba 
použitia experimentov a samostatného poznávania 
žiakmi vo vyučovaní fyziky. Túto skutočnosť 
odrážajú napríklad ciele Štátneho vzdelávacieho 
programu, ktorý v časti prírodovedného bádania 
tvrdí, že žiak by mal byť schopný „testovať hypotézu 
v podmienkach riadenia premenných veličín“ alebo 
„plánovať vhodný experiment“ [ŠPÚ, 2009]. Tieto 
ciele sa samozrejme nedajú splniť bez toho, aby 
vyučovanie obsahovalo vhodné množstvo 
experimentov.  

Napriek tomu vidíme, že mnohí učitelia 
používajú experimenty vo vyučovaní vo veľmi malej 
miere. Balažovič napríklad uvádza vo svojom 
výskume [Balažovič, 2012], že až 54% učiteľov 
realizuje experimenty maximálne pár krát do 
mesiaca a až 81% ich realizuje maximálne raz do 
týždňa. Tieto frekvencie nie sú uvedené vzhľadom 
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k jednej triede ale všeobecne k celkovému počtu 
hodín fyziky, ktoré učiteľ vyučuje. Opýtaní učitelia 
uviedli za najhlavnejšie dôvody týchto frekvencií 
nedostatočné materiálne zabezpečenie (39%) a malé 
množstvo času na vyučovanie predmetu (37%). 

Tieto údaje nás vedú k záveru, že v takýchto 
podmienkach je problematické dostatočne splniť 
ciele, ktoré udáva ŠVP pre vyučovanie fyziky. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v našej práci 
navrhnúť vhodný námet na vyučovanie jednej témy 
a to Kinematika. Tému sme vybrali vzhľadom na jej 
časovú dostupnosť pre odskúšanie na reálnej triede. 
Ďalej námet sme vytvorili s cieľom nabudiť u žiakov 
aktívne poznávanie ako aj použiť vhodnú 
kombináciu vyučovacích metód, ktoré by dokázali 
nabudiť aktívne poznávanie u žiakov. Test žiakom 
podáme pred začiatkom implementovania návrhu, 
aby sme mohli zistiť ich začiatočné predstavy 
a pomocou nich ďalej vedeli na čo máme dávať 
dôraz v našej práci. 

1 Interaktívne metódy 

V 80. rokoch predchádzajúceho storočia prvý krát 
Arnold Arons jasne sformuloval problém vo 
vyučovaní prírodných vied. Problém podľa neho 
spočíval v tom, že: 

„Ku skutočnému pochopeniu vedeckých pojmov 
a teórií môže vysokoškolák, rovnako ako žiak 
základnej školy dospieť jedine usilovnou 
deduktívnou a induktívnou duševnou činnosťou 
podloženou interpretáciou vlastného pozorovania 
a skúsenosťami. Študenti vyučovaní iba pasívnym 
počúvaním prejavujú takú aktivitu len veľmi 
zriedkavo.” [Arons, 1983] 

Taktiež je podľa neho problém množstvo 
deklaratívnych vedomostí, ktoré sa musia študenti 
učiť, ako aj skutočnosť, že „stredné a vysoké školy 
v žiadnom z vyučovacích predmetov príliš 
nerozvíjajú operačné vedomosti.“ [Arons, 1983]. 

Ďalšie výskumy, ktoré nadväzovali na Aronsovú 
prácu ukázali, že je potrebné, aby sa žiak stal 
aktívnym článkom vyučovacieho procesu. To 
znamená, že vo vyučovaní musia byť dominantné 
aktívne metódy poznávania (diskusia, vlastná 
činnosť, atď.). 
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Tieto výskumy viedli k vytvoreniu vyučovacích 
metód, ktoré v súčasnosti nazývame interaktívnymi. 
Pričom interaktívna metóda podľa Amerického 
didaktika Haka „je metóda podporujúca 
konceptuálne porozumenie prostredníctvom 
aktívneho prístupu študenta cez jeho myšlienkovú 
aktivitu, ktorá vedie k okamžitej spätnej väzbe 
študenta formou diskusie s vrstovníkmi alebo 
učiteľom“ [Hake, 1998, st. 65]. 

Najznámejšie interaktívne metódy, ktoré v 
súčasnosti existujú sú: 
 Cooperative Problem Solving 
 Tutorials in introductory physics 
 Just in Time Teaching (JiTT) 
 Peer Instruction 
 Interactive Lecture Demonstration (Interaktívne 

prednáškové demonštrácie alebo ILD) 
Z týchto pre účele tejto práce sme zvolili použiť 

v našom návrhu Interaktívne prednáškové 
demonštrácie (ďalej ILD). Metódu sme zvolili 
vzhľadom na to, že je jediná z uvedených metód, 
ktorá obsahuje demonštračné experimenty, čo je 
potrebné pre našu prácu. 

2 Plánovanie vyučovania 

Prístupy, ktoré sme sa rozhodli použiť pri plánovaní 
vyučovania našej témy boli: historický prístup, 
experiment a metóda ILD. Ďalej sa pozrieme 
detailnejšie na každé z týchto častí a vysvetlíme 
prístup, dôvod jeho výberu a čo by mala byť náplňou 
vyučovania. 

2.1 Historický prístup 

Už Arons poznamenal vo svojej práci [Arons, 1983], 
že „títo ľudia (vyučení tradičným systémom) nemajú 
nič iného, ako deklaratívne znalosti; prijali iba to, čo 
Whitehead nazval „definitívnym záverom daným 
autoritou“ a nemajú tušenie o veľkolepej syntéze, 
ktorú uskutočnila moderná veda. Veci zrejme 
rozumejú ešte menej ako stredovekí vzdelanci, ktorí 
by síce hájili geocentrickú predstavu, ale asi by o nej 
hovorili skôr ako o modeli, ktorý „vyhovuje 
pozorovaniu“ než ako o konečnej pravde.“ 

Vidíme teda, že je potrebné, aby žiaci získali 
vedomosti spôsobom, ktorý im nielen dovolí 
pochopiť daný termín, ale aj pomôže porozumieť 
vedeckej metóde, ktorá prispela k jeho vzniku. 

Plášek a Lapitková poukazujú na to, že ak sa „pri 
tvorbe obsahu vzdelávania pristupuje v istej miere a 
vo vybraných prípadoch ako k interpretácii 
historickej evolúcie základných predstáv, tento 
rekapitulačný prístup umožňuje žiakom nanovo 
vytvárať základné princípy prírodných vied ako 
svoju individuálnu skúsenosť.“ [Plášek, Lapitková, 
2006] 

Horváth pri opise používania historického 
prístupu zavádzania stavovej rovnice uvádza, že 

„o histórii sa so žiakmi porozprávame buď počas 
realizácie niektorého z experimentov, alebo si ju 
necháme na neskôr. Ak by sme najprv žiakom 
hovorili o histórii, prezradili by sme im výsledky, 
ktoré majú sami objaviť z meraní.“ [Horváth, 2006] 

Samozrejme použitie historického prístupu vo 
vyučovaní fyziky nie je novinkou. Môžeme 
napríklad vidieť jeho efektívne využitie v učebnici 7. 
ročníka ZŠ pri téme Teplo. 

V našom prípade budeme riešiť historickým 
prístupom tému Kinematika na SŠ. Budeme hlavne 
zakladať na prístupe, ktorý môžeme nájsť podrobne 
opísaný v príručke Záujmový útvar fyziky pre žiakov 
1. a 2. ročníka stredných škôl [Mojžiš, 1989]. 
V tomto prístupe budeme kopírovať historické 
postupnosti, ktoré viedli Galilea k zisteniu vzťahu 
závislosti rýchlosti od času a ďalej k závislosti dráhy 
od času v rovnomerne zrýchlenom pohybe. Pričom 
ponúkneme vhodné aktivity k tomu, aby žiacke 
skúsenosti mohli taktiež kopírovať tento vývoj. 

Treba poznamenať, že žiaci by mali byť pred 
začiatkom výučby oboznámený s pojmom 
rovnomerný pohyb a poznať jeho grafické 
znázornenie. Mali by poznať grafy závislosti dráhy 
a rýchlosti od času, ako aj význam plochy pod 
grafom rýchlosti od času. 

Následne budeme zapisovať postup vyučovania, 
ktorý budeme používať. Používané aktivity budú 
vložené v texte medzi časťami vyučovania. 

Časť 1: Začíname výkladom o Aristotelovej 
predstave, že ľahké veci padajú pomalšie ako ťažké 
veci. Táto predstava vyplýva z jednoduchého 
pozorovania javov v okolí. Ďalej poukážeme na 
paradoxy, ktoré vyplývajú z tejto predstavy, ako 
napríklad zlepenie ľahkého a ťažkého kameňa, alebo 
polovica tehly. Túto časť ukončíme variáciou 
Galileiho pokusu s  hádzaním rôzne veľkých 
kamienkov z veže v Pise. 

Aktivity 1: Tu môžeme so žiakmi zopakovať 
Galileov experiment a hádzať rôzne veľké objekty 
z tej istej výšky a sledovať ich dopad na Zem. 
Prípadne po tejto aktivite (alebo pred ňou), by mohli 
žiaci hľadať ďalšie paradoxy spojené s tou 
predstavou. 

Časť 2: Prechádzame na výklad predstavy v čase 
Galilea, že objekty naberajú svoju rýchlosť na 
začiatku pohybu a nezrýchľujú počas pohybu. 
V danej dobe sa opak dal ťažko dokázať, keďže to 
ťažko môžeme pozorovať voľným okom. Túto časť 
ukončíme spomenutím Galileovho myšlienkového 
experimentu s kamienkami padajúcimi na piesok. 
Tieto kamienky vytvárajú väčšie jamky v piesku, 
čím väčšia je výška, z ktorej padajú. 

Aktivity 2: So žiakmi môžeme pozorovať pád 
rôznych objektov a nechať ich nech skúsia 
spozorovať voľným okom zrýchlenie padajúceho 
telesa. Taktiež môžeme pozorovať sploštenie 
padajúcich plastelinových guľôčok z rôznych 
výškach, ako obdoba Galileovho experimentu. 
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Časť 3: Pokračujeme Galileovými ďalšími 
úvahami o voľnom páde. Spomenieme jeho prvú 
úvahu o tom, že rýchlosť je priamoúmerná prejdenej 
dráhe a ukážeme paradox, ktorý vznikne touto 
úvahou. Z toho prejdeme na Galileovu druhú úvahu 
o tom, že rýchlosť je priamoúmerná času. 
Prechádzame teda na vzťah 𝑣 = 𝑎. 𝑡. 

Časť 4: Keď teda prezradíme žiakom vzťah 
závislosti rýchlosti od času, môžeme pokračovať 
úvahou nad grafom tej závislosti. Vzťah by sa dal 
uviesť analógiou so zmenou dráhy v rovnomernom 
pohybe. Pomocou vedomosti z RPP o ploche pod 
grafom môžeme prísť k závislosti dráhy od času 
 𝑠 =

1

2
𝑎 𝑡2. Z toho ďalej prichádzame k záveru, že 

graf závislosti dráhy od času je parabola. 
Aktivity 4:  Hľadáme s žiakmi plochu pod 

grafom pomocou tej istej metódy ako Galileo a to 
rozdelením na menšie obdĺžnikové plôšky s väčším 
počtom (simulujeme proces integrovania). Žiaci 
samostatne dostávajú vyššie uvedený vzťah 
podobným spôsobom ako Galileo. 

Vidíme teda, že pomocou historického prístupu 
by sme mohli uviesť základné vzťahy RZP. Prístup 
angažuje žiakov do problematiky a simuluje 
vlastnými skúsenosťami žiakov historické udalosti, 
ktoré viedli k vedeckému pokroku. Žiaci majú 
možnosť vidieť a prežiť problémy, ktoré museli 
vedci vyriešiť a nemusia brať vyučované fakty, ako 
definitívne závery dané autoritou. 

2.2 Experiment 

Nutnou súčasťou vyučovania by mal byť 
experiment, ktorý vykonávajú žiaci na to, aby sa 
oboznámili s danou témou. Je potrebné vybrať 
vhodný experiment, ktorý spojí poznatky, ktoré žiaci 
už získali v predchádzajúcej časti a upevní závery, 
ku ktorým v nej dospeli. 

Ak zoberieme do úvahy, že jedným zo záverov 
historického prístupu je závislosť dráhy a rýchlosti 
od času RZP, tak potom môžeme predpokladať, že 
vhodným experimentom je priame meranie tejto 
závislosti. Na vykonanie tohto experimentu môžeme 
využiť jeden z troch možných spôsobov: 

Využitie vhodného senzoru na meranie 
závislosti prejdenej dráhy od času. Takéto meranie, 
by sa mohlo robiť napríklad pomocou COACH Lab. 

Videomeranie, kedy by mohli žiaci použiť 
pomocou vhodného programu (IP Coach, Tracker, 
atď.) na analýzu videa, ktorý sleduje RZP. Môžu teda 
žiaci hľadať závislosť prejdenej dráhy od času. 
Video môže byť vopred pripravené a vybrané 
učiteľom, ale takisto môže byť výsledkom 
samostatnej práce žiakov. Videomeranie si 
samozrejme vyžaduje, aby žiaci mali prístup 
k softwaru (aj hardwaru), ako aj schopnosť ho 
používať. 

Experiment s jednoduchými pomôckami 
môžeme taktiež použiť. Stačilo by použiť vozík 

(alebo iný pohybujúci sa objekt, autíčko, koliesko, 
atď.), naklonenú rovinu (napr. lavice) a stopky, ku 
ktorým každý žiak má prístup na svojom mobilnom 
telefóne. V tomto prípade však je vhodnejšie merať 
čas potrebný na prejdenie danej dráhy než merať 
závislosť prejdenej dráhy od času. Pre žiakov je 
jednoduchšie merať potrebný čas na to, aby objekt 
prešiel danú dráhu. 

Vzhľadom na to, že škola, na ktorej sme plánovali 
vyskúšať danú metódu nemá vhodné pomôcky pre 
použitie prvej a druhej možnosti sme sa rozhodli, že 
využijeme v našom pláne tretiu možnosť. To 
samozrejme neznamená, že by sme vo všeobecnosti 
odmietali použiť iné spomínané možnosti. Záleží iba 
na zvážení učiteľa, akú metódu je vhodné využiť pri 
danej triede a v danej škole. 

Keď sme sa už rozhodli na formu experimentu, 
ktorý použijeme so žiakmi môžeme pokračovať 
v príprave vyučovania. Mohli by sme postupovať 
danými krokmi: 

1. Na začiatku by bolo vhodné, aby žiaci 
samostatne prišli na daný experiment, 
prípadne na podobný experiment, ktorý by 
mohli vykonať na zmeranie žiadanej 
závislosti. Preto im môžeme dať tú možnosť 
pred samotným vykonaním experimentu. Ak 
budú žiacke návrhy príliš komplexné na 
využitie jednoduchými pomôckami, tak by 
sme diskusiami, alebo krátkymi 
demonštráciami mohli priviesť k iným 
možnostiam. My sme sa rozhodli, že konečná 
forma experimentu, ktorú budeme vykonávať 
bude s pohybom objektov pod vplyvom 
gravitačnej sily (alebo lepšie povedané jej 
tangenciálnej zložky) po naklonenej rovine. 

2. Žiaci vyberajú premenné, ktoré sa budú 
používať v experimente. V našom prípade je 
potrebné, aby prišli k záveru, že nezávislá 
premenná je prejdená dráha a závislá 
premenná je čas. 

3. Žiaci pomocou získaných znalostí 
z predchádzajúcej časti vyučovania môžu 
vytvoriť vhodnú hypotézu o tom, ako bude 
vyzerať získaný graf. 

4. Žiaci by dostali od učiteľa (prípadne priniesli 
z domu) objekty, ktoré budú používať 
(vozíky, autíčka, guličky, atď.), ako aj iné 
potrebné pomôcky (napr. meter). 

5. Žiaci si vytvoria tabuľku dráhy a času, kde si 
zaznamenajú dĺžku dráhy, z ktorej budú 
púšťať objekt. 

6. Žiaci vykonávajú experiment púšťaním 
objektu zo začiatočnej dráhy, pričom menia 
miesto zastavenia objektu a zapisujú si 
namerané hodnoty času. Takýto spôsob 
určovania hodnoty nezávislej premennej nám 
pomôže neskôr vysvetliť, prečo z daných 
hodnôt môžeme vytvoriť graf závislosti dráhy 
od času. 
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7. Po ukončení meraní si žiaci zapisujú hodnoty 
z tabuľky najprv do grafu závislosti času od 
dráhy a nasledovne do grafu závislosti dráhy 
od času. 

8. Žiaci spolu s učiteľom vytvárajú záver o tvare 
získaného grafu a o tom, či bola ich hypotéza 
potvrdená alebo nie. 

Predtým ako by sme ukončili túto časť, by sme 
mohli ešte žiakom pomocou programu tracker podať 
aj ukážku iných príkladoch RZP, ako je napríklad 
voľný pád. Mohli by sme ako časť nadstavby na tému 
ukázať rozdiel medzi grafmi závislosti dráhy od času 
a polohy od času, čo by mohlo byť užitočné pre 
fyzikálne orientovaných žiakov v triede.  

2.3 Metóda ILD 

Metóda ILD je jednou z najznámejších 
interaktívnych metód, ktoré sú dnes dostupné 
učiteľom. Metóda bola vytvorená začiatkom 90. 
rokoch minulého storočia s cieľom spojiť silné 
stránky vtedy známych interaktívnych metód 
a vytvoriť, čo najlepší aktívny poznávací proces 
u žiakov. Jedinečnosť tejto metódy je založená 
v tom, že dovoľuje použiť vo svojom procese 
množstvo demonštračných experimentov. Metóda 
taktiež využíva žiacke predpoklady a  diskusiu na 
odhaľovanie a korigovanie miskoncepií, ktoré sa 
môžu u žiakov vyskytnúť, pričom posilňuje dobré 
predstavy a pomáha ich správnemu uloženiu 
v mysliach žiakov. 

Jej priebeh uvádzajú jej tvorcovia nasledovne 
[Thornton and Sokoloff, 1997]: 

1. Učiteľ opisuje demonštráciu a prípadne ju 
predvedie bez zobrazenia výsledkov. 

2. Študenti zapisujú svoje jednotlivé  
predpovede na predpovedné hárky. 

3. Študenti sa v menších skupinách zapoja do 
spoločnej diskusie o svojich predpovediach 
a snažia sa presvedčiť navzájom o ich 
správnosti. 

4. Učiteľ zapisuje na tabuľu spoločné 
predpovede skupín a nasleduje celotriedna 
diskusia o spoločných predpovediach. 

5. Študenti zapisujú do predpovedných hárkov 
svoje definitívne predpovede, pre ktoré sa po 
diskusii rozhodli. 

6. Učiteľ znova predvedie demonštráciu, 
pričom tento krát zobrazuje výsledky 
merania. 

7. Študenti si zapisujú výsledky do 
výsledkových hárkov, ktoré si môžu 
ponechať. 

8. Študenti spolu s učiteľom diskutujú 
o analogickom jave s podobnými črtami. 

Metódou ILD vo vyučovaní fyziky na nižších 
stupňoch vzdelávania ako na vysokej škole sme sa 
bližšie zaoberali v práci Interaktívne experimenty vo 
vyučovaní fyziky [Wannous, 2015]. 

 V prípade potreby je možné použiť sériu na seba 
nadväzujúcich demonštrácií pomocou metódy ILD, 
čo by bolo napríklad vhodné v našom prípade. 

Pri implementovaní demonštrácií sme sa rozhodli 
koncentrovať sa na upevnenie závislosti dráhy 
(prípadne polohy) a rýchlosti od času v RZP. 
Pripravili sme pritom videomerania spracované 
pomocou programu tracker, ktorý je voľne dostupný 
na internete. Pripravené videá ukazujú voľný pád, 
zvislý vrh a pohyb vozíka po naklonenej rovine. 

Tieto demonštrácie by mohli upozorniť na zlé 
predstavy žiakov a prípadne pomôcť učiteľovi tieto 
predstavy do istej miery korigovať. 

2.4 Iné úlohy počas vyučovania 

Počas celej metódy je potrebné, aby sme robili 
s žiakmi úlohy, ktoré by mohli doplniť vedomosti 
získané počas vyučovania. V tejto časti sa budeme 
venovať príkladom a aktivitám, ktoré by sme 
navrhovali používať počas vyučovania. Úlohy 
budeme deliť podľa cieľa, ktorý by sme chceli nimi 
dosiahnuť, pričom budeme uvádzať aj príklad 
zadania, ktorý môžeme využiť. 

Prvý typ príkladu, ktorý navrhujeme sme zvolili, 
aby posilnil  žiacke porozumenie grafu závislosti 
rýchlosti od času a významu plochy pod grafom. 
Ako príklad takýchto úloh môžeme uviesť: 

Dve telesá sa nachádzajú vedľa seba a naraz sa 
začnú pohybovať tým istým smerom. Ich pohyb 
znázorňuje graf: 

1. Aká je rýchlosť prvého telesa v čase 2 s? 
2. Ake je zrýchlenie prvého telesa? 
3. Kedy sa telesá stretnú?  
Druhý typ úloh, ktoré môžeme použiť je spojený 

s použitím vzorcov RZP, ako aj pochopenie vzťahov 
medzi nimi v rôznych situáciách. Príkladom 
takýchto úloh môže byť: 

Električka sa dáva do pohybu so zrýchlením 0,3 
m.s-2. Za aký čas prejde prvý meter svojej dráhy? 
Aká je jej rýchlosť na konci 10. metra dráhy? 

Úlohy prvého a druhého typu môžeme ľahko 
nájsť v rôznych zbierkach úloh fyziky. Podobné 
úlohy nachádzame napríklad v knihe Sbírka úloh pro 
střední školy [Lepil, 1995]. 

Tretí typ úloh sú úlohy zamerané na pochopenie 
vzťahov a konceptov, ktoré sú spojené s vybranou 
témou. Príkladom takej úlohy by mohol byť 
napríklad: 

Futbalový hráč vykopol loptu do vzduchu. 
Načrtnite všetky sily, ktoré pôsobia na loptu počas 
jej letu. 
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Predpokladáme, že spomínané metódy spolu 
s uvedenými typmi úloh vytvoria aktívne prostredie 
na poznávanie a účinnú kombináciu vyučovacích 
metód. 

3 Vybraný test a jeho použitie 

Pred realizáciou metódy bolo potrebné otestovať 
žiacke predstavy pomocou vhodného testu. Na tému 
kinematika sme sa rozhodli použiť test FCI (Force 
Concept Inventory). Podľa autorov testu, Davida 
Hestenesa a Ibrahima Hallouna bol „vytvorený na 
vyhodnotenie pochopenie študenta 
najzakladanejších princípoch klasickej fyziky“ 
[Hestenes and Halloun, 1995]. Otázky sa týkajú 4 
oblastí fyziky a to: kinematika, Newtonové zákony, 
princíp superpozície a druhy sily. Slovenskú verziu 
testu pripravili J. Hanč a J. Tóth z Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach [Hanč, Tóth, 2006]. 

Test podáme žiakom pred začiatkom vyučovania. 
Tým môžeme zistiť mieru žiackeho pochopenia témy 
a aké predstavy majú pred začatím vyučovania. 
Prípadne vieme ohodnotiť, na ktoré časti vyučovania 
máme dávať väčší dôraz a na ktoré menej. 

Po podaní testu sme zistili, že trieda dosiahla 
v teste priemerný výsledok 18,52%, čo je horšie ako 
výsledok, ktorý by sme mali dostať pri náhodnom 
výbere odpovedí (20%, keďže každá otázka má 5 
možností). Nižšie uvedený graf (obr. 1) nám ukazuje 
percentuálne výsledky jednotlivých otázok 
použitého testu. Tam môžeme vidieť, že ani v jednej 
otázke nebolo viac ako 60% správnych odpovedí 
a iba v dvoch otázkach bolo počet správnych 
odpovedí viac ako 50%.  

Obr. 1: % výsledky jednotlivých otázok testu FCI 

4 Žiacke reakcie počas ILD 

Najzaujímavejšou časťou vyučovania z pohľadu 
tejto práce sú reakcie žiakov na metódu ILD. Počas 
implementovania práve tejto metódy je možné veľmi 
dobre odhaliť žiacke predstavy. Preto venujeme túto 
časť používaniu metódy ILD počas vyučovania 
a analyzovaním žiackych reakcií a ich predpovedí. 
Analyzujeme každú realizovanú demonštráciu 
samostatne. 

4.1 Prvá demonštrácia 

Prvá demonštrácia, ktorú sme sledovali bol voľný 
pád. Vzhľadom na to, že sme sa už stretli s voľným 
pádom počas historického prístupu a experimentu 
sme očakávali, že žiacke predpovede to budú 
odrážať. V priebehu experimentu sme sa rozhodli 
používať graf polohy od času, keďže sme 
predpokladali, že by to mohlo byť prirodzenejšie aj 
v prípade ďalších demonštrácií.  

Žiaci dostali inštrukcie ako používať 
predpovedné a výsledné hárky, ako aj čo majú 
zapisovať do použitých grafov. Po spustení 
demonštrácie pomocou programu tracker si 
zapisovali svoje predpovede a spustila sa skupinová 
diskusia. Po skupinovej diskusii sme zapísali ich 
predpovede na tabuľu. Začneme analýzou 
predpovedí o grafe polohy. 

Tieto predpovede môžeme deliť na tri kategórie: 
1. Predpovede, ktoré znázorňujú závislosť 

polohy od času ako parabolu (obr. 2). 
2. Predpovede, ktoré znázorňujú závislosť 

prejdenej dráhy od času ako parabolu (obr. 3). 
3. Predpovede, ktoré ukazujú závislosť polohy 

od času ako priamočiary pohyb (obr. 4).  

        Obr. 2: Prvá žiacka            Obr. 3: Druhá žiacka 

       predpoveď. Závislosť         predpoveď. Závislosť 

            polohy od času.                    dráhy od času. 

          Obr. 4: Tretia žiacka 

           predpoveď. Závislosť 

        polohy od času. 

 

Prvá a druhá predpoveď sú jasne variantami toho 
istého pohybu, pričom niektorý žiaci (2. predpoveď) 
namiesto žiadanej závislosti polohy od času hľadali 
závislosť prejdenej dráhy od času, na ktorú boli 
zvyknutí z predchádzajúcich hodín. Ku tretej 
odpovede je potrebné pridať komentár, že ju položil 
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žiak, ktorý bol neprítomný v škole počas dlhšej dobe 
kvôli úrazu. 

Čo sa týka závislosti rýchlosti od času, získali 
sme nasledujúce predpovede: 

1. Veľkosť rýchlosti sa zväčšuje rovnomerne 
(obr. 5) 

2. Veľkosť rýchlosti sa zväčšuje na konci 
rýchlejšie ako na začiatku (obr. 6). 

Pri vývine celotriednej diskusie žiaci poukázali 
na to, že v prípade prvého grafu išlo o graf závislosti 
polohy od času a nie prejdenej dráhy. Žiaci taktiež 
poukazovali v prípade poslednej predpovede, že 
objekt padá rýchlejšie na konci, ako na začiatku. 

 
 

     Obr. 5: Prvá žiacka              Obr. 6: Druhá žiacka 

    predpoveď. Závislosť           predpoveď. Závislosť 

        rýchlosti od času.                  rýchlosti od času. 

 

V prípade grafu rýchlosti žiaci, ktorí boli 
presvedčení o druhej predpovedi, používali 
argument, že sa objekt zrýchľuje. Je možné, že žiaci 
pri vytváraní grafu si predstavovali dráhu namiesto 
rýchlosti. 

Celotriedna diskusia skončila tým, že si žiaci 
zapisovali definitívne predpovede do hárkov 
a hlasovali za predpoveď, ktorú považovali za 
správnu. Čo sa týka grafu polohy 10 žiakov 
hlasovalo za 1. predpoveď a 1 žiačka hlasovala za 2. 
predpoveď. Žiačka bola presvedčená, že mala 
nakresliť graf závislosti prejdenej dráhy od času 
a nepresvedčili ju spolužiaci. Súhlasila však s tým, 
že keby išlo o závislosti polohy od času, tak by to bol 
prvý graf. V prípade grafy závislosti rýchlosti od 
času 8 žiakov hlasovalo za prvú predpoveď a 3 žiaci 
hlasovali za druhú predpoveď. 

Po ukončení zapisovania predpovedí a hlasovania 
sme znova spustili demonštráciu, teraz však zo 
zobrazenými výsledkami a žiaci mohli vidieť 
výsledné grafy. Po zobrazení výsledkov nasledovalo 
vysvetľovanie prečo grafy mali daný tvar a nie ten, 
ktorý bol použitý v niektorých predpovediach. 
Pripomenuli sme, že sme žiadali graf závislosti 
polohy od času a nie dráhy od času, avšak poukázali 
sme, že obidva grafy sú pravdivé a iba iným 
spôsobom znázorňujú danú situáciu. 

4.2 Druhá demonštrácia 

Nasledovne sme pokračovali druhou 
demonštráciou a to videomeraním zvislého vrhu. 

V tomto prípade sme očakávali, že žiaci preukážu 
väčšie odchýlky vo svojich predpokladov ako v prvej 
demonštrácii, keďže sa s týmto pohybom ešte 
nestretli počas vyučovania. 

Počas implementovania metódy sme znova 
postupovali ako v predchádzajúcej demonštrácii. 
Spustili sme video v programe tracker bez toho, aby 
boli zobrazené výsledky. Žiaci si nasledovne 
zapisovali svoje predpovede a prebehla skupinová 
diskusia o tých predpovediach. Po ukončení 
skupinovej diskusii sme zapisovali žiacke 
predpovede na tabuľu a tie boli v prípade grafe 
závislosti polohy od času: 

1. Poloha objektu sa zvyšuje lineárne a v istom 
momentne klesá lineárne (obr. 7). 

2. Poloha objektu je znázornená parabolou 
 (obr. 8). 

        Obr. 7: Prvá žiacka             Obr. 8: Druhá žiacka 

       predpoveď. Závislosť          predpoveď. Závislosť 

            polohy od času.                      polohy od času. 

 
Čo sa týka grafu závislosti rýchlosti od času sme 

získali nasledujúce predpovede: 
1. Rýchlosť na začiatku stúpa lineárne, zastaví 

sa a potom klesá lineárne (obr. 9). 
2. Rýchlosť na začiatku klesá lineárne kým 

objekt nezastaví a potom znova stúpa 
lineárne (obr. 10).  

 

       Obr. 9: Prvá žiacka             Obr. 10: Druhá žiacka 

     predpoveď. Závislosť            predpoveď. Závislosť 

         rýchlosti od času.                   rýchlosti od času. 

 

Počas celotriednej diskusie sme mohli zistiť 
dôvod predstáv, ktoré mali žiaci v obidvoch grafoch. 
V prípade grafu polohy žiaci s druhou predpoveďou 
argumentovali tým, že druhá polovica pohybu je 
voľný pád a stúpanie je k nemu opačný pohyb, ako 
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aj argumentom, že je vidieť na videu ako sa objekt 
spomaľuje. Zástancovia prvej predpovede 
argumentovali tým, že sa im nezdalo, žeby videli ako 
objekt spomaľoval alebo zrýchľoval počas pohybu. 
V prípade grafu rýchlosti zástancovia druhej 
predpovede používali rovnaké argumenty ako 
argumenty druhej predpovedi grafu polohy. Objekt 
sa podľa nich najprv spomaľuje a potom znova 
zrýchľuje smerom dole. Zástancovia prvej 
predpovede si zjavne (ako v prípade voľného pádu) 
pomýlili grafy rýchlosti a polohy a snažili sa tie dva 
koncepty spojiť do jedného. Síce podľa nich rýchlosť 
klesala rovnomerne, ale tým že poloha stúpala, tak 
graf rýchlosti stúpal. 

Po ukončení celotriednej diskusie si žiaci 
zapisovali svoje definitívne predpovede do hárkov 
a uskutočnilo sa ďalšie hlasovanie. Pri grafe polohy 
1 žiak hlasoval za 1. predpoveď a 10 žiakov 
hlasovalo za 2. predpoveď. Pri grafe rýchlosti 5 
žiakov hlasovalo za 1. predpoveď a 6 žiakov 
hlasovalo za 2. predpoveď. 

Po ukončení hlasovania sme spustili 
demonštráciu so zobrazenými výsledkami. 
Nasledovne sme vysvetľovali žiakom, prečo sme 
získali grafy, ktoré sa vytvorili. 

Predchádzajúce dve demonštrácie sa nám 
podarilo uskutočniť počas jednej hodiny. 

4.3 Tretia demonštrácia 

Poslednú demonštráciu sme implementovali 
samostatne na nasledujúcej hodine. V demonštrácii 
žiaci sledovali vozík pustený nahor naklonenou 
rovinou. Očakávali sme, že časť žiakov odhalí 
analógiu so zvislým vrhom a použije podobné grafy 
závislosti polohy a rýchlosti od času. 

Počas implementovania demonštrácii sme znova 
postupovali tým istým spôsobom, ako 
v predchádzajúcich demonštrácii. To znamená, že 
sme spustili video cez program tracker a žiaci si 
zapisovali svoje predpovede do svojich hárkov. Žiaci 
pokračovali skupinovou diskusiou, ktorá skončila 
zapisovaním ich predpovedí na tabuľu. 

Dostali sme nasledovné predpovede ohľadom 
grafu závislosti od času: 

1. Poloha vozíka sa zvyšuje lineárne a v istom 
momentne klesá lineárne (obr. 11). 

2. Poloha vozíka sa zvyšuje lineárne, zastaví na 
chvíľu a nasledovne lineárne klesá (obr. 12). 

3. Poloha vozíka sa mení parabolicky, podobne 
ako pri zvislom vrhu (obr. 13). 

Z prvej a druhej odpovedí môžeme predpokladať, 
že sa niektorí žiaci stále snažia rozdeliť pohyb na 
menšie časti, bez ohľadu na to, že už vedia o aký 
druh pohybu ide. To môže byť spôsobené, že sa ešte 
nestotožnili dostatočne s tvarom paraboly, keďže 
kvadratickú funkciu na matematike ešte nemali. 
11   Obr. 11: Prvá žiacka              Obr. 12: Druhá 

žiacka 

   predpoveď. Závislosť             predpoveď. Závislosť 

        polohy od času.                        polohy od času. 

Obr. 13: Tretia žiacka 

predpoveď. Závislosť 

  polohy od času. 

V prípade závislosti rýchlosti od času sme dostali 
tri predpovede: 

1. Rýchlosť vozíka rovnomerne klesala kým 
nedosiahla nulu a nasledovne sa znova 
zväčšovala (obr. 14). 

2. Rýchlosť vozíka klesala a potom rástla 
parabolicky (obr. 15) 

3. Rýchlosť rástla a nasledovne klesala 
parabolicky (obr. 16) 

    Obr. 14: Prvá žiacka              Obr. 15: Druhá žiacka 

     predpoveď. Závislosť            predpoveď. Závislosť 

         rýchlosti od času.                   rýchlosti od času. 

Obr. 16: Tretia žiacka 

predpoveď. Závislosť 

rýchlosti od času. 
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V týchto predpovediach znova vidíme, ako si 
žiaci ľahko mýlia grafy polohy a rýchlosti. Tento 
pohľad by sa prípadne dal aj rozšíriť aj na grafy 
polohy. 

Počas celotriednej diskusie zástancovia prvej 
a druhej predpovede v prípade grafu závislosti 
polohy od času používajú frázy ako „vozík 
spomaľuje“ alebo „vozík zrýchľuje“ napriek tomu, 
že ich graf hovorí o rovnomernom pohybe. To by 
mohlo znova posilniť predpoklad, že si žiaci stále 
mýlia grafy polohy a rýchlosti. Naopak, keď 
zástancovia poslednej predpovede oponovali 
spolužiakom, tak poukazovali na to, že ich graf 
neukazuje spomaľovanie a zrýchľovanie vozíka. 
V prípade rýchlosti zástancovia tretej predpovede 
znova argumentovali tým, že poloha na začiatku 
stúpa a nasledovne klesá. Títo žiaci boli rýchlo 
opravený spolužiakmi, že neriešime polohu, ale 
rýchlosť. Zástancovia druhej predpovede zas 
argumentovali tým, že rýchlosť sa rovnomerne 
zmenšuje a preto to musí byť parabolický tvar, lebo 
je to RZP. Znova potvrdili teda predpoklad, že si 
mýlia graf polohy z grafom rýchlosti. Naopak 
zástancovia prvej predpovede používali podobný 
argument s tým, že sa rýchlosť telesa mení 
rovnomerne a preto je lineárny graf. 

Po ukončení celotriednej diskusii žiaci zapisujú 
definitívne predpovede a potom prebieha rýchle 
hlasovanie. V prípade polohy za prvú predpoveď 
hlasoval 1 žiak, za druhú predpoveď 2 žiaci a za 
tretiu predpoveď hlasovalo 7 žiakov. V prípade 
rýchlosti hlasovalo 5 žiakov za prvú predpoveď, za 
druhú predpoveď 5 žiakov a za poslednú predpoveď 
nikto nehlasoval. 

Po ukončení hlasovania sme znova spustili 
videomeranie so zobrazenými výsledkami 
a následne sme vysvetľovali získané výsledky 
žiakom. 

5 Zhodnotenie práce 

V práci sme spomínali, že žiaci v úvodnom teste 
dosiahli nižšie skóre v teste FCI, akoby mohli 
dosiahnuť pri náhodnom výber odpovedí. Keď sa 
pozrieme na to, aký druh otázok dopadol v teste 
najhoršie, tak uvidíme, že išlo väčšinou o otázky, 
kedy bolo potrebné určiť sily pôsobiace na teleso 
v nejakom okamihu, alebo otázky, ktoré sa týkali 
pohybu telesa, na ktorého pôsobila (prípadne prestala 
pôsobiť) nejaká sila. 

Keď sa pozrieme na žiacke reakcie počas metódy 
ILD, tak môžeme ich interpretovať v kontexte toho, 
že RZP nespájajú s pôsobením sily. To spôsobuje 
tendenciu linearizovať graf pohybu počas 
predpokladov, čo sa objavilo pri každej jednej 
demonštrácii. Žiaci teda ešte nespojili vo svojich 
mysliach pojmy sila a pohyb. Žiaci napriek znalosti 
toho, že pohyb telesa je ovplyvnený vonkajšou silou 
(gravitačná sila, alebo jej zložka), stále sa snažia 

interpretovať graf pohybu pomocou priamky. Je teda 
potrebné používať vo vyučovaní aktivity, ktoré 
pomôžu žiakom samostatne dosiahnuť pochopenie 
1. Newtonového zákona. 

V žiackych predpovediach môžeme vidieť aj to, 
že si žiaci  v niektorých prípadoch pomýlili graf 
rýchlosti s grafom polohy. Je teda potrebné pestovať 
u žiakov pochopenie rozdielu medzi grafom polohy 
a grafom rýchlosti už aj v skorších ročníkov, aby sa 
vedeli s tým stotožniť. 

V každom prípade je nutné si uvedomiť pri 
analýze reakcií, že niektoré žiacke predstavy sú 
hlboko zakorenené a je ťažké pracovať na ich 
korigovaní. Metóda ILD poskytuje možnosť ako 
kontrolovať tieto predstavy priebežne počas 
vyučovania a tým pádom aj prispôsobiť vyučovanie 
žiackym predstavám. 

Záver 

V našej práci sme pracovali na vytvorení vhodného 
návrhu na vyučovanie kinematiky na gymnáziu. 
V návrhu sme používali rôzne metódy vyučovania, 
pričom sme dávali dôraz na metódu ILD. Náš návrh 
sme nasledovne realizovali na konkrétnej triede, 
pričom pred samotnou realizáciou sme zadali žiakom 
test, aby sme vedeli odhaliť ich predstavy na začiatku 
vyučovania. Nasledovne sme zaznamenali žiacke 
reakcie počas použitia metódy ILD. Na konci práce 
sme analyzovali žiacke reakcie v kontexte testu, 
ktorý sme žiakom dali na začiatku vyučovania témy. 
Podľa ich reakcií sme navrhli potrebné zmeny do 
ďalšieho vyučovania. 

V práci sme zistili, že žiaci majú problém 
s pochopením 1. Newtonovho zákona, čo sa prenáša 
na ich predstavy v oblasti grafov závislosti polohy od 
času. Tento problém sa prejavuje v snahe 
linearizovať grafy polohy. Ďalší problém, ktorý sme 
zistili bolo, že si žiaci mýlia graf polohy s grafom 
rýchlosti. 

Práca by mohla poskytnúť učiteľom pohľad na 
predstavy žiakov v oblasti kinematika, ako aj vhodný 
návrh na vyučovanie témy. Je však ďalej potrebné 
pracovať s návrhom a otestovať jeho vplyv na žiakov 
v rámci jedného školského roka. 
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Abstrakt 

Interaktívne tabule sú dnes bežnou výbavou škôl. 
V práci sa budeme zaoberať interaktívnou tabuľou 
ako didaktickým prostriedkom. Pozrieme sa na jej 
výhody a nevýhody. Uvedieme aj výsledky nášho 
prieskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie 
využívania interaktívnych tabúľ. Následne ukážeme 
konkrétny spôsob využitia interaktívnej tabule 
vo vyučovaní fyziky. 
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, didaktický 
prostriedok, vyučovanie fyziky  

1 Úvod 

V dnešnej dobe sa na každom kroku stretávame 
s modernou digitálnou technikou. Používame ju 
každý deň a to ako pri práci, tak aj pri oddychu. Deti 
sú už od útleho veku v kontakte s rôznymi 
digitálnymi technológiami, ako napríklad mobilné 
telefóny, tablety, počítače a mnoho iné. 
Problematikou interaktívnych tabúľ vo vyučovaní 
fyziky sme sa zaoberali v bakalárskej práci. [Kiss, 
2015a] 

S digitálnou technikou sa môžeme stretnúť aj 
v školách. Tie majú k dispozícii televízory, 
dataprojektory, počítače. V posledných rokoch 
sa objavili aj interaktívne tabule a ako úplne nová 
technológia sa dostávajú do vzdelávacieho procesu 
tablety. Spomínané zariadenia sa stávajú 
didaktickými prostriedkami, ktoré pomáhajú 
v pedagogickej práci, uľahčujú proces učenia 
a učenia sa. 

„V prípade interaktívnych tabúľ nejde o úplne 
novú technológiu, keďže boli využívané už v 90-tych 
rokoch minulého storočia, avšak pre väčšinu 
vzdelávacích inštitúcií boli cenovo nedostupné. Ak 
sa poohliadneme do zahraničia, možno konštatovať, 
že sú pre vzdelávacie účely vo väčšom meradle 
využívané vo všetkých vyspelých krajinách.“ 
[Dostál, 2009b] 

Domnievame sa, že napriek dostupnosti 
interaktívnych tabúľ učiteľmi, nie je ich potenciál 
naplno využitý. Preto sme sa rozhodli zmapovať 
situáciu, v akom stave je vybavenosť vybraných škôl 
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a v akej miere učitelia fyziky interaktívne tabule 
využívajú. Výsledkom našej práce bude navrhnutie 
konkrétnych ukážok použitia interaktívnej tabule 
vo vyučovaní fyziky. 

2 Interaktívna tabuľa ako 
didaktický prostriedok 

Vzdelávanie a vyučovanie 21. storočia vyžaduje 
od učiteľov byť flexibilní,  mnohostranní. Ako 
pomôcky pri vyučovaní majú učitelia k dispozícii 
didaktické prostriedky, pomocou ktorých učiteľ 
môže získať pozornosť žiakov a ukázať novú formu 
vyučovania. Interaktívne tabule patria tiež 
k didaktickým prostriedkom. Blaško ich 
konkrétnejšie začleňuje do didaktickej techniky 
[Blaško,2010]. 

2.1 Interaktívna tabuľa a jej základné 
funkcie 

Okrem interaktívnej bielej plochy je súčasťou 
interaktívnej tabule počítač a dataprojektor. 
Samozrejme tieto jednotlivé zariadenia majú viacero 
typov. 

Počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa tvoria 
základ. Okrem základných komponentov existujú 
ešte doplnkové zariadenia, ktoré rozširujú využitie 
interaktívnej tabule. Sem patria napríklad zariadenia 
na diaľkové ovládanie, hlasovacie zariadenia, 
zvukové zariadenia, webová kamera, mikroskopy, 
lupa, vizualizér.  

Na interaktívnu tabuľu môžeme vložiť text, 
hypertextové prepojenia, rôzne tvary, obrázky, 
zvuky. Text sa dá veľmi ľahko upravovať: zmeniť 
veľkosť, farbu, rozdeliť, zarovnať, zoradiť, 
zvýrazňovať, vygumovať. Máme k dispozícií rôzne 
perá, vďaka čomu máme možnosť písať rôznymi 
spôsobmi. Text môžeme písať perom, ako keby sme 
písali poznámky do zošita, ale existuje aj možnosť, 
že rukou písaný text hneď vidíme ako tlačený. 
V ponuke máme pero slúžiace len na ukazovanie 
predmetov, alebo také, ktoré nám upraví nakreslené 
objekty. Sú dostupné rôzne tvary, ako napríklad 
čiara, šípka, kruh, elipsa, trojuholník, štvorec, 
pre ľahšie kreslenie grafov, schém a obrázkov. Tieto 
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objekty môžeme vystrihnúť, kopírovať, vložiť, 
otočiť, preklopiť, zduplikovať, zoskupiť, oddeliť, 
uzamknúť alebo odomknúť, a keďže na interaktívnej 
tabuli pracujeme s vrstvami, môžeme ich umiestniť 
do popredia alebo do pozadia. Pomocou týchto 
funkcií môžeme zabezpečiť, aby na hodine žiaci 
neupravili nami vopred pripravenú prezentáciu, 
pracovný zošit – aby nerozhádzali text, obrázky. 
Medzi príslušenstvami a v galérií nájdeme ďalšie 
pomôcky, ktoré nám uľahčujú prácu s obrázkami. 
Napríklad kružidlo, uhlomer, pravítko alebo nejaké 
obrázky, do ktorých môžeme doplniť chýbajúce veci 
my. Pomocou ostatných funkcií máme možnosť 
urobiť záznam obrazovky alebo postupne obrazovku 
odhaľovať. Interaktívnu tabuľu môžeme používať aj 
na konferenciu, môžeme hosťovať vzdialenú 
interaktívnu tabuľu alebo pripojiť sa k zdieľanej 
tabuli. Na konci hodiny, alebo keď dokončíme 
vytvorenie pracovného zošita, ho môžeme vytlačiť, 
alebo uložiť ako JPG, PDF alebo PPT súbor. 
Po tomto kroku už jednoducho môžeme poslať 
žiakom záznam z vyučovacej hodiny 

Jedným z cieľov využívania týchto zariadení je 
odbremeniť žiakov od opisovania tabule do zošita. 
Potom sa môžu viac sústrediť na priebeh 
a aktívnejšie sa zapájať. 

3 Klady a zápory použitia 
interaktívnych tabúľ 

Dostál [2009a, s. 11] interaktívnu tabuľu definuje 
nasledovne: „Interaktívna tabuľa je dotykovo-
senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej prebieha 
vzájomná aktívna komunikácia medzi užívateľom 
a počítačom s cieľom zaistiť maximálnu možnú 
mieru názornosti zobrazovaného obsahu.“ 

Dostál [2009a, s. 11-16] medzi výhody zaraďuje 
napríklad lepšiu vizualizáciu učiva. Je možné 
využívať animácie a uplatňuje sa zásada názornosti. 
Ďalšou výhodou je, že vytvorené materiály sa dajú 
využívať viackrát, a je možné ich upraviť. Písaný 
text sa dá ľahko uložiť a zdieľať so študentmi. 
Napríklad prostredníctvom internetu. Žiakov možno 
ľahšie zapojiť do výučby a dlhšie udržať ich 
pozornosť. Pri práci s interaktívnou tabuľou 
rozvíjajú aj svoju informačnú a počítačovú 
gramotnosť, ktorá je pre dnešný život 
nevyhnutnosťou. 

Autor nachádza nevýhody v rôznych kategóriách. 
Napríklad v spôsobe použitia interaktívnej tabule, 
v príprave materiálov alebo aj v správaní žiakov. 
Niektorí učitelia používajú interaktívnu tabuľu len 
ako projekčné plátno, čím sa stráca interaktivita. 
Podľa autora veľmi časté používanie interaktívnej 
tabule môže viesť k tomu, že žiaci nebudú mať 
záujem o jej používanie a používanie interaktívnej 
tabule bude samozrejmosťou. S nevhodným 
použitím interaktívnej tabule môže dôjsť aj 

k potláčaniu rozvoja abstraktného myslenia žiakov. 
Klasické učebnice sa dostanú do pozadia a žiaci 
sa s nimi nenaučia pracovať. Ešte k tomu môžu byť 
potláčané demonštrácie, reálne pokusy a použitie 
ostatných pomôcok. Čo sa týka materiálov, ich 
príprava je časovo náročná a existuje len málo 
hotových výučbových materiálov. Problémy môžu 
byť aj s umiestnením. Keď je interaktívna tabuľa 
pripevnená na stenu nie je možné ju výškovo 
nastaviť. Okrem toho sa môže stať, že text 
na interaktívnej tabuli je ťažko čitateľný kvôli svetlu 
v triede alebo vzniknú problémy s tienením. Ďalším 
problémom je, že žiaci môžu interaktívnu tabuľu či 
dataprojektor náhodou alebo naschvál cez prestávku 
pokaziť, prípadne odpojiť káble medzi zariadeniami. 
Ďalšou nevýhodou je energetická náročnosť – 
na použitie je potrebná elektrická energia, ktorú musí 
zaplatiť škola. 

Ako vidíme, Dostál uvádza dvakrát viac nevýhod 
ako výhod. Avšak medzi nevýhodami nájdeme aj 
také, ktoré učiteľ môže určitým spôsobom odstrániť. 
Čo sa týka spôsobu využitia interaktívnej tabule, 
učiteľ si musí uvedomiť, že interaktívnu tabuľu 
netreba používať na každej hodine a celý čas. Keď 
učiteľ ju bude používať len v určitých fázach, keď ju 
žiak potrebuje k lepšiemu pochopeniu učiva, odstráni 
niektoré vyššie spomenuté problémy. Problémy sú aj 
s umiestnením interaktívnej tabule alebo 
s čitateľnosťou textu. Tie sa dajú vyriešiť tak, že 
učiteľ sa prispôsobuje k daným podmienkam 
a vytvorí pracovný list na interaktívnej tabuli tak, 
aby umožnil prácu žiakov v triede. Napríklad, ak 
interaktívna tabuľa je pripevnená na stenu a nie je 
možné ju výškovo nastaviť, vytvorí cvičenie 
na dolnej časti pracovného listu tak, aby dočiahli aj 
nižší žiaci. 

Interaktívnu tabuľu učiteľ môže použiť aj ako 
tabuľa na písanie. Síce v tom prípade sa stráca 
interaktivita, ale aj tento typ použitia má svoje 
výhody. Interaktívna tabuľa sa nepráši, učiteľ 
nespotrebúva fixky a môže tabuľu zotrieť jedným 
kliknutím. V nie poslednom rade všetko, čo napísal 
na interaktívnu tabuľu, môže uložiť a poslať žiakom. 

Podľa Dostála, aj podľa nášho názoru, dosť ťažko 
sa dajú nájsť na internete konkrétne vypracované 
materiály k interaktívnej tabuli. Je možné nájsť 
nejaké články, napísané práce o interaktívnych 
tabuliach a o tom, čo všetko sa dá spraviť pomocou 
týchto zariadení. Avšak chýbajú vypracované 
materiály k jednotlivým predmetom. S takým 
problémom sa stretneme aj vtedy, keď začneme 
hľadať materiály k vyučovaniu fyziky. 

4 Interaktívne tabule 
na Slovensku 

Aby sme získali celkový pohľad na používanie 
interaktívnych tabúľ na Slovensku, preštudovali sme 
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výskumnú štúdiu z roku 2011 s názvom Používanie 
interaktívnych tabúľ v slovenských základných 
a stredných školách [Pigová, 2012]. Vo výskume 
sa zaoberali používaním interaktívnych tabúľ 
vo výučbe. Skúmali, aké aspekty ovplyvňujú 
používanie interaktívnych tabúľ. Zisťovanie 
prebehlo formou dotazníkov a rozhovorov 
s 2245 respondentmi. Zúčastnili sa ich riaditelia, 
učitelia, žiaci a ich rodičia. My z výsledkov 
pripomíname len pár pre nás zaujímavých faktov. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v najväčšom 
počte sa do výskumu zapájali základné školy. 
Z výskumného súboru viac ako 70 % škôl má 
k dispozícii aspoň jednu interaktívnu tabuľu. Školy 
majú v priemere 3 až 4 interaktívne tabule. Počet 
interaktívnych tabúľ súvisí aj s počtom žiakov. Čím 
viac študentov, tým viac interaktívnych tabúľ majú 
na školách k dispozícii. Najčastejšie používanými 
interaktívnymi tabuľami sú eBeam, Promethean 
ActivBoard, QOMO a Interwrite. 

Dve tretiny opýtaných učiteľov používa 
interaktívnu tabuľu na svojich vyučovacích 
hodinách. Viac ako polovica učiteľov ju používa už 
dlhšie ako jeden rok. Ďalšou zaujímavou 
informáciou je, že viac ako 40 % učiteľov používa 
túto didaktickú pomôcku každý deň. Pre 60 % 
učiteľov sa tabuľa stala prirodzenou súčasťou 
vyučovania. Väčšina učiteľov (60 %) používa aj 
interaktívny softvér, približne 30 % používa 
interaktívnu tabuľu ako projektor a interaktívny 
displej počítača a veľmi malý počet učiteľov (6 %) 
ju používa len ako projektor. Čo sa týka materiálov, 
viac ako 80 % učiteľov si pripravuje vlastné 
materiály. Takmer rovnaký počet (75 %) požíva ako 
zdroj internet. Niektorí učitelia (38 %) používajú už 
hotové materiály od kolegov a len málo z učiteľov 
(30 %) využíva materiály, ktoré sú súčasťou 
softvéru. 

Predmety, ktoré boli vo výskume najčastejšie 
vyučované sú matematika, cudzie jazyky a slovenský 
jazyk. Najmenej sú vyučované odborné predmety. 

4.1 Využívanie interaktívnych tabúľ 
na Slovensku – prieskum 

Úloha prieskumu:  
Získať informácie ohľadom používania 

interaktívnej tabule vo vyučovaní fyziky.  
 
Prieskumné otázky:  

1. Používajú učitelia fyziky na hodinách 
interaktívnu tabuľu? Ak nie, aké sú ich 
dôvody?  

2. Aké materiály používajú učitelia fyziky 
na hodinách? Mali by záujem o materiály 
vytvorené v softvéri tabule?  

 
 
 

Hypotézy:  
1. Viac ako 50 % opýtaných učiteľov využíva 

na hodinách fyziky interaktívnu tabuľu.  
2. Viac ako polovica opýtaných učiteľov 

používa materiály vytvorené v PowerPointe. 
  

Metódy prieskumu: 
Prieskum sme uskutočnili v marci a apríli 2015. 

Prieskum bol realizovaný formou anonymného 
dotazníka (príloha č. 1). V dotazníku sa nachádzalo 
18 otázok – 12 s otvorenými odpoveďami 
a 6 s uzatvorenými. Niektoré otázky ponúkali 
možnosť zaznačenia viacerých odpovedí. Otázky 
boli zamerané na typ školy, vybavenosť školy 
interaktívnymi tabuľami, frekvenciu používania 
interaktívnej tabule na hodinách fyziky 
a na materiály, ktoré učitelia používajú na hodinách 
fyziky. Prieskum sme realizovali vo forme online 
dotazníka. Analyzované a spracované dáta sme 
vyhodnotili pomocou programu Excel. 

 
Charakteristika súboru: 

Do prieskumu bolo zapojených 34 respondentov. 
Keďže sme sa chceli zamerať na používanie 
interaktívnej tabule na hodinách fyziky z odpovedí 
sme vylúčili 3 respondentov. Títo respondenti 
nevyučovali na školách fyziku. 

 
Spracovanie a interpretácia výsledkov prieskumu: 

Vyhodnotili sme odpovede 31 respondentov. 
Učitelia zapojení do prieskumu vyučovali 
na rôznych typoch škôl od základných až 
po gymnáziá. 

 
Koľko kusov interaktívnych tabúľ máte 

na škole? 

Graf 1: Percentuálna početnosť jednotlivých 

odpovedí pri otázke Koľko kusov interaktívnych tabúľ 

máte na škole? 

 

Všetci z respondentov odpovedali kladne 
na otázku, či majú na škole, kde vyučujú interaktívnu 
tabuľu. Z grafu 1 je zrejmé, že viac ako polovica 
z opýtaných učiteľov majú na školách viac ako 
3 interaktívne tabule. 
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Prečo nepoužívate interaktívnu tabuľu 
na hodinách fyziky? 

 
Graf 2: Percentuálna početnosť jednotlivých 

odpovedí pri otázke Prečo nepoužívate interaktívnu 

tabuľu na hodinách fyziky? 

 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 71 % 
opýtaných učiteľov fyziky používa na hodinách 
fyziky interaktívnu tabuľu. 29 % nami opýtaných 
učiteľov nepoužíva interaktívnu tabuľu na hodinách 
fyziky. Na otázku, prečo nepoužívajú interaktívnu 
tabuľu na hodinách fyziky odpovedali len oni. Mali 
možnosť zaznačiť viacerých odpovedí. Ich odpovede 
vidíme na grafe 2. Ako dôvod najčastejšie uviedli, že 
nemajú čas na používanie interaktívnej tabule, 
nemajú materiály, ktoré by mohli používať a nemajú 
prístup k interaktívnej tabuli, lebo sa nachádzajú 
v takej miestnosti, kde oni neučia. Ani jeden 
z opýtaných učiteľov neoznačil možnosť, že nevie 
používať interaktívnu tabuľu. 

Aj napriek tomu, že učitelia interaktívnu tabuľu 
nepoužívajú, mali by záujem o materiály vytvorené 
v softvéri tabule. Z odpovedí v dotazníku vidieť, že 
97 % z opýtaných učiteľov by malo záujem o tieto 
materiály. Iba jeden učiteľ z opýtaných uviedol, že 
o tieto materiály záujem nemá.  

V ďalších otázkach dotazníka berieme do úvahy 
len odpovede, ktorí používajú interaktívnu tabuľu 
na hodinách fyziky (22 učiteľov), keďže naša práca 
je zameraná na využívanie interaktívnej tabule 
na hodinách fyziky. 

 
Aký typ interaktívnej tabule používate 

na hodinách fyziky? 

Graf 3: Percentuálna početnosť jednotlivých 

odpovedí učiteľov pri otázke Aký typ interaktívnej 

tabule používate na hodinách fyziky? 

 

Na grafe 3 vidíme, že najčastejšie používanými 
interaktívnymi tabuľami sú interaktívne tabule 
od spoločnosti QOMO, Promethean ActivInspire 
a SmartBoard. Učitelia fyziky tiež používajú 
interaktívne tabule od spoločnosti Hitachi, Mimio, 
Triumph a Interwrite. 

 
Ako často používate interaktívnu tabuľu 

na hodinách fyziky? 

Graf 4: Percentuálna početnosť jednotlivých 

odpovedí pri otázke Ako často používate interaktívnu 

tabuľu na hodinách fyziky? 

 

Ako je zrejmé z grafu 4, viac než 27 % učiteľov 
fyziky, ktorí odpovedali na dotazník a používajú 
na hodinách fyziky interaktívnu tabuľu, používa ju 
každú hodinu. Viac ako 36 % učiteľov používa 
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interaktívnu tabuľu na hodinách fyziky menej než 
každú tretiu hodinu. 

 
Aké materiály používate na hodinách fyziky?  

 
Graf 5: Percentuálna početnosť jednotlivých 

odpovedí učiteľov pri otázke Aké materiály používate 

na hodinách fyziky? 

 
Z grafu 5 môžeme vyčítať, že učitelia 

z prieskumu najčastejšie používajú materiály 
vytvorené v PowerPointe alebo v softvéri tabule. 
Taktiež používajú materiály, ktoré sú súčasťou 
tabule, materiály z planéty vedomostí, rôzne filmy 
a videá. Materiály si najčastejšie vyrábajú sami alebo 
ich čerpajú z internetu.  
 

Ktoré funkcie tabule používate najčastejšie 
na hodinách fyziky? 

Graf 6: Percentuálna početnosť jednotlivých 

odpovedí pri otázke Ktoré funkcie tabule používate 

najčastejšie na hodinách fyziky? 

 

Z grafu 6 je zrejmé, že učitelia používajú 
na hodinách fyziky interaktívnu tabuľu najčastejšie 
ako interaktívny displej počítača. Využívajú ju tiež 
ako dataprojektor alebo využívajú interaktívne 
cvičenia. 

Z 31 respondentov 22 učiteľov používa 
interaktívnu tabuľu. 16 opýtaných učiteľov, ktorí 
používajú interaktívnu tabuľu na hodinách fyziky, 
sa zúčastnilo kurzu zameraného na používanie 
interaktívnej tabule. Kurzu sa zúčastnili tiež 
3 učitelia, ktorí interaktívnu tabuľu na hodinách 
fyziky nepoužívajú. 6 z učiteľov, ktorí používajú 
interaktívnu tabuľu na hodinách fyziky, 
sa nezúčastnilo žiadneho kurzu. 

 
Diskusia k výsledkom prieskumu: 

Z výsledkov prieskumu, ktorý sme zrealizovali, 
vyplýva, že interaktívne tabule sa začínajú 
integrovať do vzdelávacích systémov. Zistili sme, že 
sú používané aj na hodinách fyziky, avšak stále 
existujú učitelia, ktorí majú voči interaktívnym 
tabuliam výhrady. Najviac problémov vidia opýtaní 
učitelia v časovej náročnosti, ktorá sa spája 
s používaním interaktívnej tabule a vytváraním 
materiálov. Niektorí z učiteľov si taktiež materiály 
nevedia vyrábať alebo nepokladajú interaktívnu 
tabuľu za potrebnú. Domnievame sa, že v oblasti 
integrovania interaktívnych tabúľ do vyučovacieho 
procesu je ešte stále potrebná osveta a školenia, ktoré 
by naučili učiteľov pracovať s interaktívnymi 
tabuľami. 

Učitelia v prieskume prejavili veľký záujem 
o materiály vytvorené v softvéri tabule, ktoré by boli 
vopred pripravené na vyučovanie fyziky. 
2 z učiteľov sa v rámci prieskumu vyjadrilo 
nasledovne:  

„Stále chýbajú materiály pre prácu 
s interaktívnou tabuľou, materiály si musím sama 
vyrábať čo je časovo náročné, neexistujú metodiky, 
teda aspoň o tom neviem.“  

„Keďže v activstudiu som materiály 
na vyučovanie fyziky na začiatku nenašla, pár som 
si ich vytvorila sama, sú mi "šité na mieru". Len je to 
veľký požierač času, takže už dávnejšie som nič 
nevytvorila. Potešila by prístupná databáza takéhoto 
materiálu.“ 

Z výsledkov taktiež vyplýva, že medzi učiteľmi 
sú najčastejšie používané materiály vytvorené 
v PowerPointe. 

Ukázalo sa, že učitelia najčastejšie používajú 
interaktívne tabule od spoločnosti Promethean 
ActivInspire, SmartBoard a QOMO. 
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5 Možnosti využitia interaktívnej 
tabule na hodinách fyziky 

Všetky interaktívne tabule a softvéry majú odlišnú 
štruktúru a funkcie. V tejto kapitole sa budeme 
zaoberať interaktívnou tabuľou Hitachi StarBoard 
a softvérom StarBoard Software Version 9. 
Dôvodom je, že tento typ interaktívnej tabule 
s daným softvérom máme k dispozícii. 

Každý softvér obsahuje základné funkcie, ako 
písanie, kreslenie a pomôcky k tomu. Avšak 
interaktívne tabule sa líšia v nástrojoch alebo galérií. 
Naša interaktívna tabuľa umožňuje používať 
kružidlo, uhlomer, pravítko či stopky. Pod funkciou 
„Subject Toolbox“ nájdeme 4 kategórie: 
„Geography“ (Zemepis), „Language Arts“ 
(Jazykové Umenie), „Maths“ (Matematika), 
„Science“ (Veda). V časti „Science“ (Veda) 
nájdeme „Balance Scales“ (Rovnoramenné váhy), 
„Kitchen Scales“ (Kuchynské váhy), „Measuring 
Cylinder“ (Odmerný valec), „Thermometer“ 
(Teplomer). 

Ukázali sme, ako sa dajú funkcie "Subject 
Toolbox“ našej interaktívnej tabule využiť 
v praktických aplikáciách. (príloha č. 2 - 5) [Kiss, 
2015a] 

5.1 Nástroje interaktívnej tabule 
v praktických aplikáciách 

Vo vyučovaní fyziky predpokladáme aktívnu 
činnosť žiakov, realizáciu pokusov žiakmi 
a nadobúdanie vedomostí samotnou 
experimentálnou činnosťou. Samozrejme realizovať 
pokus na interaktívnej tabuli nie je možné. Pomocou 
videokamery alebo vizualizéra môže učiteľ získať 
videozáznam z realizovaného experimentu. Video, 
prípadne obrázok potom vloží do pracovného zošita. 
Vytvorí vlastne laboratórnu prácu priamo na ploche 
interaktívnej tabule. Zadá úlohu, definuje pomôcky, 
postup, hodnoty, záver, priloží obrázky či videá a má 
hotovú prácu, ktorú môže poslať žiakom. Žiaci tým 
pádom môžu kedykoľvek otvoriť daný súbor, pustiť 
si video a môžu si pripomenúť ako daný pokus 
prebiehal. Avšak takéto využitie nemôžeme nazvať 
interaktívnym. Toto využitie interaktívnej tabule 
neponúka žiadnu spätnú väzbu. Takéto využitie 
interaktívnej tabule môže učiteľ aplikovať v prípade, 
že nemá dostatočne veľa pomôcok alebo času a chce, 
aby žiaci videli určitý pokus a mali o tom aj záznam. 

Zaoberali sme sa rôznymi typmi úloh, ktoré 
sa dajú vytvoriť v každom softvéri [Kiss, 2015a]. 
Učiteľ k tomu nepotrebuje žiadne doplnkové 
zariadenia alebo funkcie. Sú určené najmä 
pre opakovanie tematických celkov a na rozcvičky. 
Úlohy sú zamerané hlavne na základnú školu a sú 
vytvorené podľa učebníc fyziky. Učiteľ môže 
vytvárať na interaktívnej tabuli úlohy na triedenie 
pojmov, na priraďovanie popisov k pojmom. Ďalej 

môže vymyslieť cvičenie na premenu jednotiek 
alebo vytvoriť kvíz. (príloha č. 6 – 8) 

5.2 Zobrazenie predmetov cez šošovky 

Aktivitou na zobrazenie predmetov cez šošovky sme 
sa zaoberali v článku Fyzika na interaktívnej tabuli?. 
[Kiss, 2015b, s. 3-7]. 

Vytvoríme pracovný zošit, ktorý môže učiteľ 
používať na zobrazenie predmetov spojnou 
a rozptylnou šošovkou. Ani táto úloha si nevyžaduje 
žiadne špeciálne pomôcky. Pri tejto úlohe budeme 
používať mriežku a prichytávanie k mriežke. 
Zobraziť mriežku a prichytiť k mriežke nájdeme 
na pravej strane otvoreného pracovného zošita 
pod slovom Pohľad. Keď zobrazíme mriežku, 
uvidíme na stránke pracovného zošita štvorčekové 
pozadie, ktoré nám pomôže pri kreslení. 
Prichytávanie k mriežke nám pomôže v tom, aby 
sme mohli kresliť rovné šípky, lúče voľnou rukou 
bez používania pravítka. 

Najprv vytvoríme hlavné stránky pracovného 
zošita a následne prepojenia medzi nimi. Ako vidíme 
na obrázku 1, na prvej stránke pracovného zošita 
vytvoríme objekty označené nápismi spojná šošovka 
a rozptylná šošovka. Tie v ďalších krokoch 
prepojíme so stránkami v pracovnom zošite, 
na ktorých bude spojná a rozptylná šošovka. 
Samozrejme na úvodnú stránku môžeme pridať aj 
fotografie z galérie, ktorú nájdeme tiež na pravej 
bočnej lište. 

Obr. 1: Úvodná stránka s nápismi spojná šošovka 

a rozptylná šošovka 

 

Na ďalšej stránke vytvoríme osi spojnej šošovky 
a pomôcky, ktoré môžu žiaci využívať, keď budú 
mať problémy pri postupe. Najprv vytvoríme osi, 
označíme os o a stred O. Objekty umiestnime 
do pozadia nasledujúcim spôsobom: Najprv 
označíme objekty, v pravom hornom rohu sa nám 
objaví Menu, ako vidíme na obrázku 2. Klikneme 
na Menu a pod slovom Zoradiť vyberieme možnosť 
Do pozadia. 
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Obr. 2: Umiestnenie objektov do pozadia 

 

Objekty umiestnime do pozadia, aby ich žiaci 
neposunuli pri kreslení lúčov. Aby žiaci neposunuli 
objekty, stačí ich uzamknúť, avšak umiestnenie 
do pozadia je lepším riešením. V prípade, že žiak 
nakreslí na interaktívnu tabuľu lúče nesprávne 
a chceme ich zmazať, dajú sa označiť len lúče. Osi 
zostávajú na mieste. Pri uzamknutých osiach by 
nebolo možné označiť len nesprávne nakreslené 
lúče. Ďalej na tej istej stránke vytvoríme aj značky 
ohnisko F a F´. Ako vidno na obrázku 3, 
neumiestnime ich na os o. Dôvodom je to, že chceme 
vytvoriť takú pomôcku pre učiteľa, ktorú môže 
použiť pri viacerých príkladoch. To znamená, že 
učiteľ ohniská umiestňuje na os o podľa toho, aké je 
zadanie príkladu. Ďalšou úlohou učiteľa bude 
nakresliť predmet, ktorý treba zobraziť, do správnej 
vzdialenosti. Poslednou úlohou, ktorú musíme 
spraviť na tejto stránke pracovného zošita sú 
označenia na pomôcky. Tie označujeme - ako vidno 
aj na obrázku 3 -  číslami 1, 2, 3. Neskôr ich 
prepojíme s ďalšími stránkami, na ktorých 
vytvoríme významné lúče a ich lom pri prechode 
spojnou šošovkou. 

Obr. 3: Stránka pracovného zošita s osami spojnej 

šošovky, s označeniami na ohnisko a na pomôcky 

 
Neskôr môžeme vytvoriť aj prepojenie medzi 

touto a úvodnou stranou. K tomu je potrebné 
vytvoriť na tejto stránke objekt s nápisom Späť 
k úvodnej stránke. To tiež vidíme na obrázku 3. 

Nasledujúcim krokom je vytvorenie pomôcok 
na ďalších troch stránkach pracovného zošita. My 
sme vytvorili, ako vidno aj na obrázku 4, najprv lúč, 
ktorý prechádza optickým stredom spojnej šošovky. 
Nakreslili sme ako sa láme a opísali jav jednou 

vetou. Ďalej sme tiež vytvorili objekt s nápisom Späť 
k úlohe, aby sme mohli vytvoriť prepojenie a dostať 
sa naspäť k spojnej šošovke. 

Obr. 4: Pomôcka na lúč prechádzajúci optickým 

stredom 

 

Rovnako sme postupovali aj pri pomôckach 2 a 3. 
Najprv sme vytvorili pomôcku pre lúč prechádzajúci 
ohniskom spojnej šošovky a potom pre lúč 
rovnobežný s optickou osou. Tie môžeme vidieť 
na obrázku 5. 

Obr. 5: Pomôcky pre ďalšie 2 lúče 

 
Ďalej pokračujeme rozptylnou šošovkou. 

Rovnakým spôsobom ako pri spojnej šošovke 
vytvoríme najprv osi, a následne pomôcky pre žiaka. 

Posledným zostávajúcim krokom je už iba 
vytvorenie prepojenia medzi stránkami pracovného 
zošita. Na jednom príklade si predvedieme, ako 
sa robí prepojenie a ostatné už vytvoríme rovnakým 
postupom. Hneď na úvodnej stránke musíme 
prepojiť objekt s nápisom spojná šošovka 
so stránkou, kde sa nachádzajú osi spojnej šošovky. 
Klikneme na objekt spojná šošovka. Objaví sa nám 
Menu, v ktorom vyhľadáme možnosť Uprav 
Hyperlinku. Potom sa nám objaví v strede 
pracovného zošita okno s názvom Uprav Linku. 
Pri možnosti Druh prepojovacej Linky vyberieme 
možnosť Stránka v dokumente, ako vidíme 
na obrázku 6. Potom sa nám objaví ďalšie okno 
s názvom Zvoľ stránku a tam vyhľadáme stránku 
z pracovného zošita, na ktorej sa nachádza spojná 
šošovka. Následne klikneme na OK a prepojenie je 
hotové. Ak teraz klikneme na objekt spojná šošovka 
dvakrát, prehodí nás na stránku, na ktorej sú osi 
spojnej šošovky. 
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Obr. 6 – Prepojenie objektu spojná šošovka 

so stránkou pracovného zošita 

 

Ďalšie prepojenia medzi pomôckami, nápismi 
a úvodnou stranou, a pri rozptylnej šošovke 
spravíme rovnako. Keď dokončíme prepojovanie 
stránok, môžeme začať používať túto aktivitu 
na hodinách fyziky pri zobrazení predmetov spojnou 
a rozptylnou šošovkou. 

Táto aktivita má samozrejme určité výhody, ale aj 
nevýhody oproti klasickej tabuli. Veľkou výhodou 
je, že učiteľ si môže pripraviť pracovný zošit 
s viacerými príkladmi. To znamená, že nemusí 
kresliť každý jeden príklad pomocou pravítka 
a kriedy na tabuľu a nestráca tým čas. Ďalšou 
výhodou je, že pri nesprávnom postupe kreslenia 
sa jedným kliknutím dá vymazať nesprávny lúč, čo 
by na tabuli robilo väčšie problémy. Nevýhodou 
však je, že či už žiaci, alebo aj učitelia by mali mať 
aspoň základné zručnosti v práci na interaktívnej 
tabuli. Avšak podľa nášho názoru by to v dnešnej 
dobe už malo byť samozrejmosťou. 

Pomôcka je určená pre 8. ročník základnej školy. 
Inšpirovali sme sa učebnicou pre základné školy 
od autorov Lapitková a kol. [Lapitková, 2012]  

6 Záver 

V práci sme sa zaoberali interaktívnou tabuľou a jej 
využitím na hodinách fyziky. Zaradili sme 
interaktívnu tabuľu medzi didaktické prostriedky 
a uviedli sme jej výhody a nevýhody. Následne sme 
uviedli výsledky nášho prieskumu o používaní 
interaktívnej tabule vo vyučovaní fyziky. 
V poslednej časti sme sa venovali konkrétnej aktivite 
vytvorenej na interaktívnej tabule Hitachi StarBoard 
so softvérom StarBoard Software Version 9 
na zobrazovanie predmetov spojnou a rozptylnou 
šošovkou. 

Na fyzike majú experimenty nezastupiteľnú 
funkciu. Avšak existujú aj také témy, pri ktorých 
interaktívna tabuľa slúži ako pomôcka pre učiteľa. 
Napríklad nami vytvorené cvičenie na zobrazenie 
predmetov šošovkami. Učiteľ má uľahčenú úlohu, 
keď má takúto pomôcku k dispozícii. Nemusí kresliť 
na tabuľu každý príklad, lebo ich už má pripravené 
na interaktívnej tabuli. 

Myslíme si, že hodiny sú zaujímavejšie, keď 
nepoužívame vždy len jeden typ úlohy. Interaktívna 
tabuľa, rôzne pomôcky a typy úloh spestrujú 
vyučovací proces. Interaktívna tabuľa nám poskytuje 
priestor na striedanie činností pre žiaka, napríklad 
s využitím príkladov, ktoré sme vytvorili. Dôjde aj 
k fixácii učiva pomocou rôznych príkladov 
vytvorených na interaktívnej tabuli. Nemôžeme 
zabudnúť ani na to, že aj používaním interaktívnej 
tabule žiak získava nové vedomosti a zručnosti, ktoré 
môže využiť v ďalšom živote. Takže používaním 
interaktívnej tabule sa dostávame k funkciám 
motivačnej, precvičovacej i inštrumentálnej. 
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Abstrakt 

Didaktické prostriedky sú neoddeliteľnou súčasťou 
vzdelávacieho procesu. Medzi didaktické 
prostriedky môžeme zaradiť aj tablety, ktoré sa 
stávajú súčasťou vzdelávacieho procesu na 
slovenských školách. V práci oboznámime čitateľa 
s problematikou integrovania tabletov do našich 
škôl. Predstavíme projekt Škola na dotyk 
a uvedieme výsledky z danej oblasti, ktoré doposiaľ 
projekt zmapoval. Hlavnou časťou práce bude 
navrhnutie aktivít s použitím tabletu na hodiny 
fyziky. Táto práca prechádza jednotlivými 
iteráciami výskumu vývojom (orig. Design-bassed 
research). [Kalaš, 2009] Výstupom tohto výskumu 
je pracovný list pre žiaka k jednej z navrhnutých 
aktivít a metodický list pre učiteľa k danej aktivite. 
V práci taktiež uvedieme výsledky pozorovanie 
práce žiakov pri realizácii navrhnutej aktivity. 

 
Kľúčové slová: tablet, aktivity, vyučovanie fyziky 

1 Úvod 

V oblasti mobilných technológií sme v posledných 
rokoch zaznamenali obrovský pokrok. Mobilné 
technológie strácajú svoju primárnu funkciu 
a stávajú sa prostriedkom širokej variability. 
Mobilné telefóny a tablety používame na 
fotografovanie, prehrávanie hudby, komunikáciu 
prostredníctvom sociálnych sietí či hranie videohier. 
Pomocou týchto zariadení však môžeme sledovať aj 
svoj zdravotný stav. Mobilné technológie dokážu 
určiť našu srdcovú frekvenciu, kvalitu nášho spánku 
a mnoho iného. 

Najnovšie didaktické prostriedky, ktoré smerujú 
do našich škôl, sú práve mobilné technológie, a to 
tablety. Integrovanie tabletov do slovenských škôl 
zabezpečuje projekt Škola na dotyk pod záštitou 
neziskovej organizácie Edulab a spoločnosti 
Samsung a projekt MŠVVŠ SR s názvom Digi 
škola. Na stránke projektu Škola na dotyk 
(www.skolanadotyk.sk) sa uvádza, že 
prostredníctvom projektu získalo pätnásť vybraných 
škôl viac ako štyristo tabletov Samsung Galaxy 
Note 10.1. Súčasťou vybavenia škôl je tiež 
softvérové vybavenie Samsung School, interaktívne 

dotykové displeje a notebooky pre učiteľov. 
„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
dodalo na školy 20 000 tabletov a zriadilo 
1209 tabletových učební.“ [MŠVVŠ SR, 2015]  

Práve tieto skutočnosti nás viedli k tvorbe aktivít 
využiteľných na hodinách fyziky. V práci sa 
venujeme projektu Škola na dotyk. Oboznámime sa 
so skúsenosťami žiakov a učiteľov z tohto projektu. 
Túto časť práce považujeme za nultú, orientačnú, 
iteráciu výskumu vývojom. Následne popíšeme 
prácu s aplikáciami S Note a Socrative, 
a predstavíme aktivity spojené s laboratórnymi 
prácami z fyziky čím prejdeme prvú, prieskumnú, 
iteráciu výskumu vývojom. V iterácii druhej, 
realizačnej, zreazlizujeme navrhnutú aktivitu 
Pozorujeme hologram? so žiakmi ôsmeho ročníka. 
Na základe pozorovania práce žiakov 
s pripravenými materiálmi overíme funkčnosť 
materiálov. Po zistení nedostatkov prejdeme 
k iterácii štvrtej, analytickej, kde tieto nedostatky 
odstránime a materiály upravíme. 

2 Škola na dotyk 

Projekt neziskovej organizácie Edulab a spoločnosti 
Samsung Škola na dotyk bol spustený začiatkom 
decembra 2013. Do prvej fázy projektu bolo 
zapojených desať slovenských základných škôl 
a gymnázií. Momentálne sa tento počet škôl zvýšil 
na dvanásť. 

Projekt sa nezameriava len na materiálne 
vybavenie škôl, ale zaoberá sa taktiež edukáciou 
učiteľov a študentov učiteľstva na prácu s tabletmi. 
„Škola na dotyk UNIVERZITA je časť projektu 
zameraná na aktivity realizované v spolupráci 
s vysokými školami, ktoré pripravujú budúcich 
pedagógov.“ [Edulab, 2015a] Ako sa ďalej uvádza 
na stránke projektu, cieľom tejto časti projektu je 
vytvoriť tabletové učebne aj na vysokých školách 
a pripraviť budúcich učiteľov na ich zamestnanie. 
Do tejto časti projektu je zapojených päť vysokých 
škôl, ktorých zoznam nájdete na stránke projektu 
v časti školy. 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2016, pp. 268–275
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2.1 Vzdelávanie učiteľov na prácu 
s tabletmi 

Učiteľ je stále dôležitou súčasťou vyučovacieho 
procesu a jeho odbornosť v digitálnych 
technológiách mu môže byť nápomocná pri plnení 
cieľov. V rámci projektu Škola na dotyk sa 
nezabudlo ani na túto skutočnosť. Učitelia zapojení 
do projektu vytvárali výukové materiály 
a videoblogy, ktoré sú uverejnené na stránke 
projektu v časti materiály. Slúžia ako inšpirácia 
a uľahčujú prácu ostatným učiteľom. Vo 
videoblogoch učitelia prezentujú vlastné skúsenosti 
s prácou s tabletmi a tieto blogy sú zdrojom 
vecných informácií pre učiteľov. 

Ďalšou časťou projektu Škola na dotyk je aj 
školenie učiteľov zo škôl nezapojených do projektu, 
ktorí získali tablety do svojich škôl. Tieto školy 
získali tablety z projektu Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva, 
skrátene Digi škola. „Škola na dotyk AKADÉMIA je 
názov pre sériu bezplatných seminárov určených 
pre všetkých učiteľov. Naším cieľom je poskytnúť 
skúsenosti učiteľov zapojených do projektu 
ostatným pedagógom.“ [Edulab, 2015b]  

Ako sa ďalej na stránke uvádza, prebehlo 
osemdesiat seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac 
ako sedemsto päťdesiat učiteľov. Tieto semináre 
boli súčasťou prvého modulu a učiteľom bol 
predstavený tablet, zoznámili sa s jeho funkciami 
a s aplikáciami vhodnými do vyučovania. 

Po absolvovaní prvého modulu sa školení 
učitelia zapojili do ankety, kde vyjadrili svoj názor 
na školenie. Vo výsledkoch z ankety sa uvádza, že 
167 z 270 opýtaných učiteľov sa vyjadrilo, že obsah 
školenia bol rozhodne prínosný pre ich pedagogickú 
prax a 93 učiteľov sa vyjadrilo skôr áno. 
Z výsledkov je zrejmé, že učiteľov zaujali aplikácie 
ako Socrative na tvorbu testov, S Note na tvorbu 
poznámok alebo Mindomo na tvorbu mentálnych 
máp. [Edulab, 2015c]  

Momentálne stále prebiehajú školenia zo 
spomínaného modulu 1 a taktiež pribudli dva nové 
moduly. Modul 2 je zameraný na prostredie a prácu 
so softvérom Samsung school a modul 3 je 
zameraný na metódu Blended learning. 

2.2 Žiaci a učitelia v projekte Škola 
na dotyk 

Počas priebehu projektu Škola na dotyk vznikol 
výskum zameraný na mapovanie projektu. 
Výskumníci sa zamerali na žiakov aj učiteľov 
zapojených do tohto projektu. Ako výskumná 
metóda boli zvolené dotazníky pre učiteľov 
a žiakov, ale aj rozhovory s učiteľmi a žiakmi. 
Výskum poukázal na niekoľko zaujímavých 
poznatkov, ktoré zhrnieme. [Masaryk, 2014] 

Vo výskume sa uvádza, že takmer 40 % žiakov 
používa digitálne technológie od predškolského 
veku a 55 % žiakov začalo používať počítač na 
prvom stupni základnej školy. Taktiež sa uvádza, že 
74 % žiakov má k dispozícii počítač a mobilný 
telefón s prístupom na internet a každý žiak má 
doma k dispozícii aspoň jedno zo zariadení ako je 
počítač, mobilný telefón či tablet. 

Pred projektom 70 % žiakov pokladalo 
používanie digitálnych technológií za prínosne pre 
učenie a po projekte sa počet týchto žiakov 
významne nezmenil. 87 % žiakov pokladalo pred 
projektom učenie s digitálnymi technológiami za 
zábavné. Po projekte sa počet týchto žiakov mierne 
znížil. Pred projektom 18 % žiakov udalo, že 
používanie digitálnych technológií ich spomaľuje 
a 14 % žiakov pokladalo učenie sa s digitálnymi 
technológiami za náročnejšie. V post-teste nebol 
rozdiel medzi odpoveďami štatisticky významný. 

Ďalej sa skúmali aj postoje žiakov k učeniu. 
V pre-teste žiaci používali v spojitosti s učením 
slová ako nuda, zábava, zaujímavosť, ťažké, 
dôležité, hrozné, nie vždy zábavné. V post-teste sa 
vyskytli slová, ktoré sa spájali priamo s tabletmi. 
Vyskytli sa odpovede ako „je zábavné lebo máme 
tablety“, „uľahčuje tablet“ ale aj „by malo byť 
normálne a bez tabletov“. 

V rozhovoroch žiaci uvádzali, ako pracujú 
s tabletmi. Hovorili o projektoch, ktoré v škole 
vypracovávali a o aplikáciách, ktoré používali. 
V prostredí Samsung School vyzdvihli možnosť 
práce v skupinách bez toho aby skupiny žiakov 
výhradne sedeli vedľa seba. 9 žiakov zo 103 uviedlo 
aj negatíva. 3 žiaci uviedli, že tvorba poznámok 
v tablete im trvá dlhšie, nevyhovuje im a radšej píšu 
do zošita. 43 žiakov sa vyjadrilo, že im chýbalo 
zaškolenie pred spustením projektu. 

Vo výskume sa uvádza, že 100 zo 103 žiakov 
hodnotilo hodinu s tabletom ako zaujímavejšiu, 
zábavnejšiu a efektívnejšiu. Iba jeden zo žiakov sa 
vyjadril, že ho práca s tabletom vôbec nebaví, nevie 
ho ovládať a hodina je preto pre neho nudná. 

Ako sme spomínali prácu s tabletmi hodnotili aj 
učitelia. V rozhovoroch uviedli, že  práca s tabletmi 
je náročnejšia ako tradičné vyučovanie, ale prináša 
nadšenie a motivuje aj samotných učiteľov. 
Dokonca aj žiaci uviedli, že učitelia sa im zdajú byť 
priateľskejší, keď začali používať tablety. Žiaci 
v rozhovoroch uviedli informácie ako „Neviem 
prečo, ale učitelia sú k nám trošku milší.“ 
a „Zmenilo sa všetko, učitelia sú taký milí, že: 
´Ó, no tak naťukáme si...´." Učitelia tiež hodnotili 
ako pozitívum používania tabletov rozvoj rôznych 
nových kompetencií ako prezentovanie, či kritické 
myslenie. Taktiež učitelia zastávajú názor, že 
používanie tejto technológie je žiakom blízke 
a poznajú ho zo smartfónov či domácich tabletov. 
Uvádzajú aj, že tablety sú dynamickejšie ako iné 
digitálne zariadenia, kombinujú množstvo 
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nástrojov, sú mobilné a nie sú závislé od učebne. 
Zdôrazňovali tiež, že dotykové ovládanie je pre 
žiakov veľmi intuitívne. Vyzdvihovali tiež väčšiu 
kontrolu nad hodinou pri používaní Samsung 
School. 

Učitelia tiež uviedli, aké zmeny zaznamenali 
u žiakov. Uvedieme niektoré z nich, ktoré 
spomenuli: 
 samostatnosť, tvorivosť, 
 motivácia, stimulácia (nenudia sa), zvýšila sa 

aktivita, 
 vyššia názornosť pri popisovaní abstraktných 

princípov, 
 vyššia motivácia, kreativita, nápaditosť a rozvoj 

zručností, 
 vyššia sebaistota, dokážu lepšie spracovávať 

informácie, samostatnosť, komunikácia, lepšie 
prezentačné spôsobilosti, 

 vzájomná tímová spolupráca, lepší kolektív, 
 motivácia byť v škole, 
 niektorí žiaci sa v projekte vyslovene dokázali 

realizovať, vyššia zodpovednosť. 
 
Učitelia v rozhovoroch odporúčali do budúcnosti 

dôkladnejšiu technickú, metodickú a didaktickú 
prípravu učiteľov pred spustením projektu. 
Spomenuli, že by radi v práci s tabletmi 
pokračovali, a niekoľkí vyslovili prianie, aby mali 
tablety všetci žiaci. 

3 Tvorba poznámok v tablete 

Pred uvedením konkrétnych aktivít, ktoré sme 
vytvorili na vyučovanie fyziky je potrebné 
predstaviť aplikácie, ktoré budeme používať. 
Jednou z aplikácií je aplikácia S Note. Ide 
o aplikáciu, ktorá umožňuje tvorbu digitálnych 
poznámok v tablete. Zásadným faktom, ktorý 
limituje použitie tejto aplikácie, je funkčnosť 
aplikácie len na tabletoch od spoločnosti Samsung, 
ktorých súčasťou je digitálne pero S Pen. 

Prácu s aplikáciou sme rozoberali v článku 
Učíme sa fyziku s tabletom [Čevajka, 2015, s. 8-9]. 
Text do dokumentu môžeme zadávať rôznymi 
spôsobmi a to pomocou klávesnice alebo písaním 
na plochu displeja. Písaný text sa zadáva pomocou 
digitálneho pera S pen a plocha tabletu funguje ako 
papier. Takéto písanie je veľmi prirodzené a pri 
manipulovaní s aplikáciou sme nenarazili na 
problémy pri písaní textu. Samozrejmosťou 
aplikácie S Note, je zmena farby písma a pera na 
kreslenie. Vybrať si môžeme z množstva typov pier 
ako je fixka, pero, ceruzka, zvýrazňovač a pod. 

Ďalšou z funkcií tejto aplikácie je rozpoznávanie 
tvaru. Keď sa prepneme do tohto módu tak sa naše 
kresby budú automaticky upravovať. Uveďme 
príklad. Ak chceme nakresliť štvorec, môže to byť 
problematické. Funkcia rozpoznávania tvaru vytvorí 
z nášho náčrtu štvorca klasický štvorec s rovnako 

dlhými a rovnými stranami. Mód funguje aj na 
rozpoznávanie písma. Text, ktorý píšeme na plochu 
tabletu nám prepisuje na formu tlačeného písma, 
pričom nezáleží či text píšeme tlačeným alebo 
písaným písmom. Zaujímavou funkciou je 
rozpoznávanie matematických vzťahov. Na plochu 
dokumentu zadávame matematický vzťah, ktorý sa 
po transformácii prepíše na daný tvar. 
Transformovaný vzťah sa vloží na miesto kurzora. 

Aplikácia taktiež podporuje vkladanie obrázkov 
a videí. Dokresľovanie do obrázkov a písanie na 
plochu obrázku je intuitívne a jednoduché. Opäť 
zdôrazňujeme, že všetko funguje, ako keby sme 
písali perom na papier. Videá sa do dokumentu 
vkladajú vo forme okna. Oknu videa môžeme 
upravovať jeho veľkosť a umiestnenie. Prehrávanie 
videa prebieha priamo v dokumente. Nevýhodou pri 
prehrávaní je, že sa videu nedá nastaviť čas, od 
ktorého sa má prehrávať. 

Aplikácia ponúka aj rôzne možnosti 
exportovania dokumentov. Dokumenty môžeme 
exportovať ako súbor danej aplikácie alebo do 
formátu pdf. Taktiež ponúka možnosť ukladania 
dokumentov do cloudovských aplikácií, ako sú 
Dropbox, Google Disk a iné. 

Výhodou aplikácie je teda forma poznámok, 
ktorú nám ponúka. Naše poznámky môžu 
obsahovať konkrétne obrázky a fotografie k danej 
téme, nákresy, zložité matematické vzťahy a taktiež 
videá a záznamy z hodiny. Aplikácia ponúka 
i rozdelenie dokumentov na jednotlivé poznámkové 
bloky, čo znamená, že si žiak môže na jednotlivé 
predmety vytvoriť samostatné dokumenty. 
V jednom zariadení by sme teda mali k dispozícii 
všetky poznámky, ktoré žiak pri svojom štúdiu 
potrebuje. 

4 Aplikácia Socrative 

Ďalšou aplikáciou, ktorú budeme potrebovať 
v konkrétnych aktivitách je aplikácia Socrative, 
ktorá slúži na vytváranie testov a následné 
testovanie žiakov. Aplikácia má dve formy, jednu 
pre učiteľa a jednu pre žiaka. Aplikácia pre žiaka sa 
volá Socrative Student a aplikácia pre učiteľa sa 
volá Socrative Teacher. Samozrejme, každá z nich 
ponúka rôzne možnosti. 

4.1 Učiteľská verzia aplikácie 

Socrative Teacher slúži učiteľovi na vytváranie 
testov, na spúšťanie testov pre žiakov a následnú 
kontrolu testov. V tejto podkapitole si opíšeme 
všetky funkcie, ktoré táto aplikácia ponúka. Je 
dôležité spomenúť, že aplikáciu si môžeme 
nainštalovať do tabletu a testy tvoriť priamo 
v tablete, alebo testy môžeme tvoriť v počítači na 
stránke socrative.com. 
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Obr. 1 : Úvodná obrazovka aplikácie Socrative 

 
Pri prvom spustení aplikácie je potrebné 

zaregistrovať sa. Registrovať sa je možné 
prostredníctvom emailovej adresy, na ktorú bude 
následne pre dokončenie registrácie zaslaný 
overovací email alebo prostredníctvom google + 
účtu, ktorý má každý užívateľ používajúci emailovú 
doménu gmail. 

Po úspešnom zaregistrovaní sa zobrazí úvodná 
obrazovka (Obr. 1). V prvom rade si popíšme, ako 
vytvoríme test. V hornom paneli ťukneme na 
tlačidlo kľúč a následne sa objaví na obrazovke 
tabletu nová ponuka. Aplikácia nám ponúkne 
možnosti vytvoriť test, importovať test, moje testy 
a výsledky testov. 

Obr. 2 : Obrazovka po ťuknutí na tlačidlo kľúč 

 
Následným kliknutím na možnosť vytvoriť test 

sa spustí editor testu (Obr 3.). Aplikácia si vyžaduje 
pomenovanie testu, čiže zvolíme, ako sa bude náš 
test volať a pokračujeme vkladaním otázok. 

Pre vytvorenie otázky si musíme zvoliť typ 
otázky, ktorú chceme použiť. Môžeme si vybrať 
z troch skupín otázok a to výber správnej odpovede, 
pravda/lož, krátka odpoveď. Po kliknutí na typ 
otázky, ktorú sme si zvolili vkladáme v editore testu 
naše otázky, odpovede a označujeme správne 
odpovede. Pri otázke typu výber z možností je 
možné označiť aj viacero správnych odpovedí, a pri 
type otázky krátka odpoveď je možné vložiť rôzne 
varianty správnej odpovede.  

Zaujímavou súčasťou editoru je možnosť 
zverejnenia vytvorených testov. Pod riadkom, kde 
vkladáme názov testu sa nachádza možnosť  

zverejniť test a SOC # číslo. Ak chceme náš test 
poskytnúť druhým učiteľom, stačí im poslať číslo 
SOC # vygenerované pri našom teste. Následne si 
druhý učiteľ pri vytváraní testu nevyberie možnosť 
vytvoriť nový test, ale možnosť importovať test, kde 
zadá číslo SOC # testu, a môže test používať. 
Ak máme vložené všetky otázky, ktoré chceme, aby 
test obsahoval, môžeme ukončiť editor testu 
tlačidlom uložiť a odísť. 

Obr. 3 : Prostredie editoru testu aplikácie Socrative 

 
Pod tlačidlom, ktorým sme prešli k vytváraniu 

nového testu, sa nachádza tlačidlo moje testy. Po 
kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí zoznam testov, 
ktoré sme vytvorili. Po kliknutí na niektorý z testov 
sa nám pod testom zobrazí ponuka úpravy testu. 
Test môžeme duplikovať, vymazať, stiahnuť alebo 
editovať. Pomocou tlačidla stiahnuť sa nám test 
stiahne do zariadenia vo formáte pdf, avšak stiahnuť 
test sa nám podarilo len v počítačovej verzii 
aplikácie a nie priamo v tablete. 

Vedľa tlačidla moje testy sa nachádza tlačidlo 
výsledky testov, kde nájdeme všetky naše testy 
s dátumom a časom, kedy boli žiakmi vyplňované. 
Po kliknutí na niektorý z testov nám aplikácia 
ponúkne možnosti dostať výsledky a zobraziť 
tabuľku. Ak zvolíme možnosť dostať výsledky, tak 
môžeme zaslať výsledky na mailovú adresu, 
stiahnuť si ich do zariadenia vo formáte pdf alebo si 
ich uložiť na google disk. Opäť stiahnutie 
výsledkov vo formáte pdf podporuje len počítačová 
verzia aplikácie. Ak zvolíme možnosť zobraziť 
tabuľku, uvidíme zoznam mien žiakov a ich 
odpovede na otázky, ktoré sa nachádzali v danom 
teste. Odpovede, ktoré sú správne, sú v tabuľke 
zvýraznené zelenou farbou a nesprávne odpovede 
sú zvýraznené červenou farbou. 

K úvodnej obrazovke sa dostaneme 
prostredníctvom tlačidla domov v hornej lište. 
V úvodnej obrazovke máme k dispozícii možnosti 
spustiť test, rýchla otázka, vesmírne preteky 
a možnosť s názvom exit ticket. Ak máme 
vytvorený test, môžeme pomocou prvého tlačidla 
test spustiť. Pred spustením testu máme možnosť 
zvoliť si niektoré vlastnosti testu a to, že študenti 
nemusia uviesť svoje meno, prehádzanie otázok, 
prehádzanie odpovedí otázok, pozastavenie 
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okamžitej spätnej väzby. Ak sme zvolili vlastnosti 
testu môžeme pomocou tlačidla štart test spustiť. 
Tu už nasleduje práca žiakov a aplikáciu z ich 
pohľadu opíšeme v ďalšej podkapitole. 

Úvodná obrazovka ponúka aj možnosť rýchlej 
otázky. Po kliknutí na tlačidlo rýchla otázka si 
zvolíme typ otázky, ktorý chceme žiakom položiť. 
Pri tejto funkcii aplikácie však otázky a odpovede 
nevkladáme do aplikácie, ale učiteľ ich musí 
žiakom povedať. Táto časť aplikácie z tabletu 
vytvára hlasovacie zariadenie, pričom hlasovanie je 
anonymné. 

Ďalšou z možností úvodnej obrazovky sú 
Vesmírne preteky. Po kliknutí na toto tlačidlo sa 
zobrazí nastavenie pretekov. Vyberieme test, ktorý 
chceme žiakom dať, počet tímov, určíme, či si 
študenti vyberú tím sami alebo im bude pridelený, 
vyberieme obrázok, ktorý bude v nasledujúcej 
obrazovke postupovať s narastajúcim počtom 
správnych odpovedí a zvolíme si, či majú mať žiaci 
okamžitú spätnú väzbu. Po nastavení vlastností 
pretekov môžeme preteky spustiť. Následne sa na 
obrazovke zobrazí tabuľka s názvami tímov 
a obrázkom, ktorý sme si zvolili. Ten sa 
s narastajúcimi správnymi odpoveďami bude blížiť 
k cieľu. 

Poslednou z možností, ktoré nájdeme na úvodnej 
obrazovke je možnosť exit ticket. Táto časť 
aplikácie slúži ako spätná väzba učiteľovi na konci 
hodiny. Žiakom sa po spustení tejto možnosti 
aplikácie zobrazia na tablete tri otázky. Prvá otázka 
zisťuje, ako žiaci rozumeli učivu z danej hodiny, 
a ide o otázku kde majú žiaci na výber z viacerých 
možností. Druhá otázka je typu krátkej odpovede 
a žiaci majú uviesť, čo sa na danej hodine naučili. 
Posledná otázka je tiež otázka s krátkou odpoveďou 
a je otvorená, čo znamená, že učiteľ žiakom položí 
otázku a tí nasledovne odpovedajú. 

4.2 Žiacka verzia aplikácie 

Socrative Student je aplikácia, prostredníctvom 
ktorej žiaci vypĺňajú testy vytvorené v aplikácii 
Socrative Teacher. Po spustení aplikácie žiak musí 
zadať špecifický kód učiteľa. Tento kód učiteľ 
nájde v aplikácii Socrative Teacher v hlavičke 
aplikácie. Po zadaní kódu učiteľa sa žiakovi zobrazí 
na tablete informácia, že má čakať, kým učiteľ 
spustí aktivitu. 

Keď učiteľ vyberie aktivitu, ktorú chce použiť, 
tak sa žiakovi na tablete zobrazí pole, do ktorého 
má zadať svoje meno. Po zadaní mena žiak pristúpi 
k samotnému testu a odpovedá na otázky (Obr. 4). 
Na základe vlastností testu, ktoré učiteľ zvolil, sa 
žiakovi po odpovedaní môže zobraziť, či odpovedal 
správne alebo nie. Avšak túto spätnú väzbu žiakovi 
nemusíme sprístupniť. 

Po zodpovedaní všetkých otázok sa na tablete 
zobrazí, že žiak má čakať na ďalšie pokyny učiteľa 

a pomocou tlačidla v hornej lište sa môže 
z aplikácie odhlásiť. 

Obr. 4 : Zobrazenie testovej otázky v Socrative 

5 Laboratórne práce v digitálnej 
podobe v aplikácii S Note 

V tretej kapitole sme si predstavili ako pracovať 
s aplikáciou S Note. Žiaci túto aplikáciu môžu 
využívať pri tvorbe svojich poznámok avšak 
uvedieme zaujímavejšiu implementáciu tejto 
aplikácie do vyučovania fyziky, a to tvorbu 
digitálnych laboratórnych prác. 

Ako uvádza Demkanin a kol. [Demkanin et al., 
2006, s. 28] naplnenie niektorých cieľov, ktoré 
učiteľ sleduje prostredníctvom laboratórnej práce, 
možno hodnotiť priamo na základe laboratórneho 
protokolu, avšak naplnenie niektorých cieľov je 
možné hodnotiť len priamo počas práce študentov. 
Digitálne laboratórne práce však poskytujú širšie 
možnosti zaznamenávania aktivity študentov počas 
laboratórnej práce. 

Za výhodu digitálnych protokolov laboratórnych 
prác považujeme ich kompaktnosť, čo znamená, že 
v rámci jedného dokumentu sa nachádzajú zápisky, 
fotografie, videá, tabuľky a grafy. Za hlavnú 
výhodu pokladáme hlavne prítomnosť videa. Žiak 
na hodine pri riešení laboratórnej práce sám natočí 
experiment. Následne vytvorené video môže použiť 
pri videomeraní, alebo na bližšie pozorovanie. 
Výhodou je opätovné vrátenie sa k videu v procese 
samoštúdia alebo precvičovania. Žiak si ozrejmí 
pozorovaný dej, alebo si môže všimnúť skutočnosti, 
ktoré mu pri meraní alebo pozorovaní unikli. 
Výhodou prítomnosti videa vidíme aj vo vzťahu 
k hodnoteniu práce žiakov učiteľom. Ak žiaci 
vytvoria video, na ktorom zachytia vytvorenie 
aparatúry, postup práce a realizáciu merania, tak 
učiteľ získava materiál k hodnoteniu, ktorý sa spája 
priamo s prácou žiakov. Túto možnosť neposkytujú 
papierové zápisy laboratórnych prác a ako sme už 
spomínali učiteľ si tieto atribúty hodnotenia musí 
všímať priamo na hodine počas práce žiakov. 
Netvrdíme, že tieto atribúty učiteľ nemá vnímať 
počas práce žiakov, ale môže si ich ozrejmiť pri 
prezeraní dokumentu. 
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6 Galileiho termoskop a digitálny 
zápis pozorovania 

V učebnici fyziky pre 7. ročník je zaradených 
niekoľko experimentov v spojitosti s témou Teplo 
a teplota. Tieto experimenty majú u žiakov vyvolať 
záujem o učenie sa fyziky a ozrejmiť im, čím sa 
budú zaoberať. Jedným z pokusov je tiež 
pozorovanie javov v Galileiho termoskope. Úlohu 
v knihe sprevádza text „Ďalší pokus vyskúša tvoje 
schopnosti experimentovať, pozorovať, logicky 
vysvetliť priebeh dejov v aparatúre a argumentmi 
vysvetlenie podporiť.“ [Lapitková et al., 2010, s. 5] 
Úloha je zadaná takto: „Zohrievaj a následne 
ochladzuj banku. Pozoruj, čo sa deje v sklenenej 
rúrke ponorenej vo farebnej kvapaline. Napíš 
a prezentuj pred triedou svoje vysvetlenie.“ 
[Lapitková et al., 2010, s. 5]  

Rozhodli sme sa túto úlohu spracovať v aplikácii 
S Note a vytvoriť digitálny zápis pozorovania 
(Obr 5). V zápise tohto pozorovania sme sa 
zamerali na popis aparatúry, vytvorenie 
videozáznamu javu a vysvetlenie javu. Pri vytvorení 
zápisu sme používali zariadenie Samsung Galaxy 
Note 4. Ide o smartfón, ktorý obsahuje digitálne 
pero S Pen potrebné k práci s aplikáciou. 

Do zápisu laboratórnej práce sme zadávali text 
v písanej podobe pomocou digitálneho pera S Pen. 
Náš zápis ďalej obsahoval fotografiu aparatúry. 
Fotografiu sme vložili prostredníctvom tlačidla 
troch bodiek, kde sme vybrali možnosť vložiť 
a následne možnosť obrázok. Po vložení obrázka do 
dokumentu sme mu nastavili polohu a veľkosť. 
Priamo do obrázka sme popísali jednotlivé časti 
a pomôcky k zostrojeniu aparatúry. 

Obr. 5 : Spracovanie pozorovania v aplikácii S Note 

 
Súčasťou nášho zápisu je taktiež video. Video 

sme do dokumentu vložili podobne ako obrázok 
avšak vybrali sme možnosť vložiť video. Následne 
sme vybrali možnosť nahrať video. Po nasnímaní 
javov prebiehajúcich v aparatúre sa video vložilo do 
dokumentu. Opäť sme nastavili polohu a veľkosť 
okna, v ktorom sa video prehráva. 

Poslednou časťou nášho zápisu z pozorovania 
bolo vloženie vysvetlenia javov, ktoré v aparatúre 

prebiehali. Tento text sme opäť vytvárali v písanej 
podobe pomocou pera S Pen. Vytvorenie tohto 
zápisu nám trvalo približne desať až pätnásť minút. 

7 Vytvorenie 3D obrazu 
pomocou tabletu 

Zaujímavý námet na aktivitu ponúka aplikácia 
Vyomy 3D Hologram Projector. Aplikácia ponúka 
postup na zostrojenie pomôcky, pomocou ktorej 
budeme môcť pozorovať 3D obraz. Ide o pyramídu 
so zrezaným vrcholom vytvorenú z priesvitného 
plastového obalu na CD. Aplikácia obsahuje taktiež 
videá, ktoré sa prehrávajú na obrazovke tabletu. 
Umiestnením pyramídy na obrazovku tabletu 
a následným prehraním videa vidíme objekt 
v pyramíde v podobe 3D obrazu (Obr. 6). Tieto 
videá môžeme taktiež nájsť na portáli youtube.com 
po zadaní vyhľadávania slov video, hologram. 
Tvorcovia totiž na úvodnej obrazovke po otvorení 
aplikácie tvrdia, že po vytvorení pyramídy bude 
možné sledovať v pyramíde hologram. Aktivita je 
zameraná na pozorovanie a vysvetlenie podstaty 
vzniku obrazu a vyvrátenie tvrdenia, že ide 
o hologram. 

Obr. 6 : 3D obraz v pyramídke, Zdroj : Aplikácia 

Vyomy 3D Hologram Projector 

 
Aktivitu môžeme rozdeliť do nasledovných 

krokov: 
1. rozdelenie žiakov do pracovných skupín (aspoň 

5 žiakov v skupine), 
2. pozorovanie vzniknutého obrazu v pyramíde, 
3. stanovenie hypotézy, 
4. navrhnutie postupu overenia hypotézy, 
5. realizácia navrhnutého postupu, 
6. vysvetlenie vzniku 3D obrazu v pyramíde na 

základe navrhnutého postupu. 
 
Zásah učiteľa vidíme potrebný pri tvorbe 

postupu na overenie hypotézy, a preto sme 
pripravili v aplikácii Socrative pracovný list pre 
žiaka. Tento pracovný list obsahuje čiastkové úlohy, 
ktoré navedú žiakov k riešeniu problému (príloha). 
Žiaci prekrývaním jednotlivých objektov videa 
a sledovaním obrazu cez stenu pyramídy pred nimi 
zistia, koľko objektov je potrebných k vytvoreniu 
3D obrazu. Ich zistením bude, že ak sú zakryté 
všetky objekty videa okrem objektu, ktorý sa 
prehráva na videu pred ich stenou pyramídy, tak 
3D obraz stále vzniká. Toto zistenie vedie 
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k argumentu, že 3D obraz nevzniká skladaním 
jednotlivých obrazov, ale vzniká na základe odrazu 
jedného objektu na stene pyramídy. Tento fakt si 
môžu žiaci overiť nahradením steny pyramídy 
zrkadlom tak, aby sa v zrkadle odrážal len jeden 
objekt videa. Pri sledovaní vzniknutého obrazu 
v zrkadle vidíme, že obraz je rovnaký ako obraz 
v pyramíde. 

Počas realizácie aktivity žiaci môžu tvoriť 
digitálny zápis laboratórnej práce. Do zápisu žiaci 
môžu vkladať text (hypotézu, postup overenia 
hypotézy, vysvetlenie problému), fotografie a videá 
z pozorovania či realizácie overenia hypotézy. 

 

8 Realizácia activity Pozorujeme 
hologram? 

Aktivitu Pozorujeme hologram?, ktorú sme 
predstavili v predchádzajúcej kapitole sme 
realizovali so žiakmi ôsmeho ročníka Základnej 
školy Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach. 
Hodiny sa zúčastnilo 20 žiakov. Na vyučovacej 
hodine sme pozorovali prácu žiakov počas aktivity 
a zamerali sme sa na pozorovanie práce žiakov 
s tabletmi, navrhnutými pracovnými listami 
a celkový priebeh aktivity. Z pozorovania sme 
vyvodili niekoľko záverov. 

Priebeh aktivity sme realizovali podľa 
navrhnutých krokov. Žiakov sme rozdelili do 
štyroch skupín. V dvoch skupinách bolo 5 žiakov 
(skupina A a B), v jednej 6 žiakov (skupina C) 
a v poslednej skupine boli 4 žiaci (skupina D). 
Každá zo skupín mala k dispozícii dva tablety (na 
pozorovanie, vypĺňanie pracovného listu), 
pyramídku a kartónové papiere na prekrývanie 
objektov videa. 

Po rozdelení žiakov do skupín žiaci dostali 
pokyn na spustenie videa a pozorovanie 
vzniknutého obrazu. Toto video mali žiaci už na 
tabletoch otvorené, stačilo video spustiť dotykom 
obrazovky a umiestniť pyramídku na obrazovku 
tabletu. 

Následne sme so žiami diskutovali, ako obraz 
vzniká. Jeden zo žiakov skupiny C už počas 
pozorovania tvrdil, že ide o hologram. Žiaci boli 
následne vyzvaní aby spustili aplikáciu Socrative 
Student. Žiaci túto aplikáciu poznali a dokázali ju 
používať bez ďalších pokynov. Žiakom sme spustili 
pracovný list a prešli k realizácii úloh. 

Po vyplnení úloh pracovného listu všetkými 
žiakmi žiaci zhrnuli svoje zistenia. Všetky skupiny 
žiakov dospeli k zisteniu, že obraz sa tvorí odrazom 
objektu videa na stene pyramídky. Presvedčili sme 
sa o tom použitím zrkadla ako odrazovej plochy. 
Následne sme prešli k diskusii, v ktorej sa žiaci 
dožadovali vysvetlenia, čo je hologram. 
Porovnávali sme teda holografický obrázok 

holubice na platobnej karte s 3D obrazom 
v pyramídke. 

Z pozorovania žiakov počas práce sme dospeli 
k zisteniu určitých nedostatkov aktivity. Za hlavný 
nedostatok sme pokladali formuláciu druhej až 
štvrtej úlohy pracovného listu. V týchto úlohách 
mohli žiaci ako odpoveď označiť viacero 
z poskytnutých možností. Táto možnosť však 
nebola v znení úlohy explicitne udaná. 

Žiaci mali taktiež mierne problémy pri tvorbe 
hypotézy a prekrývaní jednotlivých objektov videa. 
Objekty prekrývali chaoticky, čo si vyžadovalo 
zásah do práce žiakov a ich usmernenie. 

Za pozitívum aktivity považujeme rozvíjanie 
argumentácie v skupinách žiakov. Počas 
pozorovania žiaci diskutovali, či ide o 3D obraz. 
V skupine B jeden zo žiakov tvrdil, že obraz nie je 
3D avšak pri diskusii so žiakmi tento názor zmenil. 
Jeden zo žiakov v skupine A už pri stanovení 
hypotézy argumentoval ostatným žiakov svojej 
skupiny, že obraz určite vzniká odrazom na stene 
pyramídky. 

Pozitívne pre nás bolo taktiež pozorovanie 
vlastnej iniciatívy žiakov. Skupiny D a C sa 
rozhodli počas pozorovania pyramídku otočiť 
a sledovať, čo sa s obrazom udeje. Všetky skupiny 
sa rozhodli pre spustenie iného videa z portálu 
youtube. Počas zhrnutia žiackych zistení jeden zo 
žiakov skupiny B sám ako overenie, či sa obraz 
tvorí odrazom, navrhol použitie zrkadla. Následne 
v tejto skupine používali rôzne odrazové plochy ako 
zablokovanú obrazovku mobilného telefónu alebo 
plastový obal od CD. Tieto možnosti potom 
odskúšali aj ostatné skupiny žiakov a zhodli sa, že 
obraz na týchto odrazových plochách vyzerá 
totožne ako v pyramídke. 

Z pozorovania vyplynulo, že žiaci nemajú 
problém s prácou s tabletmi. Počas aktivity sa 
nevyskytol žiadny technický problem a žiaci 
s tabletmi pracovali intuitívne. Taktiež by sme 
nemenili navrhnuté kroky realizácie aktivity, avšak 
kladieme dôraz na nutnosť prítomnosti diskusie so 
žiakmi a ich vyzývanie k argumentácii zistení. 

Po ukončení realizácie aktivity sme realizovali 
rozhovor s učiteľkou, ktorá učí danú triedy fyziku 
a bola prítomná na hodine. Učiteľka v rozhovore 
uviedla, že tablet zatraktívnil vyučovaciu hodinu 
a odporúčala zváženie počtu žiakov v skupinách. 
Navrhla počet žiakov v skupine znížiť na 4 žiakov, 
čím by sa zvýšila efektivita ich práce. 

Učiteľka v rozhovore taktiež uviedla nasledovné 
tvrdenia: 
 „Práca žiakov bola prevažne samostatná, učiteľ 

zasahoval minimálne, z toho vyplýva, že pokyny 
pre prácu žiakov boli spracované dôkladne.“, 

 „Aktívne pracovali aj žiaci so ŠVVP, ktorých 
aktivity na hodinách fyziky zaujímajú, prejavujú 
sa šikovne v ich realizáciách, horšie je to pri 
písomných vyhotoveniach zápisov z aktivít.“, 
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 „Tým, že žiaci svoje odpovede spracovávali 
prostredníctvom tabletu a pracovali vo 
viacčlenných skupinách, táto aktivita sa im 
páčila a bola pre nich zaujímavá (vyjadrenie 
jedného zo žiakov).“ 
 

9 Záver 

Projekt Škola na dotyk integruje tablety do 
vyučovacieho procesu slovenských škôl. Projekt 
taktiež posiľňuje kompetencie učiteľov v práci 
s tabletmi. Avšak, ako sme poukázali, učitelia by 
uvítali lepšiu metodickú a didaktickú prípravu. 
Práve preto sme uviedli aktivity pre vyučovanie 
fyziky s použitím tabletu. 

Taktiež sme vytvorili metodické materiály 
(metodický list pre učiteľa, pracovný list pre žiaka) 
pre aktivitu Pozorujeme hologram? Pri tvorbe 
týchto materiálov sme prechádzali jednotlivými 
etapami výskumu vývojom (orig. Design-bassed 
research). Prvé dve kapitoly práce považujeme za 
súčasť nultej iteráciu výskumu vývojom. Ako 
uvádza Herrington a kol. [Herington, 2007] je 
potrebné v prvej etape výskumu vývojom stanoviť 
problém. Taktiež uvádza, že vo výskume vývojom 
je identifikovanie a prieskum významného 
vzdelávacieho problému rozhodujúcim prvým 
krokom. Práve preto bolo potrebné zorientovať sa 
v problematike integrovania tabletov do 
vyučovacieho procesu slovenských škôl. Zistili 
sme, akými tabletmi sú školy vybavené a ako ich 
využívajú. Taktiež sme sme zmapovali, ako na 
prácu s tabletmi reagujú žiaci i učitelia. 
Zorientovaním sa v materiáloch, ktoré majú učitelia 
k dispozícii pre vyučovanie, sme dospeli k potrebe 
tvorby aktivít. Tvorbu týchto aktivít pokládame za 
súčasť prvej iterácie výskumu vývojom. 

V ďalších častiach práce sme prešli 
k realizičanej druhej iterácii výskumu vývojom, kde 
sme overili použiteľnosť daných aktivít v praxi. 
Z pozorovania žiakov pri práci sme zistili 
nedostatky v pripravených materiáloch, ktoré sme 
v práci uviedli. V budúcnosti plánujeme prejsť 
k štvrtej analytickej iterácii výskumu vývojom 
a objavené nedostatky odstrániť. 
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Abstrakt 

V rámci našej práce sme sa zamerali na zistenie toho, 

aký typ pohybu postavičky uprednostňujú žiaci 

5. ročníka základnej školy. V rámci nášho testovania 

skúmame úlohy, v ktorých žiaci programujú 

postavičku dvoma možnými spôsobmi – pomocou 

absolútneho alebo relatívneho pohybu. V práci 

podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme 

najčastejšie žiacke chyby spojené s týmito typmi 

pohybu. Týmto prieskumom chceme nadviazať na 

našu predchádzajúcu prácu, v ktorej sme vytvorili 

softvér GEVIN na generovanie úloh na vyučovanie 

základov programovania pre žiakov prvého stupňa. 

Veríme, že podľa výsledkov nami navrhnutého 

prieskumu a následného testovania dokážeme 

v prostredí GEVIN navrhnúť pre žiakov na prvom 

stupni vhodné gradované úlohy na to, aby dokázali 

pochopiť oba typy riadenia postavičky vo vhodne 

vybranej motivácii. 

Kľúčové slová: informatika, algoritmizácia, 

programovanie, absolútny pohyb, relatívny pohyb 

 

1 Úvod 

Na prvom stupni slovenských základných škôl sa 

od školského roku 2011/12 vyučuje predmet 

informatická výchova, ktorý bol v Inovovanom 

Štátnom vzdelávacom programe (ďalej 

označovaného ako iŠVP)  z roku 2014 premenovaný 

na predmet informatika. V rámci tohto predmetu sa 

majú žiaci naučiť aj základy algoritmizácie 

a programovania. Prax však ukazuje, že mnohé školy 

programovanie z rôznych dôvodov obmedzujú, 

vynechávajú, alebo nevyučujú vôbec. Niektorí 

učitelia argumentujú prílišnou zložitosťou, či 

neschopnosťou žiakov učiť sa abstraktné koncepty, 

ktoré programovanie vyžaduje. Existuje však 

niekoľko malých programovacích prostredí, 

edukačných hier, či aktivít, ktoré učia žiakov 

rozmýšľať algoritmicky a rozvíjajú ich 

programátorské zručnosti. V našej práci sme sa 

sústredili na ovládanie postavičky ako jeden 
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z najrozšírenejších konceptov, pomocou ktorých sa 

programovanie na prvom stupni vyučuje. 

Zameriavame sa hlavne na rozdiely v ovládaní 

postavičky a jej následnom pohybe, ktorý môže byť 

absolútny alebo relatívny, a rozdiely v náročnosti 

chápania tohto pohybu pre žiakov. 

1.1 Štátny vzdelávací program 

Predtým, ako začneme uvažovať nad vhodnosťou 

aktivít pre žiakov, musíme vedieť, aké zručnosti 

majú v danom predmete získať. Tie na Slovensku 

určuje Štátny vzdelávací program. My sme čerpali 

z iŠVP [1], ktorý vstúpil do platnosti v školskom 

roku 2015/16 a zjednotil názov predmetu na 

všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci oblasti 

Matematika a práca s informáciami určuje výkonové 

štandardy pre predmet informatika. Časová dotácia 

predmetu pre prvý stupeň je jedna hodina týždenne 

v treťom a v štvrtom ročníku. IŠVP je rozdelený na 

päť oblastí, z ktorých sa algoritmizáciou 

a programovaním zaoberá oblasť Algoritmické 

riešenie problémov. Tá je rozdelená na päť častí: 

 Analýza problému 

 Interaktívne zostavovanie riešenia 

 Riešenie problémov pomocou postupnosti 

príkazov 

 Interpretácia zápisu riešenia 

 Hľadanie a opravovanie chýb 

Veríme, že pri správne navrhnutých úlohách 

a metodike vyučovania pre riadenie postavičky si 

môžu žiaci precvičiť každú z uvedených oblastí. 

1.2 Predchádzajúca práca 

V našej bakalárskej práci [2] sme vyvinuli softvér 

GEVIN (Generátor úloh na vyučovanie 

informatiky), ktorý ponúka v jednom programe dva 

oddelené režimy – pre učiteľa a pre žiakov. 

V učiteľskom režime sa dajú nastaviť základné 

parametre pre tri typy úloh (labyrint, zbieranie 

predmetov, kreslenie v štvorčekovej sieti), na 

základe ktorých systém vygeneruje úlohu pre žiaka. 

Pre každú úlohu je možné nastavenie ovládania – a to 

buď priamy režim pomocou klávesnice, alebo dva 
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programátorské režimy – absolútny alebo relatívny 

kartičkový pohyb. Každému z programátorských 

režimov vieme v prostredí nastaviť spôsob 

vyhodnocovania – môže byť postupné, po pridaní 

príkazu, alebo program vyhodnotí pripravenú 

postupnosť príkazov po stlačení špeciálneho tlačidla. 

V žiackom režime sa kontroluje správnosť riešenia 

a výsledky žiackeho riešenia sa ukladajú pre učiteľa. 

 
Obr. 1 - GEVIN aktuálna verzia pre žiakov 

 

Pre účely nášho ďalšieho výskumu bol program 

GEVIN upravený, rozdelili sme ho do dvoch 

samostatných aplikácií – učiteľskej a žiackej. 

Zároveň sa zmenila grafická stránka žiackej 

aplikácie a obrázky kartičiek na ovládanie 

postavičiek (viď. Obr. 1). 

2 Testovanie úloh 

Cieľom našej záverečnej práce je navrhnúť sadu úloh 

na porovnanie náročnosti absolútneho a relatívneho 

pohybu pri ovládaní postavičky v prostredí GEVIN 

a otestovať ju so žiakmi 4. ročníka ZŠ. Z troch typov 

úloh, ktoré prostredie ponúka sme primárne vybrali 

labyrinty. 

Na to, aby sme zistili, čo robí pri podobných 

úlohách žiakom najväčšie problémy, a tiež, aby sme 

otestovali, či a nakoľko je vhodný nami navrhnutý 

typ motivácie (pohyb postavičky v labyrinte), 

pripravili sme pracovné listy pre žiakov 5. ročníka 

ZŠ, ktorí sa už mohli v rámci vyučovacieho 

predmetu informatika stretnúť s podobnými úlohami 

na prvom stupni. Tento príspevok sa venuje 

vyhodnoteniu nášho testovania a jeho cieľom je 

zistiť, ako žiaci reagujú na podobné úlohy, 

identifikovať problémy, ku ktorých dochádza pri ich 

riešení a zistiť, či nami zvolená motivácia je správna. 

Testovanie prebiehalo vo vzdelávacom centre, kde sa 

žiaci pripravujú na prijímacie pohovory 

z matematiky na 8-ročné gymnáziá, boli to teda žiaci 

z rôznych základných škôl z Bratislavy a okolia. 

Testovania sa zúčastnilo 17 žiakov (6 chlapcov 

a 11 dievčat).  

Pracovný list, ktorý sme pre žiakov pripravili 

začínal dvojicou úloh s absolútnym pohybom, po 

ňom nasledovala dvojica úloh s relatívnym pohybom 

a jedna úloha, v ktorej si mohli žiaci vybrať spôsob 

svojho riešenia. Na konci pracovného listu sme 

žiakom pripravili krátky dotazník, v ktorom sme 

zisťovali, či predtým pracovali v nejakom 

z najpoužívanejších programovacích prostredí pre 

deti – Baltík [3], Imagine Logo [4] a Scratch [5]. Pri 

každom z názvov programov bola uvedená jeho 

ikona, aby si žiaci dokázali spomenúť a ľahšie určiť, 

či sa s daným programom už stretli. 

Celý pracovný list, ktorý sme pripravili, spájal 

motivačný príbeh o hľadaní magických objektov 

v labyrinte a to buď pomocou začarovaného objektu 

(ohnivá strela) alebo čarodejníckeho zvieraťa 

(kocúr). Žiaci vypĺňali pracovný list samostatne. 

2.1 Úlohy s absolútnym pohybom 

Úlohy 1.a a 1.b v pracovnom liste boli zamerané na 

absolútny pohyb. V oboch úlohách vystupovala 

ohnivá strela, ktorá je riadená príkazmi hore, dole, 

vpravo, vľavo. Úlohou žiakov bolo doplniť, resp. 

vytvoriť, postupnosť šípok, pomocou ktorých sa má 

strela dostať do cieľa. Žiaci svoje riešenia zapisovali 

šípkami do pripravených okienok v dolnej časti 

pracovného listu. Úlohu 1.a môžeme z hľadiska 

Bloomovej taxonómie [6] zaradiť do úrovní 

pochopenie a aplikácia. Pre riešenie úlohy bolo 

najprv nevyhnutné, aby žiaci pochopili pohyb 

ohnivej strely a grafický význam šípok na zapísanie 

pohybu. V ďalej časti riešenia žiaci tieto informácie 

aplikovali na zadanú úlohu – našli cestu strely, ktorú 

už prešla a následne dopísali posledné tri príkazy. 

Úloha bola určená hlavne na zoznámenie sa žiakov 

so spôsobom riešenia pracovného listu. 

 
Obr. 2 - Zadanie úlohy 1.a 

 

Úlohu 1.a (na Obr. 2) vyriešilo správne 16 zo 17 

žiakov. Pri vyhodnocovaní správnosti žiackeho 

riešenia sme sa sústredili na doplnenie správnych 
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príkazov, nie na zakreslenie cesty do obrázku. Jediná 

žiačka, ktorá úlohu nevyriešila správne, následne 

správne vyriešila nasledujúcu úlohu. 

Zaujímavé pri riešeniach tejto úlohy boli rôzne 

spôsoby zakresľovania cesty do labyrintu. Tri žiačky 

ju vôbec nezakreslili (jedna z nich mala úlohu zle 

vyriešenú), 7 ju zakreslilo pomocou lomených čiar, 

6 žiakov kreslilo priamo do jednotlivých políčok 

labyrintu šípky, ktoré sa na danom mieste vykonajú 

a jeden žiak dokonca do daných políčok písal textové 

pokyny (viď. Obr. 6). 

 
Obr. 3 - Graf zakresľovania cesty v úlohe 1.a 

 

 
Obr. 4 - Zadanie úlohy 1.b 

 

V úlohe 1.b (na Obr. 4) mali žiaci aplikovať 

poznatky o spôsobe pohybu a zakresľovaní 

príkazov, ktoré získali pri riešení predchádzajúcej 

úlohy a navrhnúť vlastnú postupnosť. Štyria žiaci 

túto úlohu riešili opačne – pohyb bol od kľúča (cieľa) 

k postavičke (na Obr. 6 tretie riešenie). Uvedomili 

sme si, že to mohlo byť spôsobené rovnakou 

pozíciou postavičky a cieľa z úlohy 1.a, resp. možno 

podobnosťou oboch obrázkov. Dvaja žiaci spravili 

v zápise jednu chybu (jedna šípka bola určená zle) 

a zvyšní 11 úlohu vyriešili správne. Z hľadiska 

zápisu cesty do labyrintu sa vyrovnal počet 

zakreslenia pomocou šípok a pomocou lomených 

čiar, keďže jedna žiačka, ktorá v predchádzajúcej 

úlohe nezakreslila cestu, ju teraz zakreslila pomocou 

šípok.

 
Obr. 5 - Výsledky úlohy 1.b 

 

 
Obr. 6 - Ukážka žiackych riešení úloh 1.a a 1.b 

 

2.2 Úlohy s relatívnym pohybom 

V úlohách 2.a a 2.b sme sa zamerali na relatívny 

pohyb. Podobne ako pri úlohách 1.a a 1.b v úlohe 2.a 

mali žiaci vyhodnotiť časť zadanej postupnosti 

a následne ju doplniť a v úlohe 2.b mali navrhnúť 

3
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6

1
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celú postupnosť sami. V oboch úlohách žiaci riadili 

kocúra Krivolaba pomocou príkazov krok dopredu, 

otoč sa vľavo a otoč sa vpravo, ktoré boli zakreslené 

ikonami. Priamo v texte zadania bolo vysvetlené, že 

pri otáčaní kocúr stojí na mieste. 

 

 
Obr. 7 - Zadanie úlohy 2.a 

 

Úlohu 2.a (na Obr. 7) správne vyriešilo 10 žiakov, 

4 ju nevyriešili, 1 riešenie nebolo kompletné a 2 žiaci 

mali nesprávne riešenie. V oboch nesprávnych 

riešeniach bolo chybne umiestnené otočenie – 

v jednom hneď ako prvé, v druhom na konci. Jedna 

žiačka s nesprávnym riešením však následne 

vyriešila správne úlohu 2.b. 

 
Obr. 8 - Výsledky úlohy 2.a 

 

To, či si žiaci zakresľovali cestu do obrázka alebo 

nie, malo priamy vplyv na správnosť ich riešenia. 

Štyri žiačky cestu nezakreslili, dve mali zlé riešenia, 

dve danú úlohu neriešili. Pomocou príkazov 

zakreslilo cestu 5 žiakov, 4 správne zakresľovali 

príkazy na otočenie do políčok spolu s príkazom 

na pohyb, 1 žiak každý príkaz zaznačoval 

do samostatného políčka v labyrinte a danú úlohu 

následne nevyriešil. Jeden žiak správne zakreslil 

polovicu cesty a následne úlohu nedokončil. Cestu 

klasicky, pomocou čiar, zakreslilo 8 žiakov, z toho 

1 žiačka si na každý zlom čiary zakresľovala šípku 

na otočenie smeru (viď. Obr. 12). 

 
Obr. 9 - Graf zakresľovania cesty v úlohe 2.a 

 

 
Obr. 10 - Zadanie úlohy 2.b 

Úloha 2.b (viď. Obr. 10) spočívala vo vytvorení 

celej postupnosti príkazov. Správne ju vyriešilo 8 

žiakov a 1 žiak mal správne riešenie ale opačne – 

t.j. išiel od cieľa k začiatku (bol to ten istý žiak, ktorý 

urobil rovnakú chybu aj pri úlohe 1.b). Čiastočne 

správne riešenia mali dvaja žiaci, čo znamená, že sa 

pomýlili v jednom otočení, zvyšok riešenia bol 

správny. Nesprávne vyriešilo úlohu 6 žiakov, z toho 

dvaja mali nesprávne všetky otočenia a dvaja menšie 

chyby mimo otočenia, dve riešenia boli úplne 

nesprávne. 

 
Obr. 11 - Výsledky úlohy 2.b 
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Čo sa zakresľovania cesty týka, cestu nezakreslilo 

5 žiakov, čo je o jedného žiaka viac ako 

v predchádzajúcej úlohe, a pomocou príkazov 

zakreslilo cestu 7 žiakov, t.j. o jedného žiaka menej 

ako v predchádzajúcej úlohe. Nejednalo sa však 

o rovnakých žiakov, keďže dvaja z tých, ktorí teraz 

cestu nezakreslili, ju v predchádzajúcej úlohe 

zakreslili. Obaja však mali správne riešenie. Zvyšní 

traja žiaci, ktorí cestu nezakreslili, mali zlé riešenia. 

Pri zakreslení pomocou lomených čiar opäť jedna 

žiačka zakreslila aj otočenia. Jedna žiačka, ktorá 

mala predchádzajúcu úlohu zle a nezakreslila v nej 

cestu, teraz cestu zakreslila a mala správne riešenie. 

Cestu pomocou príkazov zakreslili 4 žiaci, dvaja 

mali správne riešenie a dvaja mali zlé riešenie. Títo 

dvaja žiaci zle zakresľovali príkazy do labyrintu, 

keďže vykonanie otočenia zakresľovali ako 

samostatné kroky (na Obr. 12 druhé riešenie). Jeden 

zo žiakov, ktorý v predchádzajúcej úlohe cestu 

zakreslil pomocou príkazov, ju teraz zakreslil 

pomocou čiar a riešenie mal čiastočne správne.  

 
Obr. 12 - Ukážky žiackych riešení úloh 2.a a 2.b 

2.3 Celkové zhodnotenie 

 
Obr. 13 - Zadanie úlohy 3 

 

Pri poslednej úlohe (na Obr. 13) si mohli žiaci 

zvoliť, či chcú použiť ohnivú strelu a absolútny 

pohyb, alebo kocúra s relatívnym pohybom. Všetci 

17 si vybrali absolútny pohyb. Správne úlohu 

vyriešilo 13 žiakov, jeden úlohu riešil opačne 

(od cieľa k postavičke), dve riešenia obsahovali 

malú chybu a jedno riešenie bolo nesprávne. 

V labyrinte boli dve cesty k cieľu, obe s rovnakým 

počtom krokov, 7 žiakov našlo jednu a 10 žiakov 

druhú cestu. 

 
Obr. 14 - Výsledky úlohy 3 

 

Zmenil sa však počet žiakov, ktorí si zakresľovali 

cestu. V tejto úlohe si až 8 žiakov zakreslilo cestu 

pomocou príkazov, 5 pomocou čiar a 4 si ju 

nezakreslili – z toho 3 riešenia však boli správne 

a jedno čiastočne správne. Nesprávne riešenie bolo 

zakreslené v labyrinte pomocou šípok, daná žiačka 

však mala šípky posunuté.
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Obr. 15 - Ukážka žiackych riešení úlohy 3 

 

Celkové výsledky nášho výskumu sú zobrazené 

v grafe na Obr. 16. Za drobné chyby sme považovali 

opačné riešenie úlohy alebo jednu chybu 

v niektorom z príkazov. 

 
Obr. 16 - Vyhodnotenie úloh 

Na záver pracovného listu s úlohami sme žiakom 

pripravili otázku, v ktorej mali zakrúžkovať, 

v ktorom z prostredí pre deti robili. Výsledky vidíme 

na Obr. 17: 8 žiakov nerobilo v žiadnom 

z uvedených prostredí, 7 žiakov robilo v Imagine 

Logu, 3 v prostredí Scratch a 2 v Baltíkovi. Jedna 

žiačka uviedla, že pozná všetky tri prostredia a jeden 

žiak poznal aj Imagine Logo aj Scratch. Zo žiakov, 

ktorí nerobili v žiadnom z uvedených prostredí, 

dvaja mali všetky úlohy správne, zvyšní mali 

od jednej po štyri úlohy zle. Zvyšní dvaja žiaci, ktorí 

mali celý pracovný list vyriešený správne, robili 

v Imagine Logu. Žiaci, ktorí uviedli, že poznajú viac 

ako jedno programovacie prostredie, mali v úlohách 

len drobné chyby. 

 
Obr. 17 - Žiakom známe programovacie prostredia 

 

Z rozhovorov s niekoľkými žiakmi vyplynulo, že 

nielenže nerobili v nami uvedených programovacích 

prostrediach, ale nerobili v žiadnych podobných 

prostrediach a v škole ani neriešili podobné typy 

úloh. 

3 Záver 

Pri testovaní prvej verzie úloh, ktoré sme popísali 

v predchádzajúcej časti článku, sme prišli na viacero 

zistení, vďaka ktorým dokážeme lepšie vytvoriť sadu 

úloh na ďalšie testovanie, aj na riešenie pre žiakov 

v prostredí GEVIN. Vychádzajúc z výsledkov nášho 

prieskumu sme zistili, že labyrinty nie sú vhodné 

na testovanie relatívneho pohybu postavičky, keďže 

žiaci preferujú v tomto type úloh absolútny pohyb. 

Preto v úlohách určených na testovanie v prostredí 

GEVIN využijeme na relatívny pohyb úlohy 

na zbieranie predmetov v štvorčekovej sieti. Tretí 

typ úloh, kreslenie do štvorčekovej siete, ktorý 

GEVIN ponúka, nie je zase celkom vhodný 

na použitie absolútneho pohybu. 

Predpokladáme, že chybovosť, ktorá vznikla 

pri riešení úloh v pracovnom liste v súvislosti 

s nezakresľovaním si cesty do obrázku môže byť 

odstránená tým, že žiaci v prostredí GEVIN budú 

pri priamom vykonávaní príkazov okamžite vidieť, 

kde sa postavička nachádza a aj akým smerom je 
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natočená (pri relatívnom pohybe). Pri vykonávaní 

predpripravenej postupnosti príkazov by mohlo 

žiakom pomôcť, ak by si mohli do obrázku zakresliť 

cestu, ktorú musí postavička prejsť, prípadne ktorú 

už naprogramovali. 

Na zoznámenie s prostredím GEVIN budú 

žiakom slúžiť úlohy v priamom režime, ktorý je 

podobný počítačovým hrám. Následne žiaci budú 

riešiť úlohy s absolútnym pohybom, najprv 

s okamžitým vyhodnocovaním, následne s prípravou 

celej postupnosti. Pre úlohy s relatívnym pohybom, 

ktorý vyšiel z testovania ako ťažší, pripravíme 

v prostredí GEVIN viac gradujúcich úloh 

s okamžitým vyhodnocovaním, aby žiaci 

porozumeli, ako sa postavička otáča. Ako posledné 

budú žiaci v prostredí GEVIN riešiť úlohy 

s relatívnym pohybom, v ktorých budú musieť 

pripraviť postupnosť príkazov na prejdenie celej 

cesty, ktorá sa vyhodnotí naraz. 

Nami navrhnuté pracovné listy a prieskum, ktorý 

sme urobili v rámci tejto práce so žiakmi 5. ročníka 

nám pomôžu pri príprave úloh a výbere motivácií 

pre jednotlivé typy pohybu postavičky v prostredí 

GEVIN pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. 
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Abstrakt 

V článku sa venujeme analýze úspešnosti 
nevidiacich žiakov druhého stupňa ZŠ 
v informatickej súťaži iBobor. Detailne rozoberáme 
problémy, ktoré nastali pri riešení troch 
algoritmických úloh. Úlohy určené pre nevidiacich, 
sme dali riešiť aj intaktným žiakom a porovnali 
úspešnosť oboch typov žiakov. 

1 Úvod 

Súťaž iBobor je jedna z mála informatických 
súťaží, ktorá má edukačný potenciál osloviť 
všetkých žiakov na všetkých stupňoch a typoch 
škôl. Svedčí o tom aj fakt, že do posledného ročníka 
súťaže v roku 2015 sa zapojilo viac ako 1 300 000 
súťažiacich z 35 krajín [2]. Zo Slovenska to bolo 
66 842 súťažiacich z 982 škôl [5]. Z hľadiska počtu 
súťažiacich je naša krajina na štvrtom mieste, hneď 
po Francúzsku, Nemecku a Ukrajine. Podrobnejšie 
sa významu súťaže budeme venovať v kapitole 2. 
Našou snahou je sprístupniť súťaž aj nevidiacim 
žiakom, nakoľko sa už niekoľko rokov venujeme 
výskumu zameranému na oblasť vyučovania 
informatiky pre nevidiacich žiakov druhého stupňa 
ZŠ. Našou snahou je nájsť vhodné metódy a formy, 
aby títo žiaci mohli vykonávať v rámci predmetu 
informatika rovnaké aktivity, ako ich intaktní 
spolužiaci. Ako sme uviedli vyššie, súťaž iBobor je 
už niekoľko rokov súčasťou školskej informatiky. 
Preto sme zorganizovali už tretí ročník tejto súťaže 
pre špeciálnu kategóriu Nevidiaci. Bližšie sa 
o realizácii súťaže pre túto kategóriu zmienime 
v kapitole 3. V kapitole 4 popíšeme výskum 
zameraný na analýzu výsledkov súťaže realizovanej 
v roku 2015. V rámci výskumu sme analyzovali 
nielen výsledky nevidiacich žiakov, ale porovnali 
sme ich aj s výsledkami intaktných (vidiacich) 
žiakov. V kapitole 5 sa venujeme podrobnejšej 
analýze troch vybraných úloh, ktoré môžeme 
tematicky zaradiť medzi algoritmické. Tento výber 
odôvodňujeme v kapitole 2 a 3. Aby sme sa 
dokázali na úlohy pozrieť z rôznych hľadísk, 

realizovali sme o nich rozhovory s nevidiacimi 
žiakmi a ich učiteľom informatiky. Kapitola 6 
obsahuje súhrn našich zistení, diskusiu s inými 
autormi a námety na ďalší výskum. 

2 Význam súťaže iBobor 

Súťaž iBobor vznikla v roku 2004 v Litve a na 

Slovensku sa prvýkrát konala v roku 2007. Ako sme 

uviedli v úvode článku, zapájajú sa do nej 

desaťtisíce žiakov zo stoviek škôl v rámci desiatok 

krajín. Význam súťaže mnohí jej realizátori [4], [9], 

[13] vidia v rôznych oblastiach – oblasť výučby 

informatiky, kurikulárna oblasť, oblasť 

prípravy učiteľov, oblasť výskumu v oblasti 

vyučovania informatiky. Snáď najvýstižnejšie 

charakterizuje význam súťaže na Slovensku 

nasledujúci citát „Na Slovensku (podobne ako 

v iných krajinách) sa snažíme realizovať súťaž 

iBobor ako celonárodný a efektívny nástroj, 

vysielajúci posolstvo pre tisícky študentov a stovky 

učiteľov v zmysle, ‘toto je informatika, toto má byť 

jej obsahom, formou a toto sú problémy, ktoré 

majú riešiť aj chlapci, aj dievčatá’ “ [9].  

Vďaka vysokej účasti súťažiacich sa získava veľké 

množstvo dát o veľkom počte žiakov. To využívajú 

mnohí výskumníci, okrem iného aj na to, aby zistili, 

aké úlohy a aké oblasti informatiky robia žiakom 

najväčšie problémy. Kalaš a kolektív [9] uvádzajú, 

že veľké problémy majú žiaci s riešením 

algoritmických úloh. Nimi realizovaná analýza 

ukázala, že je to spôsobené aj tým, že na hodinách 

informatiky sa učitelia programovaniu natoľko 

nevenujú. Túto oblasť považujú za dôležitú iba pre 

žiakov, ktorí sa budú programovaniu venovať 

profesionálne, a nie pre všetkých.  

K podobnému zisteniu prišla aj Močarníková [10], 

ktorá okrem iného sledovala obťažnosť jednotlivých 

tém informatiky. Zistila, že počas prvých siedmich 

ročníkov súťaže, mali súťažiaci najväčšie problémy 

pri riešení úloh z tematickej oblasti Postupy, 

riešenie problémov, algoritmické myslenie.  
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Obr. 1: Priemerné obťažnosti tém informatiky počas 

rokov 2007-2013 [10]. 

Programovanie a algoritmy považujeme na našej 

katedre za kľúčovú oblasť školskej informatiky. 

Dlhoročne vyvíjame stratégie na výučbu 

programovania pre všetkých – chlapcov a dievčatá, 

ako súčasť všeobecného vzdelania primeraného pre 

súčasnú spoločnosť. Preto sa v tomto článku, aj v 

súvislosti s nevidiacimi, hlbšie zaoberáme práve 

analýzou algoritmických úloh. 

3 Realizácia súťaže iBobor 
s nevidiacimi žiakmi 

Súťaž iBobor pre nevidiacich žiakov sme v roku 

2015  realizovali už tretíkrát. O výsledkoch 

z predošlých ročníkov sme sa zmienili v  publikácii 

[8]. Tu len zopakujeme modifikácie, ktoré sme 

vykonali, aby sa súťaže mohli zúčastniť nevidiaci. 

V prvom rade sme zmenili počet úloh, aby mali 

nevidiaci viac času. Podľa odporúčaní organizácie 

RNIB [11], treba pri testovaní nevidiacich predĺžiť 

čas o 25% až 100%. Podľa odporúčaní  Allmana  

[1] pre testovanie osôb so zrakovým postihnutím, sa 

má čas predĺžiť o 50%. Intaktní žiaci majú na jednu 

úlohu v priemere 3 minúty. Pre nevidiacich sme 

predĺžili priemerný čas na riešenie jednej úlohy na 5 

minút, čo je približne 60%. Namiesto 15 úloh (5 

ľahkých, 5 stredných, 5 ťažkých) riešia nevidiaci 

počas 45 minút iba 9 úloh (3 ľahké, 3 stredné, 3 

ťažké). 

Niektoré úlohy sa pre nevidiacich žiakov dajú 

použiť bez akejkoľvek modifikácie. Takéto úlohy  

majú v poslednom stĺpci tabuľky na obrázku 2 

označenie NIČ. 

Iné úlohy si však vyžadujú menšie alebo väčšie 
modifikácie nasledujúceho charakteru (v zátvorkách 
sú uvedené označenia, ktoré používame v tabuľke 
na obrázku 2 pri popise modifikácií konkrétnych 
úloh). 

 
 Obrázky obsahujúce relevantné informácie sme 

nahradili textom (OBR). 

 Nepoužili sme referencie na farby (FAR). 
 Informácie v tabuľkách sme radili lineárne, 

prípadne sme informácie zobrazili pomocou 
zoznamu alebo textu v inom formáte (TAB). 

 Nepoužili sme interaktívne prvky. Žiaci 
zadávali riešenia iba pomocou klávesnice 
(INT). 

 Použili sme kratšie postupnosti objektov alebo 
prvkov (POS). Bolo to z toho dôvodu, že 
nevidiaci si pri riešení úlohy musia postupnosti 
pamätať [8].  

 
Aj pre súťaž konanú v roku 2015 sme úlohy pre 

nevidiacich vytvárali modifikáciou úloh určených 

pre intaktných žiakov. Snažili sme sa zachovať 

podstatu úloh a vykonať iba nevyhnutné úpravy. 

V tabuľke na obrázku 2 uvádzame stručný prehľad 

súťažných úloh spolu s modifikáciami, ktoré sme 

v jednotlivých úlohách vykonali. Podrobne 

uvedieme iba zadania vybraných troch úloh.  

V prípade záujmu sú plné texty úloh uvedené na 

webových stránkach [5] a [6]. Čo sa týka 

tematického zaradenia úloh, pri kategorizácii sme 

vychádzali z nasledujúcich tematických oblastí 

(podľa inovovaného ŠVP a RVP pre predmet 

informatika [7]). 

 Reprezentácie a nástroje (INF) 
 Algoritmické riešenie problémov (ALG) 
 Softvér a hardvér (POC) 
 Informačná spoločnosť (SOC) 
 Komunikácia a spolupráca (KOM) 
 
Tabuľka na obrázku 2 znázorňuje aj porovnanie 

zaradenia úloh z hľadiska obťažnosti pre intaktných 

a pre nevidiacich žiakov. Obťažnosť úloh pre 

nevidiacich sme odhadovali na základe našich 

skúseností, ktoré sme získali pri realizácii 

predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže. Tiež sme 

vychádzali z našich trojročných skúseností 

nadobudnutých počas vyučovania informatiky nevi-

diacich žiakov na špeciálnej škole pre slabozrakých 

a nevidiacich.  

Názov Téma
Obťažnosť

Modifikácia
nevidiaci intaktní

Časti e-mailu KOM Ľahká
Ľahká 

(Benjamíni)
NIČ

Mince INF Ľahká
Ľahká 

(Benjamíni)
NIČ

Narodeninové 

balóny
INF Ľahká Stredná (Bobríci)

FAR

OBR

Bagetéria
INF

ALG
Stredná

Stredná 

(Benjamíni)

FAR

OBR

POS

Koláčiky
INF

ALG
Stredná Stredná (Juniori)

TAB

FAR
Telefónny 

zoznam
KOM Stredná Ľahká (Juniori) NIČ

Fotky na soc. 

Sieti
SOCALG Ťažká Ľahká (Juniori) OBR

Kresliaci robot ALG Ťažká Ľahká (Juniori)
OBR

POS

Tajný kód ALG Ťažká
Ľahká 

(Benjamíni)

OBR

POS  

Obr. 2: Prehľad súťažných úloh. 
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Na podrobnejšiu analýzu sme si zvolili nasledujúce 

dve algoritmické úlohy  Kresliaci robot (Obr.3) a 

Tajný kód (Obr.4). Na základe pozorovania 

nevidiacich žiakov počas riešenia úloh, sa nám 

práve tieto úlohy zdali najviac problematické. 

Tomáš vymyslel robota, ktorý dokáže kresliť vodorovné a zvislé čiary. Robot sa dá 
ovládať postupnosťou čísel nasledujúcim spôsobom. 

Prvé číslo je dĺžka čiary, ktorú má robot nakresliť zvislým smerom (hore - ak je číslo 

kladné, dole ak je číslo záporné). 

Druhé číslo je dĺžka čiary, ktorú má robot nakresliť vo vodorovnom smere (vpravo -

ak je číslo kladné, vľavo - ak je číslo záporné).

Tretie číslo udáva ďalšiu zvislú čiaru. 

Štvrté číslo udáva ďalšiu vodorovnú .

Napríklad podľa nasledujúcej postupnosti čísel robot nakreslí obdĺžnik. 

2, 1, -2, -1

Ktorá z nasledujúcich postupností nie je popisom pre nakreslenie štvorca?

• A: 1,1,-1,-1

• B: 1, -1,-1,1

• C: -1,1,-1,1

• D: -1,-1,1,1

Odpoveď:  

Obr. 3: Zadanie úlohy Kresliaci robot. 

Maťo a Adam kódujú slová podľa nasledujúcich pravidiel. 

Slovo najskôr otočia, potom prvé dve písmená dajú na koniec a napokon každé 

písmeno posunú o jedno dopredu v abecede (napr. A sa posunie na B, B sa 
posunie na C,..., Y sa posunie na Z, Z sa posunie na A).

Napríklad slovo JAZERO sa najskôr otočí na slovo OREZAJ, potom sa prvé 

dve písmená presunú na koniec a vznikne slovo EZAJOR, potom sa písmená 

posunú o jedno miesto ďalej v abecede a vznikne slovo FABKPS. 

Maťo chce poslať Adamovi správu „BOBOR“.

Čo mu pošle?

• A: ANAQN

• B: SPCPC

• C: CPCSP

• D: CPCPS

Odpoveď:

 
Obr. 4: Zadanie úlohy Tajný kód. 

4 Analýza výsledkov žiakov 

4.1 Overenie úloh s nevidiacimi žiakmi 

Overovanie nami vytvorených úloh sme realizovali 

so žiakmi druhého stupňa základnej školy pre deti 

s poruchami zraku v rámci súťaže iBobor 2015. 

Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov (päť žiakov piateho 

ročníka, jeden žiak šiesteho ročníka, dvaja žiaci 

siedmeho ročníka a traja žiaci deviateho ročníka). 

Jednalo sa o žiakov s rôznym typom nevidomosti, 

dvaja z nich boli so zvyškami zraku. Žiaci mali na 

počítači k dispozícií iba zadanie v podobe textového 

dokumentu, pričom pri každej úlohe mali 

vyhradený priestor na vlastné poznámky. Musíme 

však skonštatovať, že tieto poznámky využilo iba 

minimum žiakov. 

Spojiť žiakov štyroch ročníkov (5. až 9. ročník ZŠ) 

do jednej kategórie sme si dovolili z toho dôvodu, 

že žiaci piateho až siedmeho ročníka mali na prvom 

stupni informatickú výchovu, vďaka čomu boli ich 

informatické zručnosti porovnateľné so 

zručnosťami žiakov vyšších ročníkov, ktorí prvé 

skúsenosti s počítačom získavali až na druhom 

stupni ZŠ. 

4.2 Výsledky nevidiacich žiakov 

Výsledky súťaže v kategórií Nevidiaci uvádzame 

v prehľadnom percentuálnom grafe úspešnosti pri 

riešení jednotlivých úloh na obrázku 5.  

 

Obr. 5: Graf úspešnosti nevidiacich žiakov. 

Na prvý pohľad je zrejmé, že úlohy boli pomerne 

náročné. Iba úlohu Mince dokázala správne vyriešiť 

viac ako polovica žiakov. Pri riešení všetkých iných 

úloh mali žiaci úspešnosť menej ako 50%. 

Najmenej správnych riešení bolo pri úlohe Kresliaci 

robot. Pri úlohách Balóny, Koláčiky, Kresliaci robot 

a Tajný kód je vidieť pomerne vysoké percento 

žiakov, ktorí úlohu neriešili. 

4.3 Overenie úloh s intaktnými žiakmi 

Úlohy sme overili aj s intaktnými žiakmi základnej 

školy sv. Františka z Assisi v Bratislave. Chceli sme 

zistiť, či má ťažké zrakové postihnutie vplyv na 

úspešnosť pri riešení úloh. Očakávali sme, že 

budeme vedieť ľahšie posúdiť vhodnosť úloh pre 

nevidiacich žiakov, keď zistíme, aké náročné sú 

úlohy pre intaktných žiakov a aké problémy majú 

pri ich riešení. Sledovali sme, či sa rovnaké 

problémy vyskytnú v oboch skupinách žiakov  

nevidiacich a intaktných. 

Overovania úloh sa zúčastnili žiaci druhého stupňa 

ZŠ, pričom do výsledkov sme zahrnuli iba žiakov 

rovnakých ročníkov, aké sme mali k dispozícií aj 

v prípade nevidiacich žiakov  piaty, šiesty, siedmy 

a deviaty. Spolu sme mali k dispozícií 74 intaktných 

žiakov, z toho 21 žiakov piateho ročníka, 8 žiakov 

šiesteho ročníka, 31 žiakov siedmeho ročníka a 14 

žiakov deviateho ročníka. Overovanie prebiehalo 

v spolupráci s učiteľmi informatiky v príslušných 

ročníkoch. Žiaci mali na počítači k dispozícií taktiež 

iba zadanie v podobe textového dokumentu 

s priestorom vyhradeným na poznámky. Nemohli 
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používať žiadne pomocné papiere, ani iné pomôcky. 

Časový limit na riešenie úloh bol rovnaký, ako pre 

nevidiacich, ale veľká väčšina žiakov využila menej 

ako polovičný čas.  

4.4 Výsledky intaktných žiakov 

Rovnako, ako v prípade nevidiacich žiakov, 

vypracovali sme graf úspešnosti všetkých 

intaktných žiakov (Obr. 6). Je evidentné, že takmer 

všetky úlohy, okrem úlohy Kresliaci robot, vedelo 

správne vyriešiť viac ako 50% žiakov. Táto úloha 

dopadla najhoršie v oboch skupinách žiakov. Tiež je 

evidentné, že medzi intaktnými žiakmi sa vyskytlo 

nižšie percento neriešených úloh. 

 

Obr. 6: Graf úspešnosti intaktných žiakov. 

Pre lepšiu názornosť sme vyhodnotili aj úspešnosť 
intaktných žiakov v rámci jednotlivých ročníkov. 
Bolo to pre nás dôležité pre následné porovnávanie 
výsledkov. Úspešnosť intaktných žiakov 
v jednotlivých ročníkoch ilustrujú grafy na 
obrázkovh 7 až 10. 

 

Obr. 7: Graf úspešnosti intaktných žiakov 5.ročníka. 

 

Obr. 8: Graf úspešnosti intaktných žiakov 6.ročníka. 

 

Obr. 9: Graf úspešnosti intaktných žiakov 7.ročníka. 

 

Obr. 10: Graf úspešnosti intaktných žiakov 9.ročníka. 

Pri porovnaní úspešnosti nevidiacich a intaktných 

žiakov sme prišli k nasledujúcim zisteniam: 

 V prípade nevidiacich žiakov je prítomná vyššia 
miera nezodpovedaných otázok. Pri realizácií 
súťaže sme si však všimli, že viacerí žiaci 
posledné úlohy (Robot a Tajný kód) nestihli 
riešiť, preto neuvádzali žiadnu odpoveď. 
V prípade intaktných žiakov si môžeme 
všimnúť, že sa takýto jav objavuje u žiakov 
piateho ročníka.  

 Nevidiaci žiaci majú menšie percento 
úspešnosti v jednotlivých úlohách, a to aj pri 
porovnaní so všetkými intaktnými žiakmi spolu, 
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tak aj pri porovnaní so žiakmi jednotlivých 
ročníkov.  

Je evidentné, že intaktní žiaci deviateho ročníka boli 

najúspešnejší. Mali aj najlepšie výsledky pri riešení 

ťažkých úloh. Domnievame sa, že to súvisí 

s najlepšou schopnosťou abstraktne myslieť. 

5 Analýza riešení vybraných 
algoritmických úloh 

V úvodnej časti článku sme uviedli, že sa budeme 

bližšie zaoberať tromi vybranými algoritmickými 

úlohami. Je zaujímavé pozrieť sa na ne aj z pohľadu 

úspešnosti. 

5.1 Úloha Kresliaci robot 

Táto úloha mala v prípade nevidiacich žiakov 

približne 18% správnych riešení, v prípade 

intaktných žiakov bola úspešnosť tiež pomerne 

nízka. V šiestom ročníku sa dokonca nevyskytla ani 

jedna správna odpoveď. Pri overovaní úloh 

s nevidiacimi žiakmi bolo jednoznačné, že je pre 

nich náročné predstaviť si pohyb robota. V prípade 

intaktných žiakov sme zistili, že si žiaci dôkladne 

neprečítali zadanie úlohy. Úlohou bolo totiž určiť, 

ktorá postupnosť príkazov nie je popisom pre 

nakreslenie štvorca. Väčšina žiakov ale hľadala takú 

postupnosť, ktorá bola popisom pre nakreslenie 

štvorca, a preto označili hneď prvú takú možnosť.  

5.2 Úloha Tajný kód 

U nevidiacich žiakov bola úspešnosť tejto úlohy 

približne 38%. U intaktných žiakov  to bolo vyše 

50%. Zaujímavé je, že spomedzi intaktných žiakov 

mali vysokú úspešnosť žiaci piateho ročníka, 

pričom sme túto úlohu zaradili ako ťažkú 

a očakávali sme, že s ňou budú mať mladší žiaci 

problémy.  

Na základe rozhovorov s nevidiacimi žiakmi sme 

zistili, že táto úloha bola pre nich zábavná. Podľa 

grafu úspešnosti (obrázok 2) by nemala byť 

zaradená medzi ťažkými úlohami. V riešeniach sa 

vyskytla väčšinou rovnaká chyba  žiaci nemali 

problém s pochopením prvých dvoch krokov (otoč 

slovo, daj prvé dve písmená na koniec slova), ale 

s posunom písmen v abecede o jedno písmeno 

dopredu. Tento posun si nevedeli dobre predstaviť. 

6 Diskusia a záver 

V článku sme predstavili úlohy pre nevidiacich 

žiakov zo súťaže iBobor 2015.  

V rámci analýzy úspešnosti sme porovnali riešenia 

intaktných a nevidiacich žiakov. Zistili sme, že 

intaktní žiaci boli pri riešení úloh úspešnejší. 

Dokumentujú to aj grafy na obrázkoch 11 a 12. 

V grafe na obrázku 11 vidíme, že pomerne veľké 

percento žiakov,  asi 25%, získalo menej ako 12 

bodov. Viac ako 36 bodov malo menej ako 10% 

žiakov. Najviac žiakov, takmer polovica, získala 

celkovo 13 až 24 bodov. 

 

Obr. 11: Graf rozloženia bodov nevidiacich žiakov. 

V grafe na obrázku 12 vidíme, že menej ako 12 

bodov malo menej ako 5% žiakov. Najviac žiakov, 

viac ako 40%,  dosiahlo 25 až 36 bodov. Asi tretina 

žiakov mala viac ako 36 bodov. 

 

Obr. 12: Graf rozloženia bodov intaktných žiakov. 

Myslíme si, že horšia úspešnosť nevidiacich žiakov 

nasvedčuje tomu, že pri riešení úloh sú vizuálne 

schopnosti veľkou výhodou. Nasvedčuje tomu aj 

fakt, že nevidiaci žiaci, ktorí boli najúspešnejší, 

stratili zrak počas života a majú zachované vizuálne 

predstavy. Hľadanie kritérií dobrých úloh pre 

nevidiacich je stále pre nás výzvou do budúcnosti. 

Degiene a Futschek [3] sformulovali kritériá pre 

dobré úlohy súťaže vo všeobecnosti. Na mnohé 

z nich sme prihliadali pri tvorbe úloh pre 

nevidiacich. Konkrétne sa jedná o nasledujúce. 

 Úlohy sa týkajú informatiky. 
 Úlohy podporujú čitateľskú gramotnosť – text 

musí byť zaujímavý. 
 Úlohy majú tri stupne obťažnosti. 
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 Úlohy sú adekvátne veku súťažiacich. 
 Úlohy sú nezávislé na znalostiach konkrétneho 

softvéru alebo hardvéru. 
 Úlohy by mali byť zábavné. 
 Úlohy sú politicky korektné. 
 Úlohy by mali poskytnúť okamžitú spätnú 

väzbu. 
Niektoré kritériá sa v prípade nevidiacich žiakov 

nedali aplikovať. Jednalo sa o nasledujúce. 

 Úlohy sa dajú vyriešiť v priebehu 3 minút. 
 Ako sme uviedli v kapitole 3, nevidiaci žiaci 

potrebujú na riešenie úloh viac času ako 
intaktní. Podľa našich skúseností, priemerný čas 
na riešenie jednej úlohy by mal byť minimálne 
5 minút. 

 Úlohy sa dajú prezentovať na jednej obrazovke. 
 Pre nevidiacich nie je dôležité, či sa úloha dá 

prezentovať na jednej obrazovke, pretože 
nemajú náhľad na celú obrazovku. Úloha však 
nemôže byť veľmi dlhá, aby si žiaci nemuseli 
udržiavať v pamäti príliš veľa informácií. 
Dôležité informácie, ku ktorým sa žiak 
potrebuje vrátiť pri riešení úlohy, by mali byť 
v samostatných riadkoch. Zistiť primeranú 
dĺžku úlohy pre nevidiacich bude predmetom 
ďalšieho výskumu. 

 Úlohy by mali obsahovať obrázky a 
interaktívne prvky. 

 Ako sme uviedli v kapitole 3, obrázky, farby, 
interaktívne prvky zvyšujú atraktivitu úloh pre 
intaktných, ale pre nevidiacich sú takéto úlohy 
nepoužiteľné. Vaníček [14] uvádza, že starších 
žiakov viac zaujmú úlohy z reálneho života a 
mladších viac motivujú úlohy rozprávkového 
charakteru. Zatiaľ nevieme jednoznačne 
potvrdiť, či to platí aj pre nevidiacich žiakov, 
pretože to nebolo predmetom nášho výskumu. 
V budúcnosti preto plánujeme preskúmať, čo 
zvyšuje atraktivitu úloh pre nevidiacich žiakov. 

 Výzvou do budúcnosti pre nás ostáva aj 
splnenie nasledujúceho kritéria. 

 Úlohy sú ľahko pochopiteľné. 
 Niektoré úlohy, uvedené v tomto článku, si 

nevidiaci žiaci museli prečítať viackrát, aby 
pochopili, čo majú robiť. Takými boli najmä 
úlohy Balóny, Kresliaci robot a Tajný kód. 
Problém však nebol vždy len vo formulácii 
úlohy, ale mohol súvisieť aj s čitateľskou 
gramotnosťou súťažiacich. Tomcsányiová [12] 
vo svojej analýze úspešnosti žiakov z kategórie 
Benjamíni v roku 2013 uvádza, že keby boli 
mnohí z nich pri čítaní úloh opatrnejší a čítali 
s porozumením, tak by v súťaži dosiahli lepšie 
výsledky. 

Okrem už spomínaných kritérií, Vaníček [14] 

upozorňuje na to, že kvalita úloh s výberom 

odpovede závisí aj od správnej formulácie 

odpovedí. Navrhuje nasledujúce kritériá dobrých 

úloh s výberom odpovede.  

 Problém, ktorý majú žiaci vyriešiť, by mal 
ponúkať rozumné množstvo možných odpovedí 
(ani málo, ani veľa). 

 Nesprávne odpovede musia reprezentovať 
všetky typické chyby, ktoré môžu súťažiaci pri 
riešení spraviť. 

 Správna odpoveď sa nesmie príliš líšiť od iných 
odpovedí (dĺžkou, použitými slovami a 
podobne). 

 Kvalita všetkých odpovedí v úlohe musí byť 
porovnateľná. 

Vyššie uvedený autor tiež upozorňuje na to, že nie je 

vhodné používať negáciu v otázke, pretože ju 

súťažiaci často prehliadnu, alebo nepochopia logiku 

otázky. To sa nám potvrdilo aj v úlohe Kresliaci 

robot. 

V inom článku [15] sa vyššie uvedený autor zaoberá 

obťažnosťou úloh. Pre určenie obťažnosti odporúča 

použiť pravidlo využívajúce počet správnych a 

vynechaných odpovedí. Toto sa nám nepotvrdilo. I 

keď nevidiaci žiaci mali pri niektorých úlohách 

významný počet vynechaných odpovedí, nemôžeme 

jednoznačne tvrdiť, že boli pre nich tieto úlohy 

problémové. Dôvodom bolo v mnohých prípadoch 

to, že im riešenie predchádzajúcich úloh zabralo 

príliš veľa času a k posledným úlohám sa nedostali. 
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Úlohy, ktorými sme sa inšpirovali pochádzajú z 
medzinárodnej súťaže iBobor. V roku 2014 sa na 
Slovensku zúčastnilo až vyše 60 000 žiakov, v roku 
2015 dokonca o 6 000 žiakov viac. 

Cieľom tejto práce je identifikovať 
potencionálne faktory ovplyvňujúce úspešnosť 
riešenia úloh žiakmi a na základe týchto faktorov 
vymyslieť takú postupnosť gradovaných  zadaní, 
ktoré by ich efektívne naviedli k úspešnému 
vyriešeniu všetkých zadaní, teda aj súťažnej úlohy  
a okrem toho rozvíjali u žiakov schopnosť čítať s 
porozumením, algoritmické myslenie a tiež ukázali 
použitie matematiky v inom prostredí ako na bežnej 
vyučovacej hodine. Ďalším cieľom je tieto 
programy následne otestovať a pozorovaním zistiť, 
či žiaci z kategórie Benjamíni zvládnu vyriešiť 
svoje zadania alebo či zvládnu aj zadania Kadetov, 
a či sa Kadetom podarí vyriešiť všetky zadania, aj 
nad rámec náročnosti pôvodnej súťažnej úlohy. Vo 
výsledku by žiaci mali získať lepšie algoritmické 
myslenie, a teda aj schopnosť riešiť súťažné, ale aj 
typovo obdobné úlohy.  

V práci prezentujeme mikrosvet inšpirovaný 
úlohou s názvom "Preprava áut" zo súťaže iBobor z 
akademického roku 2015/2016. Úloha bola použitá 
v dvoch kategóriách, ktoré zaradením na ročníky 
patria na 2. stupeň ZŠ. Zadaním bolo uložiť 8 áut 
dvoch typov na kamión v poradí, v akom vyjdú z 
výrobnej linky podľa nasledujúcich pokynov: "Nové 
červené (tmavé) auto príde z výrobnej linky každých 
7 minút. Nové žlté (svetlé) auto vyjde z inej výrobnej 
linky každých 5 minút. Šofér zaparkuje autá na 
kamióne v poradí v akom vychádzajú z výrobnej 
linky. Vrchné poschodie je naplnené ako prvé. Obe 
výrobné linky začínajú pracovať v ten istý čas. Ako 
bude vyzerať kamión po naplnení?" V kategórií 
Kadeti znela otázka takto: "Ako bude vyzerať druhý 
kamión po naplnení?" Žiaci mali na výber zo 
štyroch možností. 

Túto úlohu sme vybrali preto, lebo štatistiky zo 
súťaže nám ukázali, že u Benjamínov vyriešilo 
úlohu správne len 28% žiakov a u Kadetov 31% 
žiakov. Tieto percentá úspešnosti sú jedny z 
najnižších. Preto sme skúmali, ako žiaci vyriešili 
úlohu a prečo mohli mať tendencie zvoliť si zlú 
odpoveď. Zistili sme, že možnosti, ktoré mali žiaci 
na výber vôbec neriešili minúty výroby, keďže v 
troch možnostiach bolo poradie áut správne, až na 
spôsob, od kade začneme autá ukladať a akým 
spôsobom.  

Na základe týchto zistení, sme sa rozhodli 
vytvoriť mikrosvet na rozvoj schopnosti žiakov 
riešiť súťažnú, ale aj typovo podobnú úlohu. 
Úlohou žiaka je usporiadať autá na kamión v 
správnom poradí. 

Rozdiel je ale v tom, že v súťaži bolo na výber 
zo štyroch možností a v našom mikrosvete nie je.  

Náš mikrosvet má oproti súťaži pár rozšírení. 
Jedným z nich je nastavovanie časov výroby vo 
všeobecnej verzii alebo generovanie náhodných 
zadaní v úlohách 6, 10 a 11. Vzniká nám tým 
priestor na vytváranie množstva rozličných a predsa 
cielene tvorených zadaní, na ktorých môžu žiaci 
trénovať tento typ úlohy.  

Druhým rozšírením je pridanie tretieho typu 
auta. To znamená, že po niekoľkých úlohách, kde 
budú figurovať dva typy áut, bude nasledovať úloha 
s tromi typmi áut. Napriek tomu, že by to nemalo 
znamenať značný problém pre žiakov, ide o malé 
zvýšenie náročnosti, keďže si žiak musí kontrolovať 
násobky troch čísel.  

Tretím rozšírením je nastavovanie poradia 
kamiónu. Tento parameter je najnáročnejší, pretože 
človek si musí odrátať všetky predošlé kamióny a 
až potom riešiť úlohu. Na základe tohto rozšírenia 
sa môže úloha  zaradiť ako overovacia pre obe 
kategórie zo súťaže, a teda aj pre Benjamínov, aj 
pre Kadetov, čiže pre 2. stupeň základnej školy. 

Tento mikrosvet sme overovali na priemernej 
škole v Bratislave. Priebeh overovania sme 
pozorovali a tiež sme získali pomocou dotazníkov 
odpovede na vopred určené otázky. Výsledky 
preukázali, že Benjamíni zvládali vyriešiť aj 
zadania Kadetov. Ale menej ako 70% Kadetov 
vyriešilo aj zadanie s tretím kamiónom.  Obr. 1: Správne naplnený kamión 
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Školský predmet informatika sa na Slovensku vy-
učuje na oboch stupňoch ZŠ. Jej ciele, obsah a rozsah
sú určené v dokumente [ŠPÚ, 2014]. Pre tematický
okruh Algoritmické riešenie problémov na 2. stupni
ZŠ sa v dokumente píše, aby žiaci pracovali v neja-
kom programovacom prostredí. Je dobré, ak má uči-
tel’ k dispozícii niekol’ko alternatív programovacích
prostredí, ako napr. IzyLogo, Panák alebo Karel.

Prostredie Karel 3D [Košút, 1997] používali učite-
lia na Gymnáziu Jura Hronca, a podl’a ich ohlasov
bolo pre žiakov atraktívne, s intuitívnym ovládaním.
Ked’že išlo o open-source program, rozhodol som sa
využit’ možnost’ rozšírit’ ho o niekol’ko nových mož-
ností. Mojím prínosom bolo: preklopenie programu
z prostredia Delphi do Lazarusu; oprava niekol’kých
chýb, ktoré boli zistené používatel’mi; pridanie mož-
nosti vytvárania zadaní učitel’om tak, aby sa stali sú-
čast’ou samotného prostredia; vytvorenie ladiaceho
prostredia; príprava metodiky na vyučovanie s cie-
l’om venovat’ sa predovšetkým metodike vyučovania
rekurzie pre žiakov, ktorí majú záujem o programo-
vanie.

Novým prvkom mojej implementácie je možnost’
pridávania zadaní úloh učitel’om priamo v prostredí
Karel 3D. Za zadanie sa považuje sada malých či
väčších úloh, ktoré majú počiatočný stav miestnosti
a pozície postavičky Karla (do ktorej sa vie použí-
vatel’ počas riešenia vrátit’), slovný popis a vizuálnu
ukážku správneho riešenia, ktorá je dôležitá na to,
aby žiak rýchlo pochopil, ako má vyzerat’ výsledný
stav miestnosti po vyriešení zadanej úlohy.

Jednou z úloh ladiaceho nástroja v programova-
cích prostrediach je, že žiak má možnost’ v prípade
nefunkčného resp. nesprávne fungujúceho programu
krokovat’ svoje riešenie a sledovat’ stav premenných,
a podmienok. Ďalším prínosom ladenia je, že žiak
môže krokovat’ a analyzovat’ cudzie programy, čo
učitel’ovi umožňuje definovat’ priamočiaro ciele vy-
učovania informatiky aj pre štvrtý stupeň Bloomovej
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taxonómie (analýza).
Metodika, ktorú som pre prostredie vytvoril obsa-

huje môj návrh postupnosti tém, t.j. v akom poradí
majú žiaci preberat’ jednotlivé programátorské kon-
štrukcie jazyka Karel 3D. K metodike sú pripravené
ukážkové úlohy, a tiež cvičenia, ktoré kombinujú jed-
notlivé koncepty.

Za jej najväčší prínos považujem návrh postup-
nosti príkladov a úloh, ktoré umožňujú žiakov
na 2. stupni naučit’ princíp rekurzie. Tento prístup je
založený na tom, že ak žiaci riešia jednoduché úlohy,
dokážu im porozumiet’ a sú schopní pochopit’ prin-
cípy rekurzie. Dokument [ŠPÚ, 2014] princíp rekur-
zie nevyžaduje, ja ho však odporúčam zaradit’ do vy-
učovania pre šikovných žiakov.

Prostredie Karel 3D, ktoré som rozšíril o
nové možnosti, ponúka učitel’ovi a jeho žiakom
na 2. stupni ZŠ, alternatívny programovací jazyk.
Vd’aka mojej práci má učitel’ k dispozícii metodiku
vyučovania a možnost’ pridávania úloh priamo v pro-
stredí. Žiaci ním získali možnost’ ladenia programu a
vizualizácie riešenia. Verím, že učitel’ a aj jeho žiaci
tak získali d’alšie programovacie prostredie, v ktorom
sa môžu učit’ koncepty stanovené v iŠVP pre oblast’
Algoritmické riešenie problémov.

Literatúra
[Košút, 1997] Košút, L’. (1997). Karel 3d pre windows.

Bratislava.
[ŠPÚ, 2014] ŠPÚ (2014). Štátny vzdelávací program in-

formatika (vzdelávacia oblast’: Matematika a práca s
informáciami) príloha isced 2.
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Ciel’om mojej práce bolo vyhl’adat’ a zanalyzo-
vat’ dostupné materiály na vyučovanie programova-
nia pre žiakov na druhom stupni ZŠ. Následne navr-
hnút’ vhodnú postupnost’ tém, pre vyučovanie prog-
ramovania v prostredí Scratch na druhom stupni ZŠ.
Vytvorit’ pracovné listy pre žiakov na druhom stupni
a vytvorit’ metodické materiály pre učitel’ov. Pripra-
vené pracovné listy som otestovala počas dvoch škol-
ských rokov na základnej škole.

S programovacím prostredím Scratch som sa po
prvý raz stretla počas vyučovania na vysokej škole.
Už na prvý pohl’ad ma toto prostredie zaujalo a ve-
dela som, že ho chcem využívat’ pri vyučovaní prog-
ramovania na základnej škole. Nakol’ko toto prog-
ramovacie prostredie umožňuje vytváranie zaujíma-
vých a interaktívnych projektov, ktoré sú vo viace-
rých ohl’adoch pre deti prít’ažlivé.

Mojou prvou úlohou bolo navrhnút’ postupnost’
tém pre vyučovanie programovania, na druhom
stupni základnej školy, pre programátorské prostredie
Scratch. Ako základ pre zostavovanie tejto postup-
nosti tém som si zobrala aktuálny Štátny vzdelávací
program pre informatiku čast’ ISCED 2. Tento doku-
ment som porovnala s momentálne využívanou učeb-
nicou programovania pre základné školy, pre prostre-
die Imagine Logo. Na základe tohto porovnania som
zostavila prvú verziu postupnosti tém pre vyučovanie
programovania na druhom stupni ZŠ. Po výsledkoch
z prvého kola testovania som zistila, že táto prvotná
zostava tém nie je príliš vhodná, pretože niektoré
témy boli zaradené príliš skoro, čo žiakov v práci de-
motivovalo. Preto som témy následne preusporiadala
do druhej verzie. Po ukončení prvého testovania som
pripravila novú postupnost’ tém pre druhé testovanie.
Mnou navrhované témy som rozdelila do dvoch ve-
kových skupín tak, aby korešpondovali s aktuálnym
Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Svoje pracovné listy som testovala počas dvoch
školských rokov za ZŠ v Brodskom. Prvé kolo tes-
tovania prebiehalo na krúžku programovania, do kto-
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rého bolo zapísaných 14 chlapcov z piateho až devia-
teho ročníka. V tomto prípade som mala k dispozícií
90 minútovú hodinu raz za týždeň. Druhé kolo testo-
vania prebiehalo počas klasickej hodiny informatiky.
V druhom kole som mala k dispozícií všetkých žia-
kov piateho ročníka, čo bolo 10 chlapcov a 11 diev-
čat. Časová dotácia bola 45 minút, raz za týždeň. Ho-
diny som mala rozdelené na dva typy: (a) vysvetl’o-
vacie, (b) precvičovacie. Prvý typ hodín bol zväčša
postavený na spoločnej práci a diskusii, druhý typ
bol vo forme samostatnej práce, pričom posledných
10 minút z hodiny bolo venovaných prezentácii žiac-
kych projektov na interaktívnej tabuli. Na túto čast’
hodiny sa žiaci vždy vel’mi tešili.

K vytvoreným pracovným listom a k celému prog-
ramovaniu sa žiaci stavali vel’mi zodpovedne a z ich
reakcií som zistila, že sa im programovanie v pro-
stredí Scratch poväčšine páči. Podl’a ich slov boli nie-
ktoré úlohy l’ahšie a niektoré t’ažšie, ale v konečnom
dôsledku sa takmer všetci zhodli na tom, že by sa o
programovaní chceli dozvediet’ viacej. Deti v tomto
veku sú vel’mi zvedavé a kreatívne a programovanie
im dáva možnost’ na vlastnú sebarealizáciu, ako aj
priestor na ich malé experimenty. Je len na učitel’ovi
ako vel’mi dokáže u detí túto tvorivost’ podporit’ a
d’alej rozvíjat’.

Literatúra
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Abstrakt 

Cieľom práce je analyzovať žiacke riešenia 
28. Alcuinovho problému. Práca sleduje žiacke 
preferencie vzhľadom na voľbu prostriedkov 
riešenia, ich efektívnosť a bežné chyby, ku ktorým 
jednotlivé voľby vedú. Opisuje využiteľnosť 
jednotlivých prístupov v ďalšej pedagogickej praxi.  
Kľúčové slová: Alcuin z Yorku, Aritmetický 
prístup, Formálne znalosti, Geometrický prístup, 
Test, Odhad výsledku, Propositiones ad acuendos 
iuvenes, Žiacke riešenia 

1 Alcuin z Yorku (735 - 801) 

Obr. 1: Alcuin z Yorku. 

Miroslav G. Richter vo svojom diele opisuje 
život Alcuina z Yorku, jedného z najvýznamnejších 
vzdelancov Franskej ríše (i keď nebol Frank). 
Alcuin pochádzal z anglického Yorku. Bol 
mimoriadne vzdelaný a pokorný. Bol pravdivý 
v slovách i skutkoch. 

Alcuin počas svojho života výrazne ovplyvňoval 
politiku kráľa Frankov a získal čestný titul "Učiteľ 
Galie". Kládol dôraz na morálnu a duchovnú 
výchovu kresťanského ľudu. Jeho vplyv na 
formovanie kresťanstva v strednej Európe a na život 
moravských Slovanov sa uskutočňoval 
sprostredkovane, cez kráľa Frankov 
a západorímskeho cisára, Karola Veľkého a jeho 
dvor. 

1.1 Kniha Alcuinových problémov  

Počas svojho pôsobenia na dvore Karola Veľkého 
Alcuin z Yorku napísal zbierku zaujímavých úloh s 
názvom Propositiones ad acuendos iuvenes. Kniha 
bola napísaná pôvodne v latinčine, keďže bola 
určená na pobavenie vzdelaných. Jej vznik sa 
približne datuje na rok 800 nášho letopočtu. Alcuin 
ju vytváral zhromažďovaním už známych úloh 
alebo vymýšľaním vlastných úloh. Kniha obsahuje 
rôzne typy matematických problémov. Prvýkrát v 
histórii sa tu napríklad vyskytujú úlohy s 
prekračovaním rieky (napr.: koza, vlk a kapusta), 
úloha o dedení nedopitých fliaš s vínom, ktorá vedie 
k Alcuinovej postupnosti [Sloane, 2015] a aj úlohy 
o podivných príbuzenských vzťahoch.  

Nás najviac zaujali geometrické úlohy na plošnú 
optimalizáciu: 
 XXVII. úlohou je poukladať čo najviac domov 

tvaru obdĺžnika do mesta v tvare 
rovnoramenného lichobežníka 

 XXVIII. úlohou je poukladať čo najviac domov 
tvaru obdĺžnika do trojuholníkového mesta 

 XXXIX. úlohou je pokladať čo najviac domov 
tvaru obdĺžnika do mesta v tvare kružnice. 
Pre svoj výskum sme si vybrali XXVIII. úlohu 

preto, lebo je z týchto troch úloh najjednoduchšia 
a z didaktického hľadiska je jej riešenie 
najefektívnejšie.  
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2 Dvadsiaty ôsmy Alcuinov 
problém  

2.1 Zadanie 

Zadanie úlohy znie takto:  
Máme mesto v tvare trojuholníka, ktoré má jednu 
stranu dlhú 100 stôp, ďalšiu stranu 100 stôp, a tretiu 
90 stôp. Vnútri tohto mesta, chceme postaviť domy, 
ktoré budú 20 stôp dlhé a 10 stôp široké. Koľko 
domov môžeme maximálne postaviť v meste?1 
[OʹConnor a Robertson, 2012] 

2.2 Riešenie 

Pri štúdiu problému sme sa stretli s viacerými 
riešeniami. Spomenieme Alcuinove riešenie a 
riešenie J. J. O'Connora a E.F. Robertsona. K týmto 
riešeniam sme priradili naše vlastné riešenie. 
Riešenia sme rozanalyzovali a vzájomne porovnali.  

Alcuinove riešenie nie je správne. Postup je však 
z didaktického hľadiska zaujímavý, preto by sme 
vám ho radi opísali. 

Obr. 2: Vizuálne zobrazenie Alcuinovho postupu 

riešenia  

 

                                                           
1  Latiský originál: „Est civitas triangula quae in 

uno habet latere pedes c, et in alio latere pedes c, et in 

fronte pedes xc, volo enim ibidem aedificia domorum 

construere, sic tamen, ut unaquaeque domus habeat in 

longitudine pedes xx, et in latitudine pedes x. Dicat, qui 

potest, quot domus capi debent?“ 

  Anglický preklad: There is a triangular city 

which has one side of 100 feet, another side of 100 feet, 

and a third of 90 feet. Inside of this city, I want to build 

houses each of which is 20 feet in length and 10 feet in 

width. How many houses can I build in the city? 

 

 

Prvé, čo Alcuin urobil, spočítal dĺžky dvoch 
strán trojuholníka dlhých 100 stôp a vydelil dvomi. 
Výsledok pokladal za výšku trojuholníka.  

Dostal 1. stranu obdĺžnika dlhú 100 stôp. Stranu 
dĺžky 90 stôp dvakrát zmenšil a dostal 2. stranu 
obdĺžnika dlhú 45 stôp. Takto dostal obdĺžnik so 
stranami 100 stôp a 45 stôp. Potom začal ukladať 
domčeky do mesta s upravenými rozmermi. Strany 
domčekov dlhé 20 stôp uložil na stranu dĺžky 100 
stôp, dostal číslo 5. Potom ukladal strany domčekov 
dĺžky 10 stôp na stranu dĺžky 45 stôp, dostal číslo 4. 
Výsledné čísla vynásobil, dostal číslo 20. Následne 
vyhlásil číslo 20 za najvyšší možný počet 
domčekov umiestnených v meste. 

 

 
 
 

Obr. 3: Vizuálne zobrazenie Alcuinovho postupu 

riešenia, pokračovanie 

 
J. J. O'Connor  a E. F. Robertson zvolili 

aritmetický prístup k riešeniu. Vydelili obsah mesta 
(trojuholník) obsahom jedného domu (obdĺžnik) 
4018.63 stôp2/ 200 stôp2 = 20,093. Číslo 20,093 
zaokrúhlili na jednotky nadol, dostali číslo 20. Prišli 
k záveru, že v meste môže byť maximálne 20 
domov. Po ďalšej úvahe prišli k záveru, že do mesta 
sa viac ako 15 domov nezmestí. V publikácii 
neuvádzajú postup riešenia pre výsledok 15 domov, 
preto sa domnievame, že použili aj geometrické 
riešenie. Toto riešenie tiež nie je správne. V ďalších 
riadkoch sa čitateľ dozvie, že sa dá korektným 
spôsobom do mesta naukladať 16 domčekov.  
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Prínosom riešenia pánov  J. J. O'Connora  a E. F. 
Robertsona je fakt, že pomocou výpočtu obsahov 
dokázali zhora ohraničiť maximálny možný počet 
domčekov v meste. 

V tomto momente sme vedeli, že výsledok 
nesmie prekročiť číslo 20. Pustili sme do ukladania 
/ rysovania  domov / obdĺžnikov do trojuholníka. 
Skúšali sme rôzne možnosti. Napr. tak, ako je 
znázornené na obr. 4. Toto riešenie nie je správne, 
lebo domčeky z mesta ,,vytŕčajú“, ale z dôvodu 
častého výskytu v žiackych riešeniach ho 
spomíname.  

 
Obr. 4 : Riešenie. 

Štúdiom ďalšej literatúry sa nám podarilo nájsť 
riešenie, ktoré považujeme za najsprávnejšie. Jeho 
autorom je Nikolai Yu. Zolotykh. Autor tvrdí, že 
viac ako 16 domčekov sa do mesta nezmestí, ale 
dôkaz neuvádza. Overili sme matematickú 
korektnosť jeho riešenia.  Ako vidíme na obr. 5, 
všetky domčeky sa do mesta skutočne zmestia 
a žiadna časť domčeka nevytŕča von z mesta. 
Intuícia nám napovedá, že hľadané maximum je 
skutočne 16 domčekov a že 17 domčekov sa do 
mesta umiestniť nedá, ale formálne to dokázať 
nevieme. 
 

Obr. 5 : Riešenie Nikolaia Yu. Zolotykha 

3 Analýza žiackych riešení 
na základe štatistického 
spracovania výsledkov 

Našim prínosom je analýza riešenia žiakov vyššie 
spomínaného 28. Alcuinovho problému. Otestovali 
sme niektoré hypotézy ohľadom žiakmi zvolených 
postupov riešenia problému. Výsledky sme 
štatisticky vyhodnotili a sformulovali závery 
použiteľné  v pedagogickej praxi.  

3.1 Získavanie žiackych riešení 

Žiacke riešenia sme získavali tak, že slovenský 
preklad zadania 28. Alcuinovho problému sme dali 
vyriešiť vybraným žiakom z dvoch slovenských 
stredných škôl, Gymnázia Antona Bernoláka 
v Námestove a Školy pre mimoriadne nadané deti 
a gymnázia v Bratislave, vo veku 11 až 18 rokov. 
Samotnej realizácie výskumu sme sa osobne 
zúčastnili, keďže bolo pre nás prínosné, že sme 
mohli sledovať celý priebeh výskumu. 

Ako prvé sme žiakom rozdali rôzne druhy 
papierov (čistý, linajkový, štvorčekový) a povedali 
sme im, že záleží len na nich, na aký druh papiera 
budú riešiť. Pozorovali sme, že 28 žiakov riešilo na 
čistom, 53 na štvorčekovom papieri a iba 2 žiaci 
použili linajkový papier. 

Následne sme im rozdali zadania a podotkli, že 
pri riešení môžu používať naozaj čokoľvek okrem 
mobilov a počítačov. Žiaci začali riešiť. Videli sme 
rôzne reakcie žiakov na daný príklad. Časť žiakov 
prejavila záujem o príklad od prvého momentu, časť 
prejavila značný nezáujem. Časť žiakov začala 
príklad riešiť veľmi rýchlo, iná prehlásila, že ho 
nevyráta, lebo sa to neučili alebo preto, že je veľmi 
náročný. Konštatujeme tak na základe i toho 
žiackeho vyjadrenia: ,,Zišiel by sa naučiť nejaký 
vzorec, ktorý mi vysvetľoval ocko, ale my sme sa to 
ešte neučili.“ S. G.. Nakoniec však každý žiak 
nejakým spôsobom príklad vyriešil, alebo sa aspoň 
o to pokúsil. Presne tak, ako je to aj pri objave 
každého nového poznatku. 

Keďže žiaci mohli pri riešení použiť čokoľvek, 
čo ich len napadlo, fantázii sa medze nekládli. 
Väčšina žiakov použila pero a kalkulačku, no 
pomerne veľa bolo aj takých žiakov, ktorí použili 
rysovacie pomôcky. Našiel sa aj jeden chlapec, 
ktorý pri svojom riešení použil nožnice. 

Na riešenie príkladu mali žiaci vyhradenú jednu 
vyučovaciu hodinu. Riešenie príkladu žiakom 
väčšinou trvalo 30-40 minút. Po zozbieraní riešení 
a skončení výskumu sme zaznamenali značné 
prosby žiakov o okamžitú spätnú väzbu - chceli 
vedieť, či ich výsledok je správny. ,,Nie vždy si 
učitelia uvedomujú, že je záujmom žiakov i ich 
záujmom, aby žiak sám preberal kontrolu svojho 
učenia do vlastných rúk. “ [Mareš, 1998] Keďže si 
žiaci sami vyžadovali kontrolu svojho výkonu, 
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tvrdíme, že úloha žiakov zaujala. Učitelia by mohli 
zaraďovať viac problémových úloh do 
vyučovacieho prosecu.  

3.2 Analýza žiackych riešení 

Po ukončení výskumu sme sa podujali žiacke 
riešenia analyzovať. Ako pán Hejný (2001) 
povedal: „K žiackym riešeniam sa učiteľ musí 
viacnásobne vracať, zvažovať predchádzajúce 
pohľady, porovnávať ich s novými objavmi.“ Tak, aj 
my, sme sa viackrát vrátili k žiackym riešeniam 
a vyvodili sme viacero zaujímavých záverov. 

To čo sme si hlavne všímali bol vek žiaka 
(poznatky, ktoré nadobudol do svojho veku), jeho 
pohlavie, školu, z ktorej riešiteľ pochádza, prístup 
k riešeniu (či žiak skúšal ,,dláždiť“ alebo ,,počítať“) 
a následná správnosť postupu. Pri aritmetickom 
prístupe sme si hlavne všímali, či žiaci správne 
používajú matematické vzťahy a vzorce, či počítali 
cez obsahy geometrických útvarov alebo nejako 
inak, či sa dopočítali k nejakému zmysluplnému 
výsledku alebo nie. Pri geometrickom prístupe 
k riešeniu sme si hlavne všímali, či žiaci použili 
názorné obrázky zadaného problému, či si náčrt 
nakreslili alebo narysovali, či domčeky a mesto boli 
v správnom pomere a či im domčeky z mesta 
vytŕčali alebo nie. Ďalej, či, ukladali obdĺžniky 
popri strane dlhej 100 stôp alebo 90 stôp, popri 
všetkých stranách alebo nejako inak. Vo 
všeobecnosti sme si všímali, či žiaci zle použili 
nejakú formálnu znalosť a či vedia, že ich výsledok 
je iba odhad (v prípade úspešného dláždenia – 
dolný, v prípade delenia obsahov – horný.).  

Z prvej analýzy vieme povedať, že rozmanitosť 
postupov riešenia a výsledkov bola pomerne veľká. 
Z 80 žiakov si 19 žiakov vybralo iba aritmetický 
spôsob riešenia, 27 žiakov si vybralo iba 
geometrický spôsob riešenia, 1 žiak si nevybral ani 
jeden spôsob a 33 žiakov si vybralo oba spôsoby 
riešenia. V žiackych riešeniach sa vyskytujú 
výsledky: 4, 5, 9, 12 až 20, 22, 54, 75, 405, 2012, 
2250, ∞ domov. Väčšina výsledkov menších ako 20 
vyšla geometrickým spôsobom riešenia. Výsledky 
5, 22, 54, 75, 405, 2012 a 2250 vyšli zlým 
výpočtom. Zaujímavý je výsledok ∞ domov. Žiaci, 
ktorí uviedli tento výsledok mali podobný názor ako 
trinásťročný žiak M. S., ktorý vo svojom riešení 
uviedol poznámku: ,,Staval by som ich na seba, to 
znamená, že ich môže byť hocikoľko.“  

Stanovili sme si tieto hlavné premenné :  
 aritmetický prístup, 
 geometrický prístup, 
 dopočítanie sa k výsledku, 
 výsledok je iba odhad, 
 formálne znalosti. 

 Skúmali sme ich v závislosti od premenných : 
 vek, 
 pohlavie, 

 škola. 
Na základe štatistického overovania hypotéz 

pomocou  testu sme prišli k rôznym záverom. 
Zistili sme, že niektoré premenné vzájomne súvisia, 
niekde by sme možno vedeli preukázať závislosť na 
väčšej štatistickej vzorke a iné premenné 
pravdepodobne spolu nesúvisia. 

 Na to, aby sme mohli vyvodiť záver pre každú 
hypotézu, museli sme najskôr navrhnúť nulovú 
hypotézu, ktorá tvrdila, že medzi premennými 
vzťah neexistuje. Ak v  teste vyšla hodnota 
vyššia ako 5 %, tak sme nulovú hypotézu nemohli 
zamietnuť.  Ak v teste vyšla hodnota menšia ako 
5 %, tak sme nulovú hypotézu zamietli a vyvodili 
záver, že medzi premennými s veľkou 
pravdepodobnosťou existuje závislosť.  

Konkrétne sa nám podarilo zistiť, že medzi 
premennými:  
 Aritmetický prístup k riešeniu a vek žiaka 

(  = 3,608%) 
 Aritmetický prístup k riešeniu a škola, ktorú 

žiak navštevuje (  = 1,069%) 
 Dopočítanie sa k výsledku a vek žiaka 

(  = 2,199%) 
 Dopočítanie sa k výsledku a škola, ktorú žiak 

navštevuje (  = 1,75%) 
s veľkou pravdepodobnosťou vzťahy existujú.  
Vďaka výskumu sme prišli k týmto záverom, že 
aritmetický prístup uprednostňujú žiaci vo veku 15 
až 19 rokov a žiaci z Gymnázia Antona Bernoláka 
Námestovo, výsledku sa aritmeticky dopočítalo viac 
žiakov vo veku 15 až 19 rokov, ako žiakov vo veku 
11 až 15 rokov, k výsledku sa aritmeticky 
dopočítalo viac žiakov z Gymnázia Antona 
Bernoláka Námestovo, než zo Školy pre 
mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave. 

Ďalej sa nám podarilo zistiť, že medzi 
premennými:  
 Formálne znalosti a vek žiaka (  = 14,73%) 
 Vie, že výsledok je iba odhad a škola, ktorú 

žiak navštevuje (  = 16,997%) 
 možno existuje závislosť. Konštatujeme tak na 
základe nameraných dát. Vo výskume 1/3 žiakov vo 
veku 11 až 15 rokov a 1/6 žiakov vo veku 15 až 18 
rokov použila formálnu znalosť. Pri realizácií 
štatistického výskumu na väčšej štatistickej vzorke 
by sa mohla dať preukázať závislosť, že mladší 
žiaci častejšie používajú formálne znalosti. 
V druhom vzťahu premenných 44,1% žiakov zo 
Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia 
v Bratislave  a 21,6% žiakov z Gymnázia Antona 
Bernoláka Námestove spomenulo, že výsledok je 
iba odhad. Pri realizácií štatistického výskumu na 
väčšej štatistickej vzorke by sa mohla dať preukázať 
závislosť, že viac žiakov zo Školy pre mimoriadne 
nadané deti a gymnázia v Bratislave spomenulo, že 
výsledok je iba odhad.  

Ďalej sa nám podarilo zistiť, že nižšie spomenuté 
premenné: 
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 Aritmetický prístup k riešeniu a pohlavie žiaka 
(  = 77,707%) 

 Dopočítanie sa k výsledku  a pohlavie žiaka 
(  = 69,501%) 

 Geometrický prístup k riešeniu a poznatky 
nadobudnuté žiakom do určitého veku 
(  = 46,96%) 

 Geometrický prístup k riešeniu a pohlavie žiaka 
(  = 70,033%) 

 Geometrický prístup k riešeniu a škola, ktorú 
žiak navštevuje (  = 51,383%) 

 Vie, že výsledok je iba odhad a poznatky 
nadobudnuté žiakom do určitého veku 
(  = 100%) 

 Vie, že výsledok je iba odhad a pohlavie žiaka 
(  = 81,461%) 

 Formálne znalosti a pohlavie žiaka 
(  = 59,784%) 

 Formálne znalosti a škola, ktorú žiak navštevuje 
(  = 25,813%) 

s veľkou pravdepodobnosťou spolu nesúvisia.  
Z ďalšej analýzy sme prišli k rôznym 

zaujímavým zisteniam a záverom. 
Jedných z pozorovaných záverov je ten, že 

aritmetický prístup k riešeniu príkladov sa rozvíja 
postupne s vekom žiaka. Čím viac matematických 
nástrojov na výpočet príkladu žiak pozná, tým má 
väčší sklon k ich použitiu. V riešeniach najmladších 
žiakov sa z aritmetiky vyskytoval len vzorec na 
výpočet obvodu obdĺžnika a trojuholníka, u žiakov 
vo veku do 16 rokov sa objavoval už aj vzorec na 
výpočet obsahu trojuholníka a štvorca, pomer 
obsahov a Pytagorova veta, u najstarších sme 
pozorovali aj výpočet cez goniometrické funkcie, 
výpočet cez analytickú geometriu sa nevyskytoval. 

Tvrdíme, že zatiaľ čo aritmetický prístup 
vyžaduje dlhodobé budovanie matematických 
zručností a s pribúdajúcim vekom naberá na 
popularite, geometrický prístup je prístupný už 
skoršom veku a jeho popularita s pribúdajúcim 
vekom neklesá. Geometrický prístup 
so vzrastajúcim vekom žiakov nie je vytláčaný 
aritmetickým prístupom. 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme 
konštatovať, že je vhodnejšie používať geometrický 
prístup k riešeniu príkladov (geometriu) už u žiakov 
vo veku 11 až 15 rokov (nižšie sekundárne 
vzdelávanie). Geometrický prístup sa nám javí 
názornejší a bližší pre žiakov nižšieho 
sekundárneho vzdelávania. Odporúčame, teda, 
zavádzať viac geometrie do skorších ročníkov 
sekundárneho vzdelávanie.  

Ďalej sme prišli k záveru, že všetci žiaci, ktorí 
si zvolili geometrický prístup a pomocný obrázok si 
narysovali, nepoužili zavádzajúci obrázok. Tí, ktorí 
svoj obrázok nenarysovali, takmer vždy použili 
zavádzajúci obrázok, viď. obr. 6. 

 
 

 

Obr. 6: Príklad zlého náčrtu mesta. 

Pre pedagogickú prax preto odporúčame, aby 
žiaci rysovali alebo kreslili názorné obrázky. Ďalej 
odporúčame, zaviesť do vyučovacieho procesu viac 
rysovania. Rozvíja nielen jemnú motoriku, ale aj 
predstavivosť reálnych predmetov prostredníctvom 
geometrických útvarov.  
Ďalej sa nám podarilo preukázať, že početnosť 
formálnych chýb a dopočítanie sa k výsledku sa 
odvíja od veku žiaka. Pozorovali sme fakt, že 
mladší žiaci si majú väčší problém zapamätať 
vzorce a nie vždy ich vedia použiť. Ak sa 
používanie vzorca pravidelne neopakuje, tak žiaci 
majú tendenciu vzorec zabudnúť. Preto je vhodné, 
pri zavádzaní konkrétnych vzorcov, klásť dôraz na 
hĺbkové pochopenie učiva, a nie na povrchové 
memorovanie učiva a vzorcov, ktoré vedú k častým 
chybám a vzniku formálnych znalostí. Vo 
vyučovacom procese by sa mal vyhradzovať čas aj 
rozvoj kritického myslenia, na diskusie o tom, do 
akej miery môžeme výsledok považovať za 
správny.  

Ďalej odporúčame u žiakov precvičovať prácu 
s približnými hodnotami, zaokrúhľovanie na celé 
čísla (nadol, keď chceme odhadnúť maximálny 
počet celých domov pri výpočte cez obsahy 
útvarov),  

 
Obr. 7 : Príklad riešenia, v ktorom žiak neuviedol 

celý počet domov. 

 
vyvodzovanie rozumných záverov na základe 
predchádzajúceho riešenia, zamýšľanie sa nad tým, 
či výsledok, ktorý vypočítali, nie je evidentne zle. 
V poslednom bode predchádzajúcej vety narážame 
na to, že sme pozorovali, že niektorí žiaci nevedia 
čo počítali, tak ako napr. na obr. 8. Žiak vypočítal 
zlým vzorcom hodnotu, ktorá je viditeľne zlá. V 
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jeho riešení sme nenašli náznak overenia, či 
hodnota výsledku nie je veľmi veľká. Usúdili sme, 
že žiak je zjavne s výsledkom spokojný.  

Obr. 8 : Príklad povrchového prístupu k učeniu sa. 

 
Do pedagogickej praxe učiteľom odporúčame, 

aby bez orientácie výuky na výkon so žiakmi viac 
precvičovali konkrétne matematické aparáty (obvod 
a obsah trojuholníka a obdĺžnika, Pytagorovu 
vetu, ...) aby sa tak predišlo zbytočným chybám 
v žiackych riešeniach. Na druhej strane, mladším 
žiakom sa odporúča, aby si volili skôr geometrický 
prístup k riešeniu. Je pre nich názornejší a je v ňom 
menšia chybovosť. 

Na záver tohto článku by sme chceli vyzdvihnúť 
riešenie D. B.. Žiak sa snažil najskôr počítať. Použil 
zlý vzorec a tak vypočítal niečo, čo nebolo 
pravdivé. Potom sa pozrel na príklad geometricky. 
Prišiel na to, že to čo vypočítal je úplne zlé. 
Tvrdíme, že žiak svoje riešenie kriticky zhodnotil, 
vedel tak rozoznať, ktoré riešenie je zmysluplné 
a ktoré nie. Na základe jeho vyjadrenia: ,,Keby som 
vedel ako sa ráta plocha, tak by som vedel 
presnejšie povedať koľko.“, konštatujeme, že žiak 
riešením 28. Alcuinovho problému navyše získal 
veľkú motiváciu vedieť, aký je vzorec na výpočet 
obsahu trojuholníka. Takže, keď niekedy 
v budúcnosti budú na hodine preberať obsah 
trojuholníka, informácia o vzorci na výpočet obsahu 
trojuholníka a iných geometrických útvarov bude 
pre tohto žiaka užitočná informácia.  
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Abstrakt 

Práca sa zaoberá konštrukciou elipsy z rôznych 
vstupných údajov a opiera sa o metrické vlastnosti 
tejto kužeľosečky. Ku grafickej ilustrácii je vybraný 
voľne dostupný matematický softvér GeoGebra. 
Cieľom práce je vytvoriť text riešených úloh 
o elipse a jej metrických vlastnostiach, a zosúladiť 
konštrukcie elipsy pomocou rysovacích potrieb 
a animácií v programe GeoGebra. Príspevok 
vznikol ako projekt k predmetu Zobrazovacie 
metódy a motivačne je spracovaný ako návrh 
zákazky.  
Kľúčové slová: elipsa, ohniská, vrcholy, dotyčnica 
v bode elipsy, dotyčnica elipsy rovnobežná s danou 
priamkou, oskulačné kružnice, GeoGebra 

1 Úvod a elipsa okolo nás 

Redukcia učiva na školách spôsobuje vylúčenie 
z osnov viacerých zaujímavých, ale pre prax 
dôležitých partií matematiky. Takou partiou sú aj 
kužeľosečky, a tak zostávajú záujemcom na 
samostatné štúdium, pretože v technickej praxi sa 
kužeľosečky vyskytujú pomerne často. Tiež 
literatúra k tejto téme sa stáva nedostupnejšia. A to 
je dôvod na jej obnovenie, samozrejme už metódou 
moderného vyučovacieho procesu – zaradením 
voľne dostupného  matematického softvéru 
GeoGebra, ktorý ponúka možnosti interaktívne 
a dynamicky pracovať so vstupnými údajmi 
a sledovať závislosť konštrukcie od meniacej sa 
polohy jednotlivých prvkov. Pre motiváciu čitateľa 
študovať konštrukciu elipsy je zvolený postup, 
ktorý dvaja kolegovia riešili v zákazke. 
Elipsu a najmä tzv. eliptický tvar môžeme vidieť 
v reálnom živote okolo nás. Najviac sa s elipsou 
a eliptickým tvarom stretávame v architektúre 
a záhradnej architektúre. Stavebnou architektúrou 
upúta budova Komerčnej banky na ostrove 
Maurícius, ktorá stojí na štyroch pilieroch (Obr. 1). 
Zaujímavá je aj elipsa na budove Planetária Tycho 
Brahe v dánskom meste Copenhagen. Vznikla ako 

rovinný rez valcovej plochy rovinou, ktorá nie je 
kolmá ani rovnobežná s osou valcovej plochy. (Obr. 
2). Pri potulkách po talianskom meste Padova, na 
najväčšom námestí Talianska a na jednom 
z najväčších námestí v Európe tiež môžete uvidieť 
kanál v tvare elipsy. Okolo kanála je rozostavených 
84 sôch významných Padovčanov (Obr. 3). 
Historický objekt Kolosea v hlavnom meste 
Talianska je predmetom mnohých diskusií o svojom 
tvare. Väčšinou je pôdorys považovaný za eliptický, 
ale krivka arény a zachovalej fasády meraná 
s vysokou mierou presnosti ukazuje, že nejde 
o jednoznačný eliptický tvar, ale skôr vajcovitý 
(Obr. 4). Na Slovensku môžeme uvidieť elipsu 
v Bratislave, kde ju reprezentuje rezidenčný projekt 
s nákupnou promenádou Tri Veže (Obr. 5) a elipsa 
je použitá pri návrhu záhrady Prezidentského pláca 
(Obr. 6). V iných slovenských mestách sa stretneme 
s elipsou v Žiline v pôdoryse nákupného centra 
Mirage Shopping Centre (Obr. 7). 

Obr. 1: Komerčná banka, Maurícius. 
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Obr. 2: Tycho Brahe planetárium, Copenhagen. 

 
Obr. 3: Námestie Prato della Valle, Padova. 

 
Obr. 4: Koloseum, Rím. 

Obr. 5: Tri Veže, Bratislava. 

Obr. 6: Prezidentský palác, Bratislava. 

 
Obr. 7: Mirage Shopping Centre, Žilina. 

S elipsou sa môžeme stretnúť pri riešení úlohy: 
Úloha 1.: Overte, či eliptický tvar má 

a) znak komiksovej postavy Batmana 
(www.vectortemplates.com), 

b) znak automobilovej značky Toyota 
(www.car-brand-names.com), 

c) vajce (www.sashe.sk). 
Návod: K overeniu úlohy použijeme grafický 
softvér GeoGebra. V časti ,,Úpravy” v segmente 
,,Vložiť obrázok z.” vložíme zvolený obrázok a) b) 
c) zo súboru (Obr. 8). Pomocou funkcie 
,,Kužeľosečka daná 5 bodmi” vyznačíme na hranici 
nášho útvaru 5 rôznych bodov (Obr. 9). Ak 
vykreslená elipsa určená 5 bodmi je totožná 
s hranicou vloženého útvaru, tak vybraný útvar má 
tvar elipsy. 
Riešenie: a) áno, b) áno, c) nie 

Obr. 8: Ako vložiť obrázok do GeoGebry. 
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Obr. 9: Kužeľosečka daná 5 bodmi v GeoGebre. 

2 Elipsa 

Vo vyučovacom procese sa často stretávame 
s otázkou: ,,Kde to budeme potrebovať?“. A tak je 
snahou „vymyslieť“ situáciu, ktorá motivuje žiakov 
si informácie vypočuť, prečítať a samostatne 
vyriešiť. To bol dôvod zakomponovať učebný text 
o elipse a jej konštrukciách do riešenia fiktívnej 
zákazky, v ktorej Peter a Pavol majú spoločný 
ateliér. Peter má za úlohu riešiť prvky záhradnej 
architektúry a Pavol stavebné objekty. Od 
zákazníka dostali zákazku na projekt, ktorého 
súčasťou má byť záhrada a dom. 
Peter má navrhnúť v záhrade promenádu 
eliptického tvaru okolo súsošia umiestneného 
v strede záhrady. Požiadavka zákazníka bola, aby 
najväčšia vzdialenosť dvoch bodov A, B na 
promenáde mala x metrov. Keďže obaja nemajú 
dosť informácií o elipse a Pavla to tiež zaujímalo, 
naštudovali si v literatúre informácie o elipse 
Urban, 1982, a teraz vedia, že: 
Elipsa  je množina všetkých bodov M roviny, ktoré 
majú od dvoch daných pevných bodov F1, F2 tejto 
roviny konštantný súčet vzdialeností väčší než je 
vzdialenosť daných bodov F1F2  F1M + F2M. 
Navyše poznajú názvy dôležitých prvkov elipsy 
(Obr.10.):  
 ohniská – dané body F1, F2 ; 
 stred elipsy S – stred úsečky F1F2; 
 lineárna excentricita – dĺžka úsečiek F1S = 

F2S = e; 
 hlavná os elipsy – priamka F1F2; 
 vedľajšia os elipsy – priamka kolmá na hlavnú 

os a prechádzajúca stredom S; 
 hlavné vrcholy A, B – priesečníky hlavnej osi 

s elipsou; 
 vedľajšie vrcholy C, D – priesečníky vedľajšej 

osi s elipsou; 
 2a – dĺžka hlavnej osi elipsy, a = |AS| = |BS|; 
 2b – dĺžka vedľajšej osi elipsy, b  = |CS| = |DS|; 
 sprievodiče bodu M – úsečky F1M, F2M a ich 

dĺžka; 
 súčet dĺžok sprievodičov – súčet dĺžok úsečiek 

F1M + F2M = 2a, konštantný súčet 
vzdialeností; 

 charakteristický trojuholník – trojuholník F1SC, 
v ktorom platí a2 = b2 + e2; 

 vlastnosť súmernosti – elipsa je osovo súmerná 
podľa hlavnej a vedľajšej osi a stredovo 
súmerná podľa stredu S. 

Obr. 10: Elipsa. 

Peter našiel aj návod ako elipsu v záhrade zostrojiť, 
ak má dva kolíky (ohniská F1, F2), špagát o dĺžke    
x = 2a = |AB| (hlavné vrcholy A, B), ktorý je dlhší 
ako vzdialenosť dvoch kolíkov, a vrecko s pieskom. 
To mu však neumožnilo urobiť nákres pre 
zákazníka. Chcel si danú situáciu vymodelovať vo 
svojom grafickom programe, ale narazil na 
problém. Zistil, že pri každej novej polohe ohnísk 
F1, F2 (F1F2  2a) dostane inú elipsu, ktorá spĺňa 
požiadavku zákazníka, že dĺžka x = 2a = |AB|. 
Načrtnime situáciu aj v grafickom programe 
GeoGebra (Obr. 11.). Zákazníkom zadanú dĺžku     
x = 2a určuje úsečka PQ a vykreslené sú tri elipsy 
 (F1, F2, 2a), ´(F1´, F2´, 2a), ´´(F1´´, F2´´, 2a). 
Pre jednoznačnosť riešenia Peter požiadal 
zákazníka o ďalšiu požiadavku na rozmery záhrady. 
Zákazník uviedol, že “dĺžka“ elipsy má zostať            
x = 2a = |AB| a určil šírku y záhrady, čo je                
y = 2b = |CD|. Teraz už má všetky informácie na to, 
aby si nakreslil podrobný náčrt (Obr. 12), v ktorom 
zelená farba znázorňuje trávnik, hnedá farba 
navrhnutú promenádu a modrou si Peter do náčrtu 
písal poznámky. 
Do náčrtu vyznačil hlavné vrcholy A, B, pre ktoré 
AB = 2a = x a vedľajšie vrcholy C, D, kde         
CD = 2b = y. Z definície elipsy vie, že kolíky - 
pevné body sú ohniská elipsy, ktoré určí z 
charakteristického trojuholníka, pretože F1C = 
F2C = a. Ohniská ležia na hlavnej osi elipsy AB 
a na kružnici k(C, a). Konštrukciu bodov elipsy, ak 
poznáme ohniská F1, F2 a hlavné vrcholy A, B 
znázornime pomocou animácie v programe 
GeoGebra (Obr. 13.):  
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Obr. 11: Tri elipsy 

 Obr. 12: Návrh záhrady. 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Ukážka animácie v GeoGebre. 

3 Ako môže Peter elipsu 
vykresliť pomocou rysovacích 
potrieb? 

V literatúre Urban, 1982, Dubec, 1952 našiel 
konštrukciu stredov oskulačných kružníc, ktorými 
môžeme elipsu v okolí hlavných a vedľajších 
vrcholov nahradiť. Algoritmus konštrukcie stredov 
oskulačných kružníc, ak pozná hlavné a vedľajšie 
vrcholy elipsy (Obr. 14.a), má kroky(Obr. 14.b): 

1. Doplníme trojuholník ASC na obdĺžnik 
ASCE. 

2. Zostrojíme priamku m kolmú na priamku AC 
a prechádzajúcu bodom E. 

3. Určíme body mAB=SA a mCD=SC. 
4. Bod SA je stred oskulačnej kružnice kA 

v hlavnom vrchole A s polomerom A=SAA. 
5. Zo súmernosti elipsy pre hlavný vrchol B: 

stred SB, kružnica kB, polomer B=A. 
6. Bod SC je stred oskulačnej kružnice vo 

vedľajšom vrchole C s polomerom C=SCC. 
7. Zo súmernosti elipsy pre vedľajší vrchol D: 

stred SD, kružnica kD, polomer D=C. 
 

Obr. 14.a: Oskulačné kružnice – vstup 
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Obr. 14.b: Oskulačné kružnice - riešenie. 

Výsledkom konštrukcie je elipsa vytvorená 

spojením kružnicových oblúkov kA, kB, kC, kD. 

4 Dotyčnica elipsy 

Pavol, zodpovedný za stavebné objekty, má doplniť 
zákazku o dom s obdĺžnikovým pôdorysom (na obr. 
12 obdĺžnik EFGH) tak, aby sa z domu dalo vyjsť 
do záhrady  v bode T. Bod T je jediným spoločným 
bodom elipsy, ktorú predstavuje záhrada a priamky 
EF. V projekte je potrebné zostrojiť stranu EF ako 
dotyčnicu elipsy v bode T. V literatúre [Urban, 
1982] našiel informácie o dotyčnici aj s obrázkom:  

Obr. 15: Dotyčnica elipsy. 
 

Vnútorným uhlom sprievodičov bodu M vzhľadom 
na elipsu  je uhol priamok F1M, F2M, ktorý 
obsahuje stred S elipsy a uhol k nemu vrcholový. 
Vonkajším uhlom sprievodičov bodu M vzhľadom 
na elipsu  je ľubovoľný z uhlov, ktorý je 
k vnútornému uhlu susedný. 
V každom bode elipsy  existuje práve jedna 
dotyčnica elipsy, ktorá je osou vonkajších uhlov 
sprievodičov dotykového bodu. 

Na základe týchto vlastností Pavol zostrojil priamku 
EF  ako dotyčnicu elipsy v bode T. Riešenie načrtol 
na obrázok 16 (Pavlove poznámky sú modrou 
farbou). 

Obr. 16: Návrh domu. 

Na návrhu zákaznikovi nevyhovovala pozícia domu 
vzhľadom na ulicu, preto zmenil požiadavku: 
z domu sa do záhrady môže vychádzať kdekoľvek, 
dôležité je, aby hrana domu EF bola rovnobežná 
s ulicou (Obr. 16). V literatúre Urban, 1982 Pavol 
našiel dva postupy konštrukcie dotyčnice t - EF 
elipsy rovnobežnej s danou priamkou p – ulica a to 
pomocou: 
 1. vrcholovej kružnice elipsy, ktorá je množinou 
piat kolmíc zostrojených z ľubovoľného ohniska 
elipsy na všetky jej dotyčnice (animácia 
v GeoGebre obr. 17); 
 2. určujúcej kružnice elipsy gi(Fi, 2a), i = 1,2, ktorá 
je množinou bodov súmerne združených s jedným 
ihniskom elipsy Fi podľa všetkých jej dotyčníc 
(animácia v GeoGebre obr. 18). 

Obr. 17:Vrcholová kružnica elipsy v GeoGebre. 
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Obr. 18: Určujúca kružnica elipsy v GeoGebre. 

Pavol sa rozhodol pre postup s určujúcou 
kružnicou a využil algoritmus na konštrukciu 
dotyčnice elipsy rovnobežnej s danou priamkou, ak 
je elipsa určená hlavnými a vedľajšími vrcholmi, 
teda vie zostrojiť jej ohniská F1, F2 (Obr. 19.): 
 Zostrojíme priamku k kolmú na danú priamku p 

prechádzajúcu ohniskom F2. 
 Zostrojíme určujúcu kružnicu g1(F1, 2a). 
 Vyznačíme g1k=Q. 
 Zostrojíme stred O úsečky F2Q. Bod Q je 

súmerne združený s ohniskom F2 podľa 
hľadanej dotyčnice, preto stred úsečky QF2 leží 
na osi súmernosti, ktorou je hľadaná dotyčnica 
t. 

 Zostrojíme F1Qt = T platí F2T = |TQ|, 
preto |F1T| + TQ = F1T + |TF2| = 2a, tak T  
. Teda  T je dotykový bod dotyčnice 

 

Obr. 19: Dotyčnica elipsy rovnobežná s danou 

priamkou. 

 

 

 

 

Pavol použil algoritmus na riešenie zákazky (Obr. 
20) a  získal návrh, ktorý spĺňa požiadavky 
zákazníka.  

Obr. 20:Výsledný návrh domu. 

5 Záver  

Existujú ďalšie úlohy na konštrukciu elipsy 
z daných prvkov. Mnohé z nich budú podrobne 
a algoritmicky spracované v pripravovanej 
bakalárskej práci [Mackovová, 2016] s názvom 
,,Metrické vlastnosti elipsy” a doplnené grafickou 
ilustráciou a animáciami v programe GeoGebra. 

Poďakovanie 

Na záver by som chcela poďakovať mojej 
školiteľke RNDr. Soni Kudličkovej CSc. za 
motiváciu, podporu, poskytnuté konzultácie 
a dôležitú spätnú väzbu. 

Literatúra 

[Mackovová, 2016] Mackovová, A. 2016. Metrické 
vlastnosti elipsy. Bakalárska práca. Bratislava : 
FMFI UK, 2016. (pripravované) 

[Urban, 1982] Urban, A. 1982. Deskriptivní 
geometrie I. Praha : Alfa, 1982.  

Dubec, 1952 Dubec, A., Filip, J., Horák, S., 
Veselý, F., Vyčíchlo, F. 1952. Deskriptívna 
geometria pre II. triedu gymnázií. Bratislava : 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1952 
ISBN 301-16-521. 

www.vectortemplates.com 
http://www.vectortemplates.com/raster-
batman.php [online 2016-05-10] 

www.car-brand-names.com http://www.car-brand-
names.com/toyota-logo/ [online 2016-05-10] 

www.sashe.sk 
http://www.sashe.sk/_innacreo_/journal/dokonal
e-vajce-navod [online 2016-05-10] 

304 Alžbeta Mackovová



Netradičná stereometria na strednej škole 
Patrícia Bartschová* 

Školiteľ: Mária Slavíčková‡ 

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

                                                           
* bartschova.patricia@gmail.com 
‡ maria.slavickova@fmph.uniba.sk 

Abstrakt 
V príspevku sa venujeme priestorovej predstavivosti, priestorovému a geometrickému mysleniu a ich rozvoju na SŠ prípadne vo vyšších ročníkoch druhého stupňa ZŠ, pomocou pracovných listov s netradičnými úlohami zo stereometrie. V prvej časti práce si priblížime pojmy priestorová predstavivosť a myslenie, geometrické myslenie a úrovne geometrického myslenia podľa van Hieleho a podľa Gutierreza. V druhej časti príspevku sa venujeme návrhu a tvorbe pracovných listov, ktoré obsahujú iné ako bežne zaužívané úlohy pri preberaní stereometrie, resp. úlohy, s ktorými sa žiaci bežne nestretnú.  Pracovne listy sme sa snažili navrhnúť tak, aby u žiakov vzbudzovali záujem a dostatočne ich vnútorne motivovali, aby boli pomôckou pri rozvoji predstavivosti žiaka. Kľúčové slová: stereometria, priestorová predstavivosť, priestorové vnímanie, priestorové myslenie, geometrická predstavivosť, geometrické vnímanie, geometrické myslenie 
1 Úvod 
Priestorová predstavivosť a myslenie sú dve zo základných kompetencií, ktoré má matematika rozvíjať, najmä stereometriou. Predstavivosť je schopnosť, ktorú má každý žiak. Dôsledným tréningom sa môže rozvíjať. Ale nie u každého žiaka je rovnako rozvinutá a úroveň geometrického myslenia sa potom medzi porovnávanými žiakmi líši. Pred pár rokmi bol rozvoj geometrického myslenia najmä v stereometrii rozdelený do dvoch hlavných častí. Prvou boli slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu telies s ukážkou sietí telies a druhou boli rezy telies (hlavne kociek) a jednoduché pôdorysy, nárysy a bokorysy. Okrem týchto úloh sa typovo odlišné úlohy nachádzali len zriedkavo. V súčasnosti sa v učebniciach okrem vyššie spomínaných druhov úloh nachádza zopár ďalších, ktoré majú rozvíjať geometrické myslenie. Podľa nás je to stále nepostačujúce a žiak je schopný len čiastočne mentálne operovať s objektmi a vytvárať si príslušné vzťahy medzi nimi. 

Vhodnou koncepciou vyučovania stereometrie a rozvoja kompetencií, ktoré sa pomocou nej majú rozvíjať je podľa nás zaradenie našich pracovných listov na hodinách stereometrie. Cieľom tejto práce je návrh pracovných listov s netradičnými úlohami zo stereometrie, ktoré podľa nás majú potenciál pomôcť pri rozvoji geometrického myslenia a pri zlepšení mentálnych operácií s objektmi. 
2 Priestorová predstavivosť 
Pod pojmom priestorová predstavivosť si každý vybaví niečo iné, rovnako existujú viaceré definície priestorovej predstavivosti, ale žiadna univerzálna. Podľa jednej “je priestorová predstavivosť súčasťou geometrickej predstavivosti a v užšom slova zmysle ňou rozumieme súhrn schopností, ktoré súvisia s predstavami jedinca o priestore, geometrických objektoch, ich vlastnostiach a vzájomných vzťahoch” [Robová, 2013]. V iných zdrojoch nájdeme priestorovú predstavivosť definovanú ako “pomoc pri pochopení vzťahu medzi objektmi a ich umiestnením v trojrozmernom svete. Priestorová predstavivosť je schopnosť vnímať objekty vzhľadom k iným a k sebe samému. Taktiež umožňuje mentálne meniť orientáciu objektu vo vzťahu k iným predmetom alebo k sebe samému” [Kennedy, Tipps, Johnson, 2004]. Pokúsme sa teraz na základe rôznych definícií zadefinovať čo priestorová predstavivosť v našom ponímaní je. V širšom zmysle považujeme priestorovú predstavivosť ako schopnosť pohybovať sa v trojrozmernom priestore. Schopnosť vďaka, ktorej si vieme vytvárať si predstavy na základe vonkajších podnetov, využívame najmä pri počúvaní alebo čítaní. V užšom zmysle chápeme priestorovú predstavivosť ako schopnosť, pri ktorej si vytvoríme predstavu geometrického modelu, napríklad pri pojme kocka si každý žiak predstaví model kocky bez špecifickejších povrchových úprav, kým pri širšom zmysle si každý žiak mohol predstaviť inú kocku (hracia kocka, minecraft kocka, Rubikova kocka, a.i.). Rovnako nech je to schopnosť, vďaka ktorej je žiak schopný znázorniť svoju predstavu. Teda žiak je schopný znázorniť trojrozmerný priestor na dvojrozmernom priestore a 

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2016, pp. 305–311
ISBN 978-1541342941, c© 2016 Patrícia Bartschová



 

 

dokáže sa v tomto zobrazení orientovať. Vie presne popísať svoj objekt (napríklad pri zobrazení predstavovanej kocky vie povedať čo sa nachádza v prednej časti a čo v zadnej časti, čo vidíme a čo je neviditeľné alebo schované, prekryté). Nakoľko v stereometrii potrebujeme pracovať s geometrickými útvarmi, tak si rozšírme užšie chápanie priestorovej predstavivosti o ďalšie pojmy. Pod pojmom priestorové vnímanie budeme rozumieť schopnosť, kedy žiak dokáže vnímať znázornené objekty, dokáže sa v ňom orientovať a vie ho presne popísať. Posledným pojmom bude priestorové myslenie, ktoré bude najvyššou formou priestorovej predstavivosti, teda u žiaka, ktorý nemá dostatočne rozvinuté priestorovú predtavivosť a priestorové vnímanie nemôže dôjsť k rozvoju priestorového myslenia, ktoré budeme chápať ako schopnosť, pri ktorej je žiak schopný mentálne operovať s geometrickými útvarmi. Žiak vie objektom meniť veľkosť, spájať viaceré útvary do jedného alebo z jedného urobiť viac menších útvarov, dokáže s nimi rotovať a čo je najhlavnejšie, tak žiak dokáže tieto operácie popísať a znázorniť v dvojrozmernom priestore. Nakoľko v užšom chápaní priestorovej predstavivosti a ďalších dvoch pojmov pracujeme s geometrickými útvarmi, tak budeme ďalej tieto pojmy nazývať geometrickými nie priestorovými. Teda budeme spomínať geometrickú predstavivosť, geometrické vnímanie a geometrické myslenie. Tu sa môžeme opierať o definície geometrickej predstavivosti a geometrického myslenia. Keďže ďalej v texte budeme definovať úrovne geometrického myslenia, tak si zadefinujme geometrické myslenie resp. predstavivosť. Nech geometrická predstavivosť je “súbor schopnosti žiaka vytvárať si predstavy o geometrických útvarov. Rovnako nech je to schopnosť, pomocou ktorej je žiak schopný vizualizácie a predvídania vzájomných vlastnosti telies či už v statickom, alebo dynamickom stave.” [Molnár, 2004] Definícií geometrického myslenie je málo, napr. Šedivý a Rumanovská (1988) ho definujú ako najvyššiu formu priestorovej predstavivosti. Ďalší autori definujú geometrické myslenie ekvivalentne s geometrickou predstavivosťou. [Šedivý, Rumanovská, 1988] Geometrickej predstavivosti a mysleniu sa venovali viacerí odborníci, ktorí stanovili úrovne geometrického myslenia. Základné rozdelenie navrhli van Hieleovci na ktorého nadviazal Angel Gutierrez, ktorý pokračoval vo van Hieleho úrovniach, ktoré rozšíril na trojrozmerné geometrické útvary. 

2.1 Úrovne geometrického myslenia 
Van Hiele 

Manželia van Hielovci sa snažili skúmať ako sa mení porozumenie žiakov, ak sa učia nové pojmy z geometrie. Títo výskumníci navrhli model piatich úrovní geometrického myslenia (1959-1985). Úroveň 0: Vizualizácia. Žiaci dokážu rozpoznať a identifikovať dvojrozmerný a trojrozmerný útvar podľa celkového vzhľadu. Pričom žiaci neopisujú vlastnosti útvarov, ale opisujú útvar porovnaním s iným predmetom, ktorý poznajú. Túto úroveň žiaci dosahujú už v materských školách Napríklad vie rozlíšiť trojuholník od štvoruholníka, alebo vie odlíšiť kocky od hranolov, vie rozlíšiť hranoly podľa tvaru podstavy, ale len z takého uhla pohľadu, kedy o týchto telesách vedia jednoznačne povedať, aké sú to telesa, alebo na aké teleso, ktoré poznajú sa podobá. Úroveň 1: Analýza. Žiaci dokážu rozpoznať vlastnosti dvojrozmerných a trojrozmerných útvarov. Chápu, že všetky útvary sa dajú zatriediť do viacerých skupín, podľa spoločných vlastností. Táto úroveň predstavuje myslenie žiakov nižších ročníkov druhého stupňa základných škôl. Napríklad žiak vie roztriediť trojuholníky podľa veľkosti uhlov, alebo roztriediť telesá na ihlany a hranoly Úroveň 2: Neformálne dedukcie. Žiaci používajú logické uvažovanie ako cestu k odvodeniu vlastnosti dvoch dvojrozmerných útvarov a dvoch trojrozmerných útvarov. (Napríklad, ak dvojica protiľahlých strán v štvoruholník je rovnobežná a zhodná, potom aj pri druhej dvojici protiľahlých strán, musia byť strany rovnobežné a zhodné). Táto úroveň predstavuje myslenie väčšiny žiakov na druhom stupni základnej školy.  Úroveň 3: Dedukcia. Žiaci používajú deduktívne uvažovanie, aby došli k záverom o abstraktných geometrických princípov. Táto úroveň predstavuje myslenie žiakov na stredných školách. Napríklad sú schopní konštruktívne prísť na Eulerovu vetu na základe pozorovania vzťahov medzi vrcholmi, hranami a stenami telesa. Úroveň 4: Rigoróznosť. Žiaci porovnávajú rôzne geometrické teórie a hypotézy. Táto úroveň predstavuje geometrické myslenie požadované pre pokročilé matematické odbory. Napríklad si žiaci vedia dokázať, že Platónskych telies nemôže byť viac ako 5. [Ministry of education, 2005]    
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2.2 Úrovne geometrického myslenia 
Angel Gutierrez 

Aj napriek tomu, že van Hieleho úrovne geometrického myslenia sa vzťahovali aj na trojrozmerné útvary, sa Angel Gutierrez (1992) rozhodol rozšíriť a bližšie špecifikovať úrovne geometrického myslenia práve pre tieto útvary.  Úroveň 1: Spoznanie. Žiaci si na tejto úrovni všímajú telesá, bez bližšieho spoznávania ich vlastností. Žiak si telesá nevie predstaviť, preto potrebuje reálny model, priemet alebo interaktívny model. Žiak je bez dlhodobej vizualizácie tellies a teleso si vie predstaviť, len na základe osobného kontaktu s telesom, aj to len v krátkom časovom intervale. Úroveň 2: Analýza. Žiaci začínajú vnímať vlastnosti telies ako sú uhly, dĺžky strán. Žiak si vie teleso predstaviť a jeho vizualizácia je na základnej úrovni. Na tejto úrovni je žiak schopný mentálne otáčať telesá (zatiaľ len s plnými stenami). ). Napríklad si vie predstaviť kocku bez toho, aby ju bezprostredne v krátkom čase pred touto predstavou videl, uvedomuje si jej základné vlastnosti, podľa ktorých ju vie odlíšiť od iných tellies. Úroveň 3: Informačná dedukcia. Žiak je schopný mentálnych operácií s telesami na vyššej úrovni. Je si vedomý toho, že pri otáčaní telesa sa otáčajú aj časti (vrcholy, hrany, steny), ktoré nevidíme. Žiacke odpovede obsahujú odôvodnenia na základe geometrických vlastností telies. Žiak má na tejto úrovni dobre rozvinutú vizualizáciu. Napríklad si žiak už predstavuje geometrický model telies. A vníma mentálne zmeny stavu telesa, pri jeho otáčaní. Úroveň 4: Formálna dedukcia. Žiak na tejto úrovni má plne rozvinutú vizualizáciu. Dokáže mentálne operovať s telesami. Vie odvodiť vlastnosti telies aj bez toho aby ich videl. Napríklad dokáže vo svojich predstavách meniť vzájomnú polohu viacerých telies alebo dokáže opísať jednotlivé telesá vymenovaním počtu ich prvkov. [Angel Gutierrez, 1992] 
3 Metodická príručka 
V tejto časti príspevku si popíšeme pokyny k štyrom pracovným listom, ktoré sú súčasťou našej pripravovanej bakalárskej práce, v ktorej sa nachádza 20 pracovných listov rozdelených do 7 tematických časti, podľa štýlu zadaní, ktoré na jednotlivých pracovných listoch sú. Hlavným cieľom pracovných listov je podpora rozvoja geometrického myslenia žiakov. Nakoľko obsahujú zadania, s ktorými sa žiaci nemuseli stretnúť, myslíme si, že budú efektívne pri rozvoji geometrického myslenia. Pracovné listy korelujú s platným iŠVP a sú 
zaradené do jednotlivých úrovní geom..myslenia 

podľa Gutierreza nasledovne:4. pracovný list patrí 
do 2. úrovne, 8. pracovný list patrí do 3 úrovne, 13. 
pracovný list patrí do prvej úrovne a 18. pracovný 
list patrí rovnako ako 8. pracovný list do 3. úrovne 
geometrického myslenia podľa A. Gutierreza. Pracovné listy môže učiteľ použiť ako doplňujúce úlohy na hodinách stereometrie. Žiakom ich môže dať vyriešiť buď na hodine, alebo ich dá žiakom ako domácu úlohu. Pri riešení pracovných listov žiaci potrebujú: pracovný list, ceruzku, farebné pastelky a rysovacie pomôcky. Práca žiakov by mala byť samostatná, nanajvýš by žiaci mali pracovať v dvojiciach. Pre vypracovanie pracovných listov žiaci potrebujú len základné vedomosti o telesách, teda aby bol žiak schopný rozlíšiť napríklad kocku od ihlanu a pod. Rovnako sú pracovné listy navrhnuté tak, aby neobsahovali zložité zadania, prípadne aby riešenia týchto zadaní boli buď zložité a obsahovali dlhšie algoritmy na vypracovanie, alebo na vypracovanie zadania žiak potrebuje použiť riešenie iného zadania.  Prvé dva pracovné listy môže učiteľ použiť vo vyšších ročníkoch druhého stupňa ZŠ. Keďže podľa inovovaného ŠVP pre druhý stupeň ZŠ má žiak dokázať rozlíšiť priestorové útvary – kocka, kváder,valec, kúžeľ, ihlan, guľa. Ďalej vie načrtnúť obraz kvádra a kocky neskôr aj hranola vo voľnom rovnobežnom premietaní. Ďalej má žiak vedieť načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky.  O tieto schopnosti, ktoré má mať žiak po ukončení 9. ročníka sa opierame. Rovnako sme sa snažili vytvárať zadania pracovných listov tak, aby neboli jednoduché, ale boli vhodnejšie pre žiakov stredných škôl (vyšších ročníkov GOŠ). Nakoľko podľa inovovaného ŠVP pre gymnázia so 4. a 5. ročným štúdiom “má žiak vedieť v „štandardnej verzii“ rovnobežného premietania (obrazy úsečiek kolmých na priemetňu sa skracujú na polovicu a zvierajú uhol 45° s obrazmi zvislých úsečiek) načrtnúť kváder, jednoduché teleso zložené z malého počtu kvádrov, pravidelný n-boký ihlan a hranol, nakresliť bokorys, pôdorys a nárys jednoduchých útvarov zložených z kvádrov, rozhodnúť o vzájomnej polohe dvoch lineárnych útvarov v priestore pomocou ich obrazu vo voľnom rovnobežnom premietaní a poznať príklady iných spôsobov znázorňovania priestoru (napr. vrstevnice, lineárna perspektíva)”[iŠVP, 2015], preto pracovné listy pokrývajú svojimi zadaniami a úlohami všetko vyššie spomenuté.       
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3.1 Pokyny k 4. pracovnému listu 
Tento pracovný list je vhodný už pre žiakov základných škôl, nakoľko sa podobné cvičenie vyskytuje v Nových pomocníkoch (1.časť) pre 5. ročník [Kohanová, Totkovičová, 2015] rovnako podobné cvičenie nájdeme aj v Nových pomocníkoch (2. časť) pre 8. ročník. [Kohanová, Porkertová, 2016] Čas na vypracovanie tohto listu odhadujeme na 15 minút. Cieľom tohto pracovného listu je u žiaka rozvíjať princíp uzavretosti.  Charakteristika listu: Tento pracovný list je zameraný na schopnosť žiaka dokresliť nedokončené obrazy tellies, ak sú zakreslené celé hrany alebo uhlopriečky.  Didaktický postup pri práci s pracovným listom: Pred vypracovaním pracovného listu si môžeme so žiakmi zopakovať vlastnosti telies. Ako sa správajú hrany, steny prípadne uhlopriečky telies. V prvom zadaní máme dokresliť obrazy kocky v rôznych smeroch zobrazenia a obrazy pravidelného švorbokého ihlanu. V druhom zadaní je úlohou žiaka doplniť obrazy trojbokého hranola, zadanie je zmenené v tom, že v nedokončených obrazoch nám pribudli uhlopriečky, ktoré sa v predchádzajúcom zadaní nevyskytli. Po vyriešení tohto pracovného listu môžeme viesť so žiakmi diskusiu o tom, ktorý obraz nedokončeného telesa sa dopĺňal najľahšie, a ktorý najťažšie. Rovnako môžeme položiť otázku, že aký najmenší počet hrán potrebujeme na to aby sme vedeli teleso jednoznačne dokončiť. Rovnako či tieto hrany majú mať medzi sebou nejaký vzťah, alebo si môžeme zvoliť ľubovoľné hrany.                          

Obr. 1: 4. pracovný list 
3.2 Pokyny k 8. pracovnému listu 
Tento pracovný list odporúčame použiť až na strednej škole, nakoľko sa v zadaní vyskytujú pojmy, ktoré sa učia až na stredných školách (ľavý podhľad). Ale nevylučujeme možnosť ho použiť už na základnej škole.  Čas na vypracovanie tohto listu odhadujeme na 15 minút.  Cieľom tohto pracovného listu je u žiaka rozvíjať orientáciu v obrazoch telesa.  Charakteristika listu: Tento pracovný list je zameraný na schopnosť žiaka vidieť a farebne označiť teleso z rôznych uhlov pohľadov. Pričom má na výber väčšiu množinu telies v rôznych zobrazeniach. V zadaniach sú aj netriviálne pohľady telies.  Didaktický postup pri práci s pracovným listom: Pred vypracovaním pracovného listu si môžeme so žiakmi zopakovať rôzne uhly pohľadov a ako tieto pohľady vznikajú. Nesmieme zabudnúť na vzťahy medzi pohľadom zhora a nadhľadom, rovnako je to s pohľadom  zdola a podhľadom. Tiež je potrebné žiakov upozorniť na to, že pri riešení tohto pracovného listu je nutné sledovať prednú stenu telesa, ktorá je v zobrazení telesa viditeľná a má najväčšiu plochu. V prvom zadaní máme roztriediť telesá podľa toho, z akého pohľadu sú zobrazené. Medzi obrazmi telies sa vyskytujú telesa z rôznych smerov pohľadu, úlohou žiaka je roztriediť tieto 
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telesá na tie, na ktoré sa pozeráme sprava a na tie, ktoré vidíme zľava. Okrem týchto telies sa v zadaní nachádzajú aj obrazy, ktoré sa jednoznačne nedajú zaradiť do predchádzajúcich skupín. Môžeme žiakov požiadať o to, aby sa pokúsili túto množinu nezaradených obrazov telies pomenovať podľa smeru pohľadu, podľa ktorého boli tieto telesá zobrazené . Druhé zadanie tohto pracovného listu je obdobou prvého, len máme konkrétne zadaný pohľad. Úlohou žiaka je teda nájsť a označiť všetky obrazy telies, ktoré sú nakreslené z ľavého podhľadu. Rozšírením tohto zadania môže byť, ak žiakom zadáme viacero pohľadom a na základe toho nech roztriedia predložené obrazy telies. 

Obr. 2: 8. pracovný list 
3.3 Pokyny k 13. pracovnému listu 
Tento pracovný list môžeme použiť už pri žiakoch na základnej škole.  Čas na vypracovanie tohto listu odhadujeme na 10 minút.  Charakteristika listu: Pracovný list je zameraný na schopnosť vidieť a označiť miesto v pôdoryse, odkiaľ sa na objekty pozeráme. Hlavným cieľom tohto pracovného listu je vybudovanie základnej orientácie v priestore.  Didaktický postup pri práci s pracovným listom: Pri práci s pracovným listom nepotrebujeme žiakom bližšie vysvetľovať čo majú robiť. V obidvoch zadaniach očakávame od žiakov rovnaký spôsob riešenia. Teda umiestnenie bodky do pôdorysu v 

rámčeku, tak aby sme po postavení sa na túto bodku videli komplex telies tak, ako je na obrázku. V prvom zadaní ponúkame žiakom tri telesá, aby boli všetci žiaci schopní bez problémov toto zadanie vyriešiť korektne. V druhom zadaní sme im situáciu trochu sťažili pridaním niekoľkých telies navyše. Po vyriešení môžeme zisťovať, prečo žiaci umiestnili svoju bodku, tam kde ju umiestnili alebo ako sa zmení situácia, ak túto bodku posunieme vľavo, vpravo prípadne na opačnú časť pôdorysu. Pri ukážkach zmeny pohľadu môžeme použiť počítačovú aplikáciu, ktorá bola vytvorená autorkou k tomuto a ďalším podobným pracovným listom. 

Obr. 3: 13. pracovný list 
3.4 Pokyny k 18. pracovnému listu 
Tento pracovný list je vhodnejšie použiť na strednej škole. Nakoľko žiaci skôr pochopia tvorbu sietí telesa.  Čas na vypracovanie tohto listu odhadujeme na 15 minút. Cieľom tohto pracovného listu je naučiť žiaka algoritmus tvorby siete ľubovoľného hranola.  Charakteristika listu: Pracovný list je zameraný na schopnosť tvoriť siete kvádra podľa zadania, rovnako poukazuje na fakt, že kváder nemá len jeden druh siete, ktorý žiaci poznajú z predchádzajúcich hodín matematiky. Cieľom je uvedomenie si algoritmu tvorby siete telesa. Didaktický postup pri práci s pracovným listom: Pred riešením tohto listu odporúčame si so žiakmi zopakovať, ako sa tvorili siete kocky. Po tomto 
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preopakovaní môžeme nechať žiakov vypracovať pracovný list. V prvom zadaní, nehľadajú sieť kvádra, ale takú sieť, ktorá sieťou tohto kvádra nie je. V druhom zadaní majú žiaci vytvoriť všetky rôzne siete kvádra dĺžky 2. Riešením tohto príkladu je 9 rôznych sietí kvádra požadovanej dĺžky. Po doriešení zadaní odporúčame prejsť so žiakmi všetky hľadané siete a ich vznik. Napríklad presúvaním obdĺžnikov, ktoré predstavujú steny kvádra. K prvému zadaniu môžeme ukázať aj iné riešenie, nakoľko predpokladáme, že žiaci sa snažili zo siete poskladať kváder, resp. kváder rozložiť na sieť. Prvou možnosťou je kontrola vrcholov sietí, teda či jeden vrchol bude pokrývať tri steny. Napríklad v ľavej dolnej sieti si všimnime, že červený vrchol nám pokrýva len dve steny a preto napojenie treťou stenou bude znamenať pripojenie vrcholu inej farby, teda viem o tejto sieti povedať, že nebude sieťou kvádra. Rovnako to môžeme vidieť aj na bielom vrchole, ktorý ale bude stretom až štyroch stien, čo je pri kvádri nemožné. Druhá možnosť ako hľadať sieť je kontrola obdĺžnikov, teda či mi sedí poradie farieb s poradím na kvádri, teda kontrolujem, do akej farby sa dostanem z jedného bodu. 

Obr. 4: 18. pracovný list 

4 Záver 
Predchádzajúce pracovné listy sme dali vypracovať trom žiakom ôsmeho, štyrom deviateho a dvom žiačkam maturitného ročníka.  

Tento článok odporúčame učiteľom stredných škôl nakoľko sme pracovné listy navrhovali pre žiakov stredných škôl.  Pri vypracovaní pracovných listov číslo 4., 8. a 18. mali žiaci ZŠ problémy. Dôvodom slabej úspešnosti bol argument u žiakov, že sa s takými úlohami nestretli. Preto si myslíme, že by práve takéto úlohy do vyučovania zaradené byť mali, aby sa žiaci stretli na hodinách stereometrie s rozmanitými úlohami. Pri riešení dokresľovania obrazov kocky zvládli dokresliť jednoduchšie obrazy, kde bolo predkreslených čo najviac hrán. Rovnako to dopadlo aj pri dokresľovaní ihlanu, tie obrazy kde chýbalo viacero čiar buď nedokončili, alebo pri riešení potrebovali poradiť. Druhé zadanie riešili rovnako. Pri riešení tohto pracovného listu žiačkami strednej školy prvé zadanie dopadlo lepšie. Zvládli dokresliť väčšinu rozkreslených telies bez problémov. V druhom zadaní mali problém s vypracovaním dvoch rozkreslených telies kde boli iba dve čiary. Ani žiaci ZŠ ani SŠ pri riešení tohto pracovného listu nedávali pozor na viditeľnosť hrán. Pri vypracovaní pracovného listu číslo 8 žiaci základnej školy mali problem s vypracovaním. Až po vysvetlení, čo od nich v zadaní chceme boli schopní vypracovať tento pracovný list pre obrazy telies, ktoré sú jednoznačné, pri obrazoch telies, ktoré pre nich neboli jednoznačné sme použili aplikáciu, v ktorej si dané teleso otočili tak, aby zodpovedalo obrazu zo zadania. Vypracovanie tohto pracovného listu trvalo dlhšie, nakoľko sme nerátali s tým, že použitie aplikácie nám čas riešenia predĺži na cca 20-25 minút. Pri riešení tohto pracovného listu stredoškolákmi sme nezaznamenali väčšie problémy. Zadanie zvládli vyriešiť približne za 15 minút. Potom sme im poskytli aplikáciu s telesami, nech si skúsia pracovný list prejsť s pomocou aplikácie. Takýmto riešením im trvalo vypracovanie listu dlhšie, ale ako ukážka, pre žiakov, ktorý nemajú dostatočne rozvinuté geometrické myslenie je táto aplikácia prínosom.  Pri riešení 13. pracovného listu sme nezaznamenali žiadne problémy. Nakoľko je to najľahší pracovný list s takýmto zadaním, tak sme žiakom položili žiakom dodatočne otázku, že v čom by museli byť zadania pracovného listu iné, aby potrebovali buď viac času na riešenie, alebo by pracovný list nevedeli vyriešiť. Najčastejšia odpoveď bola, že ak by museli kresliť zoskupenie telies z iného pohľadu (napríklad zozadu). Takýto pracovný list sa nachádza medzi našimi pracovnými listami, kde majú žiaci zakresliť zoskupenie telies z inej strany ako je na obrázku. Pre takéto riešenie máme interaktívnu aplikáciu, kde si vie žiak príslušne otočiť skupinu telies, prípadne sa pozrieť na ne z nadhľadu.  
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Posledný pracovný list, ktorý sme dali žiakom vypracovať, robil väčšie problémy najmä žiakom základných škôl, ktorí sa väčšinou stretli len s najjednoduchšou sieťou kvádra. Vypracovanie prvého zadania im trvalo 10 minút a druhé približne 60 minút s tým, že si museli z papiera vystrihnúť steny kvádra, ukladali ich k sebe a snažili sa z nich fyzicky vytvoriť hranol. Aj napriek tomu našli približne polovicu sietí. Žiakom SŠ prvé zadanie nerobilo žiadne problémy. V druhom zadaní zvládli urobiť približne polovicu sietí, hľadanie ďalších sietí im trvalo dlhšie. Celkový potrebný čas na vypracovanie tohto pracovného listu, bol približne 30 minút.  Žiakov sme sa opýtali, ako hodnotia pracovné listy. Väčšinou sa im páčili s tým, že obsahujú aj iné zadania ako majú v škole. Ale niektoré pracovné listy boli pre nich ťažké, napríklad 18. pracovný list. Rovnako sa im páčila aplikácia, ktorá je vytvorená k týmto pracovným listom.  Podľa nás je vhodnejšie ak učiteľ použije pracovné listy až na strednej škole, rovnako aj vzhľadom na inovovaný štátný vzdelávací program, kedy majú žiaci už viac poznatkov k vlastnostiam telies a ich úroveň geometrického myslenia je vyššia.  V ďalšej práci plánujeme pokračovať v navrhovaní sérií pracovných listov so skladanými telesami. 
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Abstrakt 

V nasledujúcom príspevku predstavujeme 
skupinovú aktivitu Zlomkové domino. Je určená pre 
žiakov siedmeho ročníka základnej školy a druhého 
ročníka 8-ročného gymnázia v rámci tematického 
celku Zlomky, počtové výkony so zlomkami, 
kladné racionálne čísla. Zlomkové domino 
napomáha žiakom utvrdiť sa v správnom počítaní 
so zlomkami. U žiakov, ktorí nemajú jednotlivé 
operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie 
a úprava zlomkov) dobre pochopené a zvládnuté, sa 
často ukazuje problém tvorby nového menovateľa. 
Táto aktivita poskytuje žiakom možnosť na 
zdokonalenie počtových zručností so zlomkami. 
Kooperatívnu aktivitu Zlomkové domino sme 
testovali na vyučovaní v troch triedach druhého 
ročníka 8-ročného gymnázia. V tomto článku 
uvádzame aj výsledky z testovania.  
Kľúčové slová: Aktívna forma vyučovania, 
Kooperatívne vyučovanie, Zlomkové domino, 
Zlomky, Počtové výkony so zlomkami 

1 Aktívna forma vyučovania 

Aktívna forma vyučovania v sebe zahŕňa postupy 
a procesy, ktoré podnecujú žiaka k aktívnemu 
vzdelávaniu sa, čiže k samostatnému prijímaniu 
a spracovávaniu informácií a poznatkov. Žiaci na 
základe vlastnej aktivity získavajú nové vedomosti, 
zručnosti a skúsenosti, alebo si ich doplňujú o nové 
fakty, postoje.  

Aktívna forma vyučovania je plne zameraná na 
žiaka. Aktívnym objektom je žiak, pasívnym je 
učiteľ. Centrom záujmu výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa stáva žiak, ktorý sa podieľa na aktívnom 
vyučovaní. Zapája sa do riešenia úloh, 
spracovávania výsledkov, hodnotenia práce triedy, 
sebahodnotenia. Táto forma vyučovania poskytuje 
žiakom aj možnosť spolupráce na hodine 
a diskutovania bez toho, aby to bolo pokladané za 
vyrušovanie. Proces vzdelávania sa stáva pre žiaka 
zaujímavým a prínosným v oblasti získavania 

nových vedomostí, zručností a poznatkov. [Sitná, 
2009]  

Učiteľ je pasívny prvok procesu vzdelávania sa 
žiakov v škole. Napriek tomu má dôležitú úlohu 
alebo funkciu. Mal by byť žiakom príkladom, 
oboznámiť ich s tým, čo sa od nich očakáva, 
poskytnúť im prvé inštrukcie. Počas aktivity so 
žiakmi diskutovať o možnostiach riešenia 
a spracovania výsledkov, zabezpečiť okamžitú 
spätnú väzbu. V neposlednom rade podať aj 
objektívne hodnotenie. Pri hodnotení je dôležité 
vyzdvihnúť pozitíva, negatívne hodnotenie má 
deaktivizujúci vplyv na žiaka. [Sitná, 2009] 

„Aktívne metódy vyučovania sú v kontraste 
k tradičným metódam vyučovania.“ [Matušková, 
2014] Pri tradičnej forme vyučovania je 
stredobodom vyučovania učiteľ. Žiaci ho pasívne 
počúvajú, robia si poznámky z jeho výkladu. 
Z hľadiska náročnosti na prípravu učiteľa je 
tradičné vyučovania jednoduchšie a pohodlnejšie. 
Dnešný učiteľ sa musí v prvom rade zamerať na 
žiaka a na jeho vzdelávanie, preto by mal 
uplatňovať aktívnu formu vyučovania. Naučiť sa ju 
používať vhodným spôsobom a vzdelávať sa v tejto 
aktívnej oblasti vyučovania. Najmä však musí 
učiteľ sám chcieť používať aktívne metódy vo 
vyučovaní. 

2 Kooperatívne vyučovanie 

Kooperatívny typ vyučovania patrí medzi 
najmodernejšie inovačné trendy v didaktike. Je 
úzko späté so skupinovým vyučovaním, majú veľa 
spoločného a kooperatívne vyučovanie vychádza zo 
skupinového, ktoré je staršie. Za zakladateľa 
skupinového vyučovania sa pokladá francúzsky 
učiteľ R. Cousinet, ktorý ako prvý zaviedol 
skupinovú prácu žiakov na vyučovaní. Väčšina 
definícií skupinového vyučovania je založená na 
rozdelení triedy do menších pracovných skupín. Na 
základe toho môžeme povedať, že základnou 
jednotkou skupinového, ale aj kooperatívneho 
vyučovania je pracovný tím žiakov. Veľkosť 
skupiny závisí od cieľa a charakteru aktivity 
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(úlohy). Optimálny počet členov skupiny je od troch 
do piatich. [Matušková, 2014] 

Základom takéhoto typu vyučovania je 
spolupráca členov tímu, lebo spoločne pracujú na 
rovnakej úlohe, probléme. Žiaci v skupine by si 
mali navzájom pomáhať, diskutovať, vymieňať 
názory a postoje.  

Rozdiel medzi skupinovým a kooperatívnym 
vyučovaním je v organizácií práce v skupine. Pre 
kooperatívne vyučovanie je charakteristické, že 
každý člen má svoju čiastkovú úlohu, ktorej riešenie 
je dôležité pre konečný výsledok. Každý člen 
skupiny pracuje na svojej úlohe a potom tieto 
čiastkové riešenia spoja do konečného výsledku. Na 
základe tohto môžeme povedať, že všetci v skupine 
musia byť aktívni, aby správne dokončili riešenie 
úlohy. [Matušková, 2014] 

2.1 Ciele kooperatívneho vyučovania 

Prvoradým cieľom kooperatívneho vyučovania ako 
metódy je naučiť žiakov spolupracovať, vykonávať 
spoločnú prácu v rámci jednej skupiny. Tento typ 
vyučovania podporuje aj tri základné a pre život 
užitočné typy myslenia a to kritické, tvorivé 
a kreatívne. Cieľom je aj trvácnejšie zapamätanie 
faktov, poznatkov a vedomostí, ktoré žiaci 
nadobudnú vlastnou činnosťou v rámci spolupráce 
v tíme.  

Kooperatívne vyučovanie v sebe zahŕňa mnoho 
ďalších cieľov, ktoré priaznivo pôsobia na rozvoj 
žiaka. Na jednej strane sú to ciele ako žiak vie: 
vyjadriť sa k látke (učivu), pozorne počúvať, 
sledovať vyučovanie, porozumieť textu a obsahu 
učiva, poradiť sa s inými, učiť sa v skupinách a pod. 
Na druhej strane sú to ciele zamerané na socio-
emocionálne schopnosti žiaka, napr.: väčšia 
senzibilita k druhým, posudzovanie seba samého, 
sebadôvery, osobnostný rozvoj, stimulácia k ďalšej 
práci, práca v skupine a pod. [Kasíková, 2010] 

V neposlednom rade stoja ešte za zmienku ciele, 
ktoré súvisia s rozvojom sociability žiakov v triede. 
[Kasíková, 2010] Pod týmto máme na mysli rozvoj 
komunikačných schopností, čiže schopnosť 
diskutovať v skupine, vystupovať pred spolužiakmi. 
Ale aj vzájomnú podporu medzi žiakmi, schopnosť 
pomáhať si pri úlohách a problémoch.  

3 Zlomkové domino - metodika 

Aktivita Zlomkové domino je navrhnutá pre 
kooperatívny typ vyučovania. Je určená pre žiakov 
siedmeho ročníka základnej školy a druhého 
ročníka 8-ročného gymnázia. Aktivitu sme zaradili 
do tematického celku Zlomky, počtové operácie so 
zlomkami, kladné racionálne čísla. Je vhodné ju 
uskutočniť v rámci opakovacej hodiny zameranej na 
počtové operácie so zlomkami. Časovo aktivita 
zaberie 20 minút z vyučovacej hodiny. Pripájame 

návrh plánu celej jednej vyučovacej hodiny (45 
minút). 

 
Plán vyučovacej hodiny 
Téma: Zlomkové domino (Počtové 

výkony so zlomkami) 

Ciele hodiny: Sčitovanie a odčitovanie zlomkov 
s nerovnakým menovateľom. 
Upraviť zlomky na spoločného 
menovateľa. 
Násobenie a delenie zlomkov 
prirodzenými číslami. 

Vstup: Zlomok ako časť celku, zlomok 
ako číslo. 
Čitateľ a menovateľ zlomku. 
Zjednodušovanie (krátenie) 
a rozširovanie zlomku. 

Kompetencie:  Uplatňuje pri riešení problémov 
vhodné metódy založené na 
analyticko-kritickom a tvorivom 
myslení. 
Používa matematické modely 
logického a priestorového 
myslenia a prezentácie (vzorce, 
modely, štatistiky, diagramy, 
grafy, tabuľky). 

Metóda: Kooperatívna hra. 
Časové 
trvanie: 

10 min. – zopakovanie učiva so 
zlomkami; 
5 min. – príprava na realizáciu 
aktivity; 
20 min. – realizácia aktivity; 

10 min. – spätná väzba, zhrnutie 
hodiny. 

3.1 Rozdelenie do skupín 

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Najvhodnejší počet 
žiakov v skupine je tri. Učiteľ zvolí vedúceho 
skupiny, ktorý si sám vyberie ešte dvoch členov 
svojho tímu. Jeden člen bude mať úlohu 
zapisovateľa a druhý spracovávania informácií. 
Vedúci skupiny bude mať aj funkciu hovorcu. 

3.2 Práca skupín 

Každá skupina dostane sadu rovnakých hracích 
kartičiek domino. Keďže ide o kooperatívnu 
aktivitu, každý člen skupiny má svoju vlastnú 
úlohu. Vedúci skupiny kartičky rozloží tak, aby ich 
videli aj ostatní členovia tímu. Zapisovateľ spolu s 
vedúcim skupiny a ďalším jej členom začnú 
postupne jednotlivé súčty a rozdiely na kartičkách 
vypočítavať. Zapisovateľ ich zapíše na papier, ktorý 
sa po ukončení hodiny odovzdá učiteľovi. Tretí člen 
tímu si taktiež plní svoju funkciu a spolu s vedúcim 
skupiny ukladajú na základe výpočtov kartičky za 
sebou. 
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3.3 Hracie kartičky 

Súčasťou hry zlomkové domino sú hracie kartičky 
typu hry domino so zlomkami a príslušnými 
matematickými operáciami – sčitovanie, 
odčitovanie.  Každá skupina žiakov dostane sadu 28 
rôznych hracích kartičiek tejto hry. Nami vytvorené 
kartičky hry Zlomkové domino sú znázornené na 
Obr. 1 a Obr. 2. 

 

 

Obr. 1: Hracie kartičky Zlomkového domina 1 

 
Obr. 2: Hracie kartičky Zlomkového domina 2 

 
 

3.4 Zadanie aktivity Zlomkové domino 

Zadanie je pre všetky pracovné skupiny rovnaké 
a znie nasledovne: "Vašou úlohou bude všetky tieto 
kartičky usporiadať do nekonkrétneho útvaru, 
prípadne do dlhého hada. Dávajte však pozor, lebo 
naše kartičky obsahujú čísla v tvare zlomku 
s rôznymi matematickými operáciami. K sebe sa 
smú pripájať vždy dve kartičky stranami 
s rovnakými výsledkami. Takže moja rada je, aby 
ste si najskôr vypočítali príklady na kartičkách 
a potom na základe výsledkov ich usporiadali. Na 
konci úlohy budem od vás chcieť papier 
s výpočtami, ktoré vám pomohli na vyriešenie 
úlohy a zakreslený útvar do pracovného listu. Ten 
tím, ktorý bude mať najviac správnych priradených 
kartičiek dostane tri body. Dva body dostane tím 
s najdlhším hadom (najviac použitých kartičiek), 
berie sa najdlhší po prvú chybu v zoraďovaní 
kociek domina. Ostatné tímy dostanú jeden bod za 
usilovnosť." Zdôraznime žiakom, čo znamená 
správne (Obr. 3) a neprávne (Obr. 4) spojenie 
hracích kartičiek. 

 

Obr. 3: Správne spojenie hracích kartičiek 
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Obr. 4: Nesprávne spojenie hracích kartičiek 

3.5 Priebeh vyučovacej hodiny 

Priebeh vyučovacej hodiny využívajúcej 
kooperatívnu hru Zlomkové domino uvádzame 
v siedmych bodoch. 
 Žiaci ešte cez prestávku upravia triedu podľa 

pokynov učiteľa. Okolo jednej lavice sa budú 
nachádzať tri stoličky. 

 Na začiatku hodiny učiteľ zopakuje so žiakmi 
posledné prebrané učivo zo zlomkov. Spoločne 
vypočítajú po jednom príklade na sčitovanie, 
odčitovanie, zjednodušovanie a rozširovanie 
zlomkov. 

 Žiaci sa rozdelia do trojčlenných tímov podľa 
pokynov učiteľa. Následne učiteľ rozdá do 
každej skupiny jednu sadu hracích kartičiek 
Zlomkového domina a pracovný list na 
výpočty a zakreslenie vytvoreného útvaru. 

 Povie zadanie a inštrukcie, ktoré sú pre všetky 
skupiny spoločné, aby motivoval aj šikovných 
aj slabších žiakov. Následne si žiaci rozdelia 
úlohy v tíme na základe ich pozície. 

 Počas 20 minút žiaci pracujú na úlohe a učiteľ 
ich priebežne kontroluje, odpovedá na ich 
otázky ohľadom učiva, ale nepovie či je 
výsledok správny alebo nie. Môže iba 
upozorniť na zlý postup pri počítaní. 

 Vyhodnotenie (spätná väzba). Učiteľ pozbiera 
pracovné listy. Vyhodnotí, ktorá skupiny mala 
najdlhšieho hada, resp. použila najviac 
kartičiek Zlomkového domina. Priebežne si 
pozrie ako žiaci počítali, a kde robili chyby. 
Uvedie žiakom aké boli najčastejšie dôvody 

robenia chýb, upozorní ich na správne riešenie. 
Výpočtové papiere učiteľ dôkladne opraví 
neskôr a žiakom pošle výsledky mailom alebo 
ich s nimi oboznámi na nasledujúcej hodine. 
Vyhodnotí najlepšiu skupinu riešiteľov aj 
skupinu s najviac použitými kartičkami. Môže 
sa stať, že najviac spojených kartičiek, bude 
mať práve skupina s najmenším počtom 
správnych výsledkov. 

 Na záver hodiny učiteľ žiakov pochváli za ich 
aktivitu a poprosí ich, aby dali lavice a stoličky 
v triede do pôvodného stavu. 

3.6 Ďalšie námety na hru 

Zlomková hra domino môže mať aj iný priebeh 
založený na skupinovom vyučovaní. Žiaci sa 
rozdelia do štvorčlenných skupín, kde všetci budú 
mať rovnakú úlohu. Čiže pôjde o skupinový typ 
vyučovania. Jednotlivým skupinám sa rozdajú 
hracie kartičky. Žiaci postupujú presne ako pri 
klasickej hre domino. Každý hrá sám za seba a po 
ukončení hry bude mať každá skupina jedného 
víťaza. Učiteľ na konci  hry vyzbiera od každé žiaka 
papier s príslušnými výpočtami, ktoré uskutočnil 
počas hry. Tie samostatne vyhodnotí, opraví 
a vysvetlí chyby pri výpočtoch na tabuli, aby ich 
každý žiak videl a pochopil. Na záver všetkých 
pochváli za úspešné zvládnutie hry. 

4 Testovanie aktivity 

Zlomkové domino bolo odučené v troch triedach: 
Sekunda A, Sekunda B – Gymnázium Ladislava 
Sáru a Sekunda A – Spojená škola Novohradská 
(Gymnázium Juraja Hronca). Cieľom aktivity je, 
aby si žiaci hravou formou precvičili rôzne operácie 
so zlomkami (sčítavanie, odčítavanie, 
zjednodušovanie a rozširovanie zlomkov 
s rovnakým, ale aj s nerovnakým menovateľom).  

V úvode hodiny bolo spoločné zopakovanie 
matematických operácií so zlomkami. Vypočítali 
sme spoločne na tabuľu páru úloh zameraných na 
počtový operácie so zlomkami. 

Po vyriešení úloh nasledovali pokyny ohľadom 
aktivity Zlomkové domino. Žiaci sa rozdelili do 3-
členných skupín, poprípade mohla vzniknúť aj 4-
členná skupina, ak počet prítomných žiakov v triede 
nebol deliteľný troma. Rozdali sa pomôcky, 
pracovné listy a žiaci mohli začať pracovať. 
Predtým si však museli ešte rozdeliť úlohy v tíme, 
každý člen pracoval na vlastnej úlohe. Každá 
skupina žiakov si našla vlastný postup pri riešení 
úlohy. Niektoré skupiny začali od najjednoduchších 
kartičiek, iné si najskôr vypočítali zložitejšie 
operácie na kartičkách a pod. Všetky skupiny sa 
však snažili použiť čo najviac kartičiek. Pre nich 
bolo najväčším úspechom, keď použili všetky 
kartičky na tvorbu hada alebo iného útvaru. Aktivita 

CHYBA 
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žiakov bavila, pracovali sústredene a z môjho 
pozorovania sa zapájali všetci členovia skupiny. 
Problém nastal až pri zakresľovaní vytvoreného 
útvaru do pracovného listu, nevedeli ako si majú 
papier rozložiť. Žiaci však boli motivovaní bodmi, 
ktoré mohli získať, tak sa potrápili aj so 
zakresľovaním. Vyhodnotenie sa nestihlo na žiadnej 
z troch odučených hodín, v dôsledku toho, že žiaci 
vytvorili zložité útvary takmer zo všetkých 
kartičiek. Niektoré hodnoty kartičiek boli aj nejasne 
napísané, tak si to vyžadovalo menšie „lúštenie“. 
Vyhodnotenie žiaci nakoniec dostali na 
nasledujúcej hodine matematiky. 

Z môjho pohľadu všetky tri vyučovacie hodiny 
prebehli bez problémov. Žiaci aktívne pracovali, 
kartičky zlomkového domina ich zaujali. Dokonca 
počítali bez toho, aby si to uvedomovali. Aktivita 
pre nich mala súťažný charakter. Ich najčastejšia 
otázka bola, či sa dajú použiť všetky kartičky. 
Niektoré skupiny neporozumeli prázdnej kartičke 
domina, považovali ju za „jokera“. Neskôr však 
sami prišli na to, že je to nula. V triede Sekunda A – 
Gymnázium Juraja Hronca skupiny vymýšľali aj 
pomenovania svojim útvarom, ktoré vytvorili, 
podľa toho na čo sa im to najviac podobalo, Obr. 5 
a Obr. 6. 

 

Obr. 5: Zlomkové domino 1 

 
 
 
 
 

Obr. 6: Zlomkové domino 2 

5 Vyhodnotenie (rozbor) 
testovania 

Do testovania aktivity sa zapojilo spolu 80 žiakov 
z vyššie spomínaných troch tried. Žiaci pri tejto 
aktivite pracovali hlavne v 3-členných skupinách, 
ale vyskytlo sa aj niekoľko 4-členných. Priemerne 
jedna až dve skupiny na každú triedu.  

5.1 Pracovné listy 

Produktom aktivity každého tímu bol pracovný list, 
ktorý obsahoval zakreslený útvar z kartičiek 
domina. Nejde o klasický pracovný list, je to skôr 
len papier určený na výpočty a zakreslenie 
vytvoreného útvaru z kartičiek Zlomkového 
domina. Pre jednoduchšie vyjadrovanie ho 
nazývame pracovným listom.  

Každá skupina odovzdala jeden pracovný list so 
svojim riešením, ktoré sme ďalej hodnotili. Celkový 
počet odovzdaných pracovný listov bol 25 kusov.  

Pre hodnotenie pracovných listov sme použili 
kritérium rozdiel počtu použitých kartičiek a chýb 
(RKCH) a počet kartičiek (K). 
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BODY / 

ÚROVNE 
RKCH K 

3 body 27 a viac 27 a viac 

2 body 20 – 26 25 a viac 

1 bod 8 – 19 18 a viac 

0 bodov 0 – 7 17 a menej 

Tabuľka 1: Kritérium RKCH a K 

 
Pre lepšie porozumenie tabuľke 1 si uvedieme 

nasledovný príklad. V pracovnom liste je 
v zakreslenom útvare použitých 25 kartičiek, 
pozeráme tretí stĺpec (K), čiže sme na úrovni 2 
bodov. V útvare boli 3 kartičky zle spojené, čiže 3 
chyby. Z toho nám pre druhý stĺpec (RKCH) 
vyplýva, že 25 – 3 = 22, pracovný list ostal na 
úrovni dvoch bodov. Ak by bolo až 6 chýb v útvare, 
to je 25 – 6 = 19, pracovný list by klesol na úroveň 
jedného bodu.  

Na základe tohto stanoveného kritéria (viď 
tabuľka 1) sa do poslednej úrovne (0 bodov) 
nedostal žiaden pracovný list, čiže ani žiadna 
skupina žiakov. Na základe tohto môžeme povedať, 
že žiaci zvládli prácu na hodine a pri riešení úlohy 
použili viac ako 17 kartičiek a rozdiel počtu 
použitými kartičkami a chybami bol väčší ako 7 
kartičiek. Konkrétne v prvej úrovni (3 body) je 9 
skupín. Patria sem pracovné listy, do ktorých žiaci 
znázornili 27 a viac kartičiek správne priradených. 
Do druhej úrovne (2 body) sa zaradilo presne 8 
skupín žiakov a rovnaký počet skupín sa zaradil do 
tretej úrovne (1 bod). Pre lepšie pochopenie 
uvádzame graf 1, ktorý naše vyhodnotenie 
pracovných listov potvrdzuje. 

 

Graf 1: Bodové ohodnotenie pracovných listov 

 
Na základe pracovných listov a pripomienok 

žiakov po vyučovaní vieme povedať, že žiakom 
najväčší problém robilo znázornenie, resp. 
zakreslenie následnosti kartičiek zlomkového 
domina do pracovného listu, tak ako ich za sebou, 
podľa hodnôt kartičiek, ukladali. Napriek tomuto 

problému, žiaci prácu na hodine zvládli veľmi 
dobre. Väčšina pracovných skupín vyriešila úlohu 
podľa kritéria (tabuľka 1), čiže použili viac ako 25 
kartičiek a RKCH bol väčší ako 20, aspoň na 2 
body. Na základe toho a nášho pozorovania počas 
vyučovania môžeme povedať, že daná aktivita 
žiakov bavila. Vedeli aktívne pracovať v skupine, 
navzájom si pomáhať. Taktiež si dokázali efektívne 
rozdeliť úlohy v skupine, pochopili zadanie úlohy 
a vedeli pracovať s materiálom, resp. pomôckami. 
Počas hodiny všetci samostatne, či s pomocou 
spolužiakov, prepočítali dostatočný objem 
príkladov na danú tému. Žiakov aktívna forma 
vyučovania matematiky (skupinové/kooperatívne 
vyučovanie) na tému „Zlomkové domino“ bavila 
a efektívne pracovali v skupinách. 

5.2 Dotazník a test 

Okrem pracovného listu žiaci zúčastnení na tejto 
aktivite ešte vyplnili dotazník zameraný na 
skupinovú prácu a riešili test z tematického celku 
Zlomky, počtové výkony so zlomkami. Oba tieto 
výskumné nástroje žiaci vypĺňali (riešili) na 
nasledujúcej vyučovacej hodine matematiky, čiže 
na nasledujúci deň. Spolu na dotazník aj test mali 
jednu vyučovaciu hodinu (45 minút). Zadanie 
dotazníka aj testu je súčasťou pripravovanej 
diplomovej práce, ako aj podrobná analýza 
a vyhodnotenie. V tejto práci len stručne uvádzame 
vyjadrenia na základe vyhodnotenia uvedeného 
v diplomovej práci. 

Z celkového počtu 80 žiakov sa daná aktivita 
veľmi páčila 24, skôr páčila 14, páčila 34, skôr sa 
nepáčila 5, jednému sa daná aktivita vôbec nepáčila 
a dvaja respondenti neuviedli odpoveď na položku 
zisťujúcu dojem z aktivity. Pre nás z uvedeného 
vyplýva, že aktivita bola prijatá pozitívne. Čím viac 
sa páčila, tým viac by žiaci chceli takto pracovať. 
Ako by to však dopadlo, keby počas dňa mali šesť 
takýchto vyučovacích hodín, sa z nášho výskumu 
nedá určiť. Obávame sa, že žiaci nemajú schopnosť 
uvedomiť si mieru zaťaženia a následnej únavy. 
Ďalej sme urobili spojenie dojem-zapamätanie-
porozumenie. Opäť ide iba o žiacke výpovede, no 
ukazuje sa, že porozumenie je úzko späté s pocitom 
zapamätania. 

Test pre aktivitu „Zlomkové domino“ obsahuje 
úlohy zamerané len na počtové výkony so 
zlomkami. Žiaci o riešení testu dopredu nevedeli, 
dozvedeli sa o tom až na vyučovacej hodine, kde 
tento test riešili. Pri vyhodnocovaní testov sme sa 
zamerali na počtové zastúpenie žiakov pre 
jednotlivé body. Spracované výsledky testov nám 
ukazuje, že najviac bolo žiakov, ktorí mali plný 
počet bodov z testu (5 bodov), konkrétne týchto 
žiakov bolo 23. Túto hodnotu sme potvrdili aj 
použitím funkcie modus (najčastejšie hodnota). 
Druhou najčastejšie vyskytujúcou hodnotou je číslo 
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4,5. Na základe toho vieme povedať, že druhú 
najpočetnejšiu skupinu tvorili žiaci, ktorí dosiahli z 
testu 4,5 bodov. Bolo ich viac ako 10. Najnižšie 
dosiahnutý počet bodov bol 1,5, ale najviac žiakov 
sa nachádzalo v rozmedzí bodov 3 až 5. Na základe 
tohto môžeme povedať, že žiaci úspešne zvládli 
vyriešenie úloh v teste. 

Priemerný počet bodov z testov pre túto aktivitu 
po zaokrúhlení na dve desatinné miesta je 4,27 
bodov. Na základe tohto údaju môžeme povedať, že 
žiaci test zvládli s vysokou úspešnosťou. Cieľom 
aktivity bolo, aby si žiaci precvičili počtové 
operácie so zlomkami. Výsledky testov vypovedajú 
o tom, že po precvičení daného učiva 
skupinovo/kooperatívnou formou, žiaci vyriešili test 
úspešne. Aktivita pravdepodobne má priaznivý 
vplyv na vedomosti a zručnosti žiakov s počítaním 
so zlomkami. 

5.3 Úprava aktivity Zlomkové domino 

Po odučení a vyhodnotení pracovných listov, 
dotazníkov a testov si táto aktivita nevyžaduje 
žiadnu zmenu ani úpravu. Žiakom sa aktivita páčila, 
pracovali aktívne a bez problémov. Ako jediný 
nedostatok sa javilo zakreslenie vytvoreného útvaru 
z kartičiek zlomkového domina do pracovného 
listu. Napriek tomu nepovažujeme za nutné to 
meniť. Žiaci si touto časťou úlohy rozvíjajú aj svoju 
priestorovú predstavivosť a orientáciu. Ak má 
pracovná skupina predsa len problém so 
zakreslením, učiteľ im môže ponúknuť štvorčekový 
papier, navrhnúť vyfotenie výtvoru, či hodnotenie 
pri lavici. 

6 Záver 

V tomto príspevku sme uviedli kooperatívnu 
aktivitu Zlomkové domino, ktoré je určená pre 
siedmy ročník základnej školy alebo druhý ročník 
8-ročného gymnázia. Aktivita je zameraná na 
rozvoj, zdokonalenie a precvičenie počtových 
operácií so zlomkami. Cieľom nášho testovania 
bolo aj zistiť, či sú žiaci schopný pracovať 
v skupine, rozdeliť si úlohy, navzájom si pomáhať 
a spolupracovať pri riešené úlohy. Aktivitu sme 
zaradili aj do vyučovania a pripravili ukážku 
vyučovacej hodiny s využitím kooperatívnej práce 
a aktivity Zlomkové domino. Po odučení sa daná 
aktivita žiakom páčila, činnosť ich bavila. 
Navzájom si v skupine pomáhali a prevládal u nich 
hlavne pocit súťaživosti a každá skupina chcela byť 
tá najlepšie. Žiaci počas tejto vyučovacej hodiny 
prepočítali viacero príkladov zameraných na 
počtové operácie so zlomkami, napriek tomu si to 
neuvedomili.  

Na základe vyhodnotenia pracovných listov, 
dotazníka a výsledkov testov môže povedať, že 
žiaci majú záujem o kooperatívnu (poprípade 

skupinovú) formu vyučovania. Aktivita ich bavila 
a boli schopní bez problémov pracovať v skupine. 
Jediným negatívom bol hluk v triede, ktorý žiaci 
dokázali spôsobiť. Po upozornení však opäť nastal 
v triede len pracovný šum. 
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Abstrakt 

V predloženom článku ukážeme niekoľko aktivít 
s témou katedrály Notre Dame de Paris vo 
vyučovaní (nielen) matematiky. Aktivity sú 
navrhnuté tak, aby bolo možné ich vyučovať 
konštruktivistickým spôsobom a ich možným 
záverom bol projekt – plánovanie zájazdu do Paríža. 
Kľúčové slová: katedrála Notre Dame de Paris, 
konštruktivizmus, projekt vyučovanie matematiky, 
geometria. 

1 Úvod 

Za posledných desať rokov máme k dispozícii 

výsledky niekoľkých testovaní, ktoré ukazujú, že 

v oblasti matematiky majú slovenskí žiaci isté 

rezervy, v niektorých jej častiach môžeme dokonca 

povedať medzery. Testovanie 9, resp. Monitor 9, sa 

robí na Slovensku  od roku 2003 v deviatych 

ročníkoch základných škôl. Vo väčšine prípadov 

v ňom dopadá najhoršie geometria. Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vo 

svojej správe z roku 2013 odporúča: 

 uprednostňovať stratégie výučby založené na 

princípe objavovania, skúmania a konštruovania, 

 odbúrať odovzdávanie poznatkov v hotovej 

podobe s dôrazom na ich pamäťové osvojovanie, 

verbálne metódy a frontálnu organizáciu, 

 hodnotiť vyvážene osvojené vedomosti, 

zručnosti na jednej strane a porozumenie 

elementárnej matematike na strane druhej, 

 využívať matematiku tvorivo a kriticky pri 

riešení problémov bežného života, 

 naučiť žiakov plánovať stratégiu riešenia úloh 

vyžadujúcich prepojenie rôznych tematických 

celkov. 

Preto je cieľom nami navrhnutých úloh/aktivít 

rozvíjanie matematickej gramotnosti a geometrickej 

predstavivosti žiakov a v neposlednom rade  ich 

motivácia pomocou netradičných matematických 

úloh s reálnym kontextom na zlepšenie ich vzťahu 

k matematike. Súčasťou aktivít sú aj metodické 

materiály, ktoré by mohli pomôcť najmä 

začínajúcim učiteľom. 

 

2 Zásady konštruktivistického 
a projektového vyučovania  

Na mnohých školách je stále hlavným nástrojom 

matematiky nácvik. Štátny vzdelávací program ale 

nabáda učiteľov k tomu, aby v svojej práci 

zdôraznili rozvoj žiackej osobnosti a oslabili 

pamäťové učenie. Niektorí učitelia potom využívajú 

vlastné skúsenosti, hľadajú inšpiráciu u kolegov, 

v iných učebniciach, na internete. Aj my by sme 

chceli trošku prispieť a ponúknuť zaujímavý 

materiál na rozvíjanie žiackych intelektuálnych aj 

osobnostných skúseností.  
Pri formulovaní aktivít sme vychádzali zo 

zásad didaktického konštruktivizmu tak, ako ich 
sformulovali Hejný a Kuřina. 

2.1 Konštuktivizmus 

Desatoro didaktického konštruktivizmu (voľne 

podľa Hejný, Kuřina): 

I. Aktivita – Matematika je špecifická ľudská 

aktivita, ktorú nie je možné formulovať iba 

ako súbor definícií, viet a dôkazov. 

II. Riešenie úloh – Kľúčovú zložku aktivity v 

matematike tvorí hľadanie súvislostí, riešenie 

úloh a problémov, tvorba pojmov, 

zobecňovanie tvrdení a ich dokazovanie. 

Tento proces nie je iba matematický, funguje 

v ľubovoľnej oblasti ľudského poznania. Jeho 

súčasťou je tvorba matematických modelov 

reality. 

III. Konštrukcia poznatkov – Poznatky (nielen 

matematické) sú neprenosné. Prenosné sú iba 

informácie. Poznatky vznikajú v mysli 

poznávajúceho človeka. 

IV. Skúsenosti – Vytváranie poznatkov sa opiera 

o informácie,  nesmieme však zabúdať, že je 

ovplyvnené skúsenosťami poznávajúceho. 

Skúsenosti si žiak prináša z kontaktu 

s reálnym životom, ale mal by mať možnosť 
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nadobúdať skúsenosti aj v škole (riešenie 

úloh, experimentovanie,...). 

V. Podnetné prostredie – Základom pre 

konštruktivistický spôsob vyučovania sú: 

prostredie podnecujúce tvorivosť, tvorivý 

učiteľ, dostatok podnetov a sociálne klíma 

triedy, ktoré podnecuje tvorivosť.  

VI. Interakcia – Proces konštrukcie poznatkov je 

individuálny. K jeho rozvoju prispieva 

sociálna interakcia v triede (diskusia, 

porovnávanie výsledkov, argumentácia, 

hľadanie dôkazov,...). 

VII. Reprezentácia a štrukturovanie – Pre 

konštruktivistický spôsob vyučovania je 

charakteristické štrukturálne budovanie 

matematického sveta. Čiastkové skúsenosti 

a poznatky sú hierarchizované a  triedené 

rôznymi spôsobmi, čo vedie ku vzniku 

obecnejších a abstraktnejších  pojmov. 

VIII. Komunikácia – Pre konštruktivizmus v 

matematike je dôležité pestovanie rôznych 

jazykov matematiky a komunikácia v triede. 

Jedným z jazykov matematiky je 

matematická symbolika, iným neverbálne 

vyjadrovanie. U žiakov je treba systematicky 

pestovať schopnosť vyjadrovať vlastné 

myšlienky a porozumieť jazyku druhých.  

IX. Vzdelávací proces – Vzdelávací proces 

v matematike musíme hodnotiť aspoň z troch 

pohľadov: 1) porozumenie matematike 

(vytváranie predstáv, pojmov, postupov, 

uvedomovanie si súvislostí), 2) zvládnutie 

matematického remesla (trénovanie 

a pamäťové zvládnutie určitých pravidiel, 

algoritmov a definícií) a 3) aplikácie 

matematiky (na jednej strane vyvrcholenie 

vzdelávacieho procesu, na druhej motivácia). 

Matematiku sa učíme jej vykonávaním. 

X. Formálne poznanie – Vyučovanie 

transmisívne (odovzdávanie informácií) 

a inštruktívne (dávajúce návody) vedie 

väčšinou k ukladaniu informácií do pamäte, 

čo umožňuje ich reprodukciu (napríklad 

na skúške), ale dochádza k ich rýchlemu 

zabúdaniu a žiaci nevedia tieto informácie 

efektívne využiť. Takéto poznanie je 

pseudopoznaním – je poznaním formálnym.  
František Kuřina hovorí o tzv. realistickom 
konštruktivizme, ktorý lepšie zodpovedá reálnym 
možnostiam aplikácie konštruktivistických 
prístupov vo výučbe. Nebráni sa možnosti 
transmisie niektorých partií, ale stále v intenciách 
princípu konštruktivizmu, teda že matematika je 
vytváraná v mysli poznávajúceho jedinca. 
Zdôrazňuje potrebu riešenia problémov 
a problémových situácií pre poznávanie jedinca, ale 

aj potrebu čerpania podnetov z nášho okolia, 
z okolitého sveta, z učebníc, z literatúry alebo 
z internetu, pretože nie všetko sa dá vymyslieť. 
K učeniu nám treba informácie. 

František Kuřina a Jana Cachová sa intenzívne 
zaoberali realistickým konštruktivizmom 
a sformulovali sedem zásad, ktoré si stručne 
uvedieme (voľne podľa Hejný – Kuřina). 
1. K začatiu vzdelávacieho procesu je nutné 

vzbudiť u žiakov záujem.  
2. Záujem žiakov by mal byť živený ich úspechmi 

v reakciách na podnety učiteľa. 
3. Žiak prejavuje svoj záujem tým, že sa pýta. 

Všetky otázky by mali byť vítané. 
4. Učiteľ zameriava svoju aktivitu na rozvoj 

aktivity žiakov a na konštrukcii poznatkov v ich 
duševnom svete. Žiaci by mali učivu nielen 
porozumieť, ale mali by si utvárať ucelený súbor 
poznatkov. 

5. Prácu školy tvoria formatívne aspekty 
vzdelávacieho procesu (napr. aktivita, kritickosť, 
systematickosť,...), úroveň a kvalita poznatkov, 
ktoré si žiaci vytvárajú a vedia použiť.  

6. Problémové vyučovanie sa snaží priblížiť 
školskú prácu práci vedeckého tímu, pričom 
dôraz sa kladie na objavovanie poznatkov 
žiakmi a rešpektuje, že sa týmto spôsobom 
nedajú zvládnuť všetky poznatky. 

7. Projektová výučba má za cieľ priblížiť prácu 
školy realite. Projekty môžu zvyšovať záujem 
žiakov, rozvíjať súvislosti, väzby a aplikácie, ale 
zároveň nemôžu zaistiť systematické budovanie 
matematického sveta. 

2.2 Projektové vyučovanie 

Aj keď má projektová metóda približne sto rokov, 

zodpovedá súčasným pedagogickým dokumentom 

a vzdelávacím programom. Cieľom súčasného 

vzdelávania je rozvíjanie kľúčových kompetencií  

a poskytnutie základu všeobecného vzdelania 

orientovaného na situácie blízke bežnému životu 

a tu má táto metóda silný potenciál. 

Hlavným cieľom projektového vyučovania nie je 

odovzdanie obrovského množstva poznatkov v čo 

najkratšom čase, ale aktívne zapojenie žiakov do 

poznávacieho procesu. Učitelia vytvárajú 

problémové scenáre a otázky, ktoré vedú žiakov 

k tomu, aby aktívne rozmýšľali o tom, čo sa učia. 

Realizácia projektu závisí od žiakov samotných, 

najmä od ich tvorivosti, fantázie, kritického 

myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb. 

Zmysluplná téma projektu by teda podľa 

Kašovej [in Lojdová] mala spĺňať najmä tieto 

požiadavky: 

 významná pre život, vychádzajúca z reality, 

prirodzená a pravdivá, 

 pre žiakov zaujímavá a príťažlivá, 
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 primeraná veku žiakov, ich možnostiam a úrovni 

ich poznania, 

 ponúka možnosť integrácie rôznych odborov 

(vyučovacích predmetov). 
Projektové vyučovanie môžeme stručne ilustrovať 
nasledujúcou schémou: 

Obr. 1: Schéma projektového vyučovania. 

Hlavným prínosom projektového vyučovania je 

jeho motivujúca funkcia, pretože žiak je 

motivovaný k učeniu tým, že si v projekte volí, čo 

ho zaujíma a s tým aj narába. Sám pozoruje, sám 

objavuje a tým si aj viacej zapamätá, pretože 

k výsledku došiel vlastnou cestou. 

3 Medzipredmetové vzťahy 

Katedrála Notre Dame de Paris ponúka veľa 
možností na využitie medzipredmetových vzťahov. 
V prvom momente asi každého napadne súvis 
s literatúrou a dielom Victora Huga Chrám Matky 
Božej v Paríži. V súvislosti s matematikou sú ale 
oveľa zaujímavejšie prepojenia s dejepisom, 
zemepisom, výtvarnou výchovou a deskriptívnou 
geometriou. 

V rámci dejepisu možno spomenúť nielen fakty 
z výstavby katedrály, ale aj znaky gotickej 
architektúry všeobecne, čo možno využiť pri riešení 
aktivity s pôdorysmi a nárysmi, podobne fakty zo 
zemepisu ľahko zakomponujeme do aktivity, kde sa 
pracuje s mapou Európy a plánikom Paríža. 
Aktivita, v ktorej sa pokúsime narysovať rozetu, je 
vhodná na prepojenie s výtvarnou výchovou, 
nakoľko po prebratí čiastkových konštrukcií už 
žiaci budú vedieť ako postupovať, takže rozetu 
môžu v rámci výtvarnej výchovy dokončiť 
a následne vyfarbiť podľa vlastnej fantázie. 
Samozrejme, niektoré aktivity možno využiť aj na 
úvodných hodinách deskriptívnej geometrie v rámci 
zlepšenia žiackych rysovacích zručností. 

Všetky navrhnuté aktivity možno aplikovať aj na 
ďalšie miesta, na Slovensku napríklad na dóm 
svätej Alžbety k Košiciach, v Čechách na katedrálu 
sv. Víta v Prahe alebo na chrám sv. Barbory 
v Kutnej Hore, v Rakúsku na dóm sv. Štefana vo 
Viedni, Nový Chrám (Mariendom) v Linci atď. 
s ohľadom na to, ako je konkrétna škola jazykovo 
zameraná.  

4 Katedrála Notre Dame de Paris 
v matematike 

S ohľadom na rozsah článku uvedieme iba 

stručnú ilustráciu navrhnutých aktivít. Súbor 

všetkých aktivít je súčasťou rigoróznej práce a je 

koncipovaný tak, že za každou aktivitou sú 

metodické pokyny a približné zaradenie učiva. 

Väčšina navrhovaných úloh a aktivít má motivačný 

alebo aplikačný charakter. Je teda na rozhodnutí 

učiteľa, či úlohu/aktivitu zaradí pred preberanú časť 

s cieľom, aby žiaci prišli na čo najviac informácií 

sami, alebo na záver preberaného celku ako 

aplikáciu práve prebraného učiva. Jednoduché 

úlohy, ktoré by sa dali využiť už na základnej škole 

sú vhodné na strednej škole na opakovanie 

a zároveň na motiváciu slabších žiakov.  

Každá aktivita je uvedená základným 

pracovným listom, za ktorým takmer vždy 

nasledujú tzv. súvisiace úlohy. Je iba na učiteľovi, 

či, prípadne koľko z nich, tieto úlohy využije. Za 

týmito úlohami sa nachádzajú metodické pokyny 

pre učiteľov vrátane približného časového 

zaradenia, plánovaného času na aktivitu a odkazov 

na ďalšiu využiteľnú literatúru. Niektoré aktivity 

boli testované v rámci doučovania matematiky, 

zistenia uvádzame v časti minitestovanie, v ktorej 

sú aj naše postrehy a ukážky žiackeho riešenia. 

4.1 Aktivita 1: Súmernosti 

Obr. 2: Aktivita 1 – pracovný list. 

Cieľom Aktivity 1 je zmysluplne aplikovať 

tematický celok osová súmernosť, ukázať tieto 

súmernosti v praxi, viesť žiakov k zamysleniu nad 
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tým, ako sa rysujú detaily katedrály, najmä oblúky, 

viesť diskusiu nad možnými postupmi rysovania. 

Na základnej škole je ukážka katedrály vhodná 

ako motivácia pri preberaní celku o osovej 

súmernosti, navrhovanú aktivitu možno využiť ako 

aplikáciu prebratého učiva. Na strednej škole sa 

hodí na opakovanie súmerností v rámci planimetrie, 

aktivita má aplikačný charakter. 
Súvisiace úlohy:  

1. V Aktivite 1 bolo vašou úlohou dorysovať 

chýbajúcu polovicu katedrály Notre Dame de 

Paris, pričom sme úmyselne zanedbávali drobné 

odlišnosti. Teraz sa pozorne pozrite na obrázok 

katedrály Notre Dame de Paris a nájdite čo 

najviac prvkov, ktoré nie sú osovo súmerné 

podľa osi z Aktivity 1. Svoje tvrdenia 

zdôvodnite.  

2. Na obrázku sú aj ďalšie osovo súmerné útvary. 

Už nemožno využiť jednu ,,univerzálnu“ os 

z Aktivity 1, ale viacero iných. Diskutujte so 

spolužiakmi a učiteľom a na obrázku katedrály 

Notre Dame de Paris nájdite čo najviac osovo 

súmerných útvarov a vyznačte aj ich osi 

súmernosti.  

3. Skúste sa vžiť do roly architekta. S využitím 

osovej súmernosti a vlastného vkusu navrhnite 

vzhľad fasády katedrály. 

4. Navrhnite vzhľad  fasády moderného domu. 

Nezabudnite aspoň na niektorej jeho časti využiť 

osovú súmernosť. 

Minitestovanie: 

Aktivitu 1 som testovala na študentke 1. ročníka 

vysokej školy nematematického smeru, ktorá 

v školskom roku 2014/15 maturovala na českom 

všeobecnom gymnáziu z českého a nemeckého 

jazyka, dejepisu a zemepisu. Matematika nepatrila 

medzi jej najobľúbenejšie predmety. 

Keď si absolventka gymnázia prečítala zadanie 

Aktivity 1, okamžite odpovedala, že ide o osovú 

súmernosť. Takmer hneď ale dodala, že si 

nespomína na iný druh súmernosti. Načrtla som jej 

teda trojuholník a stred súmernosti S a pomaly 

začala tento trojuholník zobrazovať v stredovej 

súmernosti. Veľmi rýchlo sa jej konštrukcia 

vybavila. Pre istotu sme si spoločne zopakovali aj 

princíp osovej súmernosti. Tá jej ale nerobila 

problém.  

Chvíľu sme diskutovali, ako katedrálu vhodne 

zjednodušiť, tak aby si zostala podobná, ale aby sa 

dala skonštruovať v relatívne krátkom čase. Prvé, 

čo absolventka povedala bolo, že treba vynechať 

pás sôch alebo ich nahradiť iba akýmisi stĺpikmi. 

Zároveň navrhla zanedbať výzdobu pri vchodových 

oblúkoch. Tiež pás oblúkov v hornej časti katedrály 

by bol zbytočne zdĺhavý. Pravý obrys katedrály by 

nahradila dvoma alebo troma úsečkami. Tiež by 

zanedbala vežičku v strede katedrály a vežičku na 

okraji veže.  

Tieto jej návrhy boli v súlade s navrhovaným 

textom metodických pokynov. Napokon sme sa 

dohodli, že zanedbáme pás sôch, pás ozdobných 

oblúkov, zložitú výzdobu všetkého druhu, malú 

vežičku na veži a kružnicu s niekoľkými dotykmi 

vpísanú do oblúka v strednej časti katedrály. Pravý 

obrys nahradíme tromi priamkami.  

Pri vlastnej konštrukcii začala absolventka 

správnym určením osi súmernosti a obrysom 

katedrály, ktorý nahradila úsečkami. Vyznačila aj 

miesto pre pás sôch a pás ozdobných oblúkov. 

Potom správne urobila základný lomený 

oblúk stredného vchodu do katedrály.  

Problém nastal pri konštrukcii rozety. Tam si chcela 

najprv stred namerať pravítkom, potom chcela 

skúšať bodať kružidlom, až kým stred netrafí. Bolo 

treba veľké množstvo doplňujúcich otázok a aj náčrt 

situácie na zvláštny papier, kým pochopila, že sa dá 

stred určiť pomocou sečnice. Vravela, že si túto 

konštrukciu zo strednej školy nepamätá a asi ju ani 

nikdy nepoužila. 

 
Obr. 3: Aktivita 1 – výsledok minitestovania. 

Správne určila aj to, že stredný vchodový oblúk je 

skonštruovaný pomocou základného lomeného 

oblúka. Mylne sa ale domnievala, že ľavý a pravý 

oblúk sú oblúky zvýšené. Až keď si premerala 

vpísaný rovnostranný trojuholník, uverila, že ide 

o lomené oblúky základné. Správne povedala, že 

v strednej časti katedrály sa nachádza lomený oblúk 

znížený. Bez akýchkoľvek problémov narysovala 

okná vo veži katedrály a určila ich hornú časť – 

základný lomený oblúk. Okná v zníženom oblúku 
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vo strednej časti katedrály tiež narysovala bez 

problémov a určila, že sú zakončené polkružnicami. 

Na záver osovo súmerne preniesla stred vpísanej 

kružnice a kružidlom na ľavej strane odmerala 

polomer, ktorý potom použila na pravej strane. 

V priebehu testovania sme prišli na to, že znížený 

oblúk v strednej časti katedrály je mierne 

zdeformovaný a nie je teda úplne súmerný. Je teda 

namieste usmernenie situácie učiteľom.  

Ako snaženie absolventky dopadlo, si môžeme 

pozrieť na obrázku 3. 

4.2 Aktivita 2: Rozklad zložitého 
obrazca na jednoduchšie útvary 
s využitím súmerností 

Cieľom Aktivity 2 (obr.4 a obr.5) je rozklad 

zložitého obrazca na elementárne útvary, efektívne 

využitie osových súmerností, rysovanie čiastkových 

konštrukcií gotického okna a diskusia nad spôsobmi 

riešenia týchto konštrukcií. Aktivita je určená na 

strednú školu, keďže je obrázok okna značne zložitý 

V rámci planimetrie si žiaci precvičia rozkladanie 

zložitého obrazca na elementárne útvary a naučia sa 

zmysluplne aplikovať prebraté učivo s cieľom 

zjednodušiť si prácu. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Aktivita 2 

je iba rysovacia a že zaberie zbytočne veľa času. 

Keby sme si ale podrobne prešli Metodické pokyny 

k tejto aktivite, zistíme, že sa v nej vyskytuje aj 

planimetria aj numerické počítanie. Pozrime sa teda, 

čo všetko vlastne je v nej obsiahnuté:  

 
Obr. 4: Aktivita 2 – pracovný list, 1. časť. 

 
Obr. 5: Aktivita 2 – pracovný list, 2. časť. 

osová súmernosť, možno využiť aj stredovú 

súmernosť; rovnoľahnosť; podobnosť 

trojuholníkov; Pytagorova veta; osi strán, osi uhlov; 

rysovanie uhlov bez využitia uhlomeru; kružnica 

opísaná geometrickému útvaru; geometrický útvar 

vpísaný do kružnice; body dotyku; sínus a kosínus 

v pravouhlom trojuholníku; pomery. Žiak sa naučí / 

precvičí si / zdokonalí sa v rysovacích zručnostiach; 

rozložiť zložitý obrazec na jednoduchšie 

geometrické útvary; určiť vhodnú postupnosť 

krokov riešenia; nájsť postup konštrukcie 

v ponúknutom riešení; kombinovať geometriu 

a výpočty; zdôvodňovať, prečo daný postup 

môžeme/nemôžeme využiť. 

Súvisiace úlohy: 

Na nasledujúcom obrázku uvedieme ukážku úloh, 

ktoré je vhodné so žiakmi prejsť pred začatím 

rysovania rozety. 
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Obr. 6: Aktivita 2 – súvisiace úlohy. 

Minitestovanie: 

Časť aktivity 2 som testovala na absolventke 

(maturita 2014/15) všeobecného gymnázia v Českej 

republike, ktorá nematurovala z matematiky 

a pokračuje na vysokej škole v nematematickom 

odbore. 

S prvou časťou Aktivity 2 absolventka nemala 

problém, prešli sme ju ústne a jej odpovede boli 

správne. Princíp osovej súmernosti si pamätala. 

V prvej otázke našla aj ďalšie symetrie, ktoré by sa 

ale ťažšie využívali pri rysovaní, takže ich neskôr 

pri vlastnom rysovaní sama zavrhla.  

Vzhľadom na nedostatok času sme nerobili 

všetky súvisiace úlohy, ale porovnaním so zadaním 

sme vybrali iba tie, ktoré budú potrebné pri 

vlastnom rysovaní okna.  

Vo sférickom trojuholníku absolventka okamžite 

videla rovnostranný trojuholník, čiže so súvisiacou 

úlohou 1 nemala problém. Bola schopná sama určiť, 

či sa na rozete vyskytuje trojlístok I. alebo II. typu 

aj štvorlístok I. alebo II. typu (pozri bod 2 z ukážky 

na obrázku). K vlastnému nájdeniu konštrukcie 

potrebovala iba niekoľko pomocných otázok, ktoré 

ju naviedli, ako pokračovať.  

Mníšku, trojlist vo sférickom trojuholníku 

a kružnicu vpísanú medzi oblúky bola schopná 

narysovať za pomoci doplňujúcich otázok a 

s využitím ponúknutých obrázkov s cudzím 

riešením. 

Pri rysovaní vlastnej rozety zvolila polomer  

8,5cm. Okamžite určila, že celú kružnicu treba 

rozdeliť na dvanásť rovnakých častí, na čo chcela 

využiť uhlomer. Uhlomer sme ale po dohode 

odložili a skúsili sa spoločne zamyslieť nad inými 

možnosťami riešenia. Absolventka si spomenula, že 

sa dá kružidlom narysovať uhol veľkosti 60°, že to 

v škole kedysi robili, ale nevedela si bez pomoci 

spomenúť ako. Zo 60° kružidlom získať 30° jej 

nerobilo problémy.  

Navrhla, že rysovanie začne lomeným oblúkom, 

v ktorom sú vpísané mníšky a štvorlístok. Opýtala 

som sa jej, či potom bude schopná do kružnice 

dorysovať dva rovnaké sférické trojuholníky pri 

obvode. Ihneď si uvedomila chybu a navrhla, že 

najprv si 30°-ňovú vybranú časť kružnice rozdelí na 

polovice a urobí sférické trojuholníky, do ktorých 

narysuje trojlístok II. typu. Potom si všimla, že 

oblúk sa dotýka sférických trojuholníkov. Začala 

rysovať metódou pokus – omyl, ale stále jej to 

nevychádzalo. Po značnej chvíli a návodných 

otázkach sa pustila do vyrátania vzdialeností dvoch 

bodov pomocou pomerov s využitím obrázkov zo 

zadania. Vlastné rysovanie lomených oblúkov, 

mníšok a vpísaného štvorlístka jej nerobilo 

problém, keďže predtým vyriešila súvisiace úlohy. 

Po narysovaní tejto časti si všimla, že má zle 

otočený štvorlístok, ale keďže nejde o zásadnú 

chybu, dohodli sme sa, že to netreba prerysovať. 

Poslednú mníšku chcela umiestniť približne do 

polovice zostávajúcej vzdialenosti. Na otázku, či si 

je tou polovicou úplne istá, odpovedala, že nie až 

tak veľmi a po krátkej diskusii sa vrátila k počítaniu 

pomocou pomerov. Všimla si, že treba dorysovať 

ešte trojlístok II. typu, ktorý sa dotýka okolitých 

objektov. Vďaka niekoľkým doplňujúcim otázkam 

nakoniec chýbajúce polovice trojlístka dorysovala. 

Výsledok jej snaženia je na nasledujúcom obrázku. 

 
Obr. 7: Aktivita 2 – výsledok minitestovania. 

Absolventke sa aktivita páčila. To, čo zo 

začiatku vyzeralo zložite, sa po rozložení na 

čiastkové konštrukcie, ktoré sme si spoločne prešli, 

podľa jej slov dalo narysovať. Jediné, na čo si 

sťažovala, bolo, že sa zle rysovali kružnice s veľmi 

malým polomerom. Zadanie Aktivity 2 by vraj bolo 

atraktívnejšie, keby bolo vytlačené farebne.  

Absolventka prejavila záujem si po dokončení 

celej rozety okno vyfarbiť podľa vlastnej fantázie. 

Okno katedrály Notre Dame de Paris si spojila 
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s poznatkom z literatúry – s dielom Victora Huga. 

Zároveň sa zaujímala, či by za vypracovanie 

Aktivity 2 dostala na strednej škole jednotku. Na 

otázku, ako by si predstavovala využitie Aktivity 2 

na strednej škole odpovedala, že by ocenila, keby 

učiteľka rysovala zároveň so žiakmi na tabuľu, aby 

aj najslabší žiaci mali možnosť si priebežne 

kontrolovať svoje riešenie a nemuseli rušiť pri práci 

svojich spolužiakov. Spomenula, že by bolo 

výborné, keby podobná aktivita mala súvislosť 

s výletom, na ktorom by to, čo rysovali, mohli 

ozajstne vidieť. 

4.3 Aktivita 3: Pôdorys, nárys, bokorys 

Cieľom Aktivity 3 (obr. 8) je upevniť pojmy 

pôdorys, nárys a bokorys a ukázať ich zmysluplné 

využitie, precvičiť planimetrické konštrukcie, 

zdokonaliť rysovacie zručnosti a tiež diskutovať 

o gotických katedrálach z historického a 

geometrického hľadiska. 

 
Obr. 8: Aktivita 3 – pracovný list. 

Keďže je aktivita náročnejšia na rysovanie, nie je 

vhodná pre základnú školu (okrem súvisiacej úlohy 

6). Pri konštruovaní pôdorysu, nárysu a bokorysu 

síce využívame planimetrické konštrukcie, ale 

katedrála ako celok patrí do stereometrie, preto je 

aktivita vhodná na prechod od celku planimetria ku 

stereometrii. 

Súvisiace úlohy: 

1. Váš nárys zmenšite v pomere 3:1. 

2. Váš bokorys zväčšite v pomere 1:2. 

Nezabudnite, že budete potrebovať formát 

papiera A3. 

3. Katedrála Notre Dame de Paris je pomerne 

členitá. Podľa obrazových materiálov získaných 

na internete po dohode s učiteľom vyberte 

vhodný obrázok a pokúste sa narysovať 

zjednodušený pôdorys katedrály. 

4. Navrhnite pôdorys, nárys a bokorys katedrály 

podľa vašej fantázie. Rysujte tak, aby spolu 

pôdorys, nárys a bokorys vzájomne 

korešpondovali, tzn. tak, že by pri výrobe 

prípadného modelu nebolo nutné žiadnu časť 

veľkostne upravovať. 

5. Narysujte pôdorys, nárys a bokorys Vášho domu 

(rodinného, paneláku,...). Rozmery odhadnite, 

napríklad pomocou pomerov z vhodnej 

fotografie. 

6.  Načrtnite pôdorys Vášho bytu. Potom sa pokúste 

byt zmerať a pôdorys aspoň približne narysovať. 

Do obrázka zaznačte iba izby, okná, dvere 

a schody (ak sú).  

Minitestovanie: 

Časť Aktivity 3 sme testovali na študentke 4. 

ročníka českého všeobecného gymnázia, ktorá sa 

nechystá maturovať z matematiky. Matematika jej 

nevadí, ale nepatrí medzi jej najobľúbenejšie 

predmety. 

S ohľadom na množstvo času, ktoré sme mohli 

testovaniu venovať, sme sa rozhodli so študentkou 

skúsiť iba nárys katedrála Notre Dame de Paris. 

Úloha, kde sa rysuje niečo reálne, ju zaujala. 

Najprv bolo treba si zopakovať, čo znamená 

nárys, bokorys a pôdorys, keďže sa jej to ako 

nematurantke ,,vyparilo z hlavy“. Potom sa 

študentka pokúsila určiť výšku nárysu katedrály.  

Jej prvý nápad bola trojčlenka, ktorú ale takmer 

okamžite sama zavrhla. Ďalej urobila odhad, že by 

nárys mohol mať výšku 26 cm. Odmerala výšku 

katedrály v obrázku 4,5 cm a vypočítala 

26:4,5=5,777778, čo je približne 5,8. Touto 

hodnotou chcela násobiť všetky hodnoty namerané 

v zadaní. Keďže ale zistila, že by katedrála bola 

priveľmi široká a zle vy sa jej rysovalo na okrajoch 

papiera, výšku nárysu zmenila na 24cm a dopočítala 

aj ostatné hodnoty. Zistila, že namerané hodnoty zo 

zadania bude násobiť číslom 5,3. 

Naša študentka síce veľmi nevyhľadáva 

matematiku, ale je svedomitá a rysuje veľmi pekne. 

Snaží sa, aby obrázok dobre vyzeral. Najprv 

narysovala obrys katedrály, potom ju rozdelila na 

jednotlivé pásy. Z detailných prvkov začala 

spodnou časťou – vchodovými oblúkmi. Potom 

urobila obdĺžniky v horných vežiach a na záver 

chcela urobiť strednú časť. Urobila rozetu v strede 
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katedrály, ale pri znížených oblúkoch zistila, že sa 

pravdepodobne niekde pri výpočtoch alebo 

v meraní pomýlila, pretože znížené lomené oblúky 

jej nevychádzali. Keďže mala už hotový zvyšok 

katedrály, dohodli sme sa, že strednú časť 

ponecháme nedokončenú. 

Na obrázku uvádzame zmenšenú verziu jej práce. 

 

Obr. 9: Aktivita 3 – výsledok minitestovania. 

4.4 Aktivita 4: Ktorá strana je 
najdlhšia? Ktoré strany sú 
zakrivené? 

Cieľom Aktivity 4 (obr. 10 a obr. 11) je zlepšiť 

rysovacie zručnosti žiakov, ukázať geometriu aj 

tam, kde by ju žiaci možno nečakali, motivovať 

žiakov ku geometrii. 

 Aktivita je vhodná na základnú aj na strednú 

školu. Keďže ide o aktivitu, ktorá nie je súčasťou 

štátneho vzdelávacieho programu predmetu 

matematika, navrhujeme ju využiť napr. pri 

suplovaných hodinách, ak učiteľovi zostane čas. 

Súvisiace úlohy:  

1. Narysujte si rovnostranný trojuholník 

a vyskúšajte uvedené optické ilúzie. 

2. Narysujte pravidelný šesťuholník a skúste 

vytvoriť nejakú vlastnú optickú ilúziu.  

3. Zvolenú optickú ilúziu vyskúšajte na obrázku 

katedrály Notre Dame de Paris. 

 
Obr. 10: Aktivita 4 – pracovný list, 1. časť. 

 
Obr. 11: Aktivita 4 – pracovný list, 2. časť. 
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Minitestovanie: 

K testovaniu úlohy som opäť využila českú 

absolventku gymnázia, nematurantku z matematiky, 

ktorej geometrická predstavivosť je priemerná. Pri 

prvom stretnutí s optickou ilúziou mala trochu 

problém vnímať obrázok ako celok, čiary 

spôsobujúce ilúziu na ňu pôsobili rušivo.  

Potom sa ale na obrázok pozrela z inej vzdialenosti 

a optické klamy na ňu zapôsobili podľa očakávania. 

Počas štúdia na strednej škole sa s optickými 

ilúziami v rámci žiadneho predmetu nestretla. 

Druhú časť aktivity vypracovala s chuťou, výsledok 

jej snaženia je na nasledujúcich obrázkoch. 

 
Obr. 12: Aktivita 4 – výsledok minitestovania, 1. časť. 

Aktivitu vypracovávala v priebehu skúškového 

obdobia (príprava na humanitné predmety) 

a vnímala ju ako relaxáciu. Dokonca ju zaujala 

natoľko, že si požičala  knihu Svet optických ilúzií. 

Obrázok opísala tak, že katedrála sa v hornej časti 

rozširuje. Pôsobí to, ako keby sa veže od seba 

vzďaľovali, rozchádzali do strán. 

Druhý obrázok vytvorila úplne analogicky, ale stred 

zväzku lúčov umiestnila pod katedrálu.  

 
Obr. 13: Aktivita 4 – výsledok minitestovania, 2. časť. 

Obrázok opísala tak, že sa opticky rozšírila spodná 

časť katedrály.  

Problém nastal u obrázku na nasledujúcej strane, 

kde majú optický klam spôsobiť červené čiary. 

Absolventka podľa obrázku 3 zo zadania aktivity 

urobila všetko potrebné pre vznik optického klamu, 

ale ani pri veľkej snahe žiadnu zmenu v obrázku 

katedrály nevidela. Nedokázala teda ani opísať čo 

sa s katedrálou stalo. Na základe zadaní iba určila, 

že by sa mal nejako ,,zdeformovať“ obrys katedrály. 

 
Obr. 14: Aktivita 4 – výsledok minitestovania, 3. časť. 

4.5 Aktivita 5: Zlatý rez 

Cieľom aktivity (obr. 15 a obr. 16) je zoznámiť 

žiakov s pojmom zlatý rez a zlatý obdĺžnik a ukázať 

prepojenie geometrie a výpočtovej matematiky na 

reálnom objekte. Keďže aktivita neobsahuje zložité 

konštrukcie ani zložité výpočty, možno ju zaradiť aj 

do vyšších ročníkov základnej školy. Na strednej 
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škole ju možno využiť pri prechode k celku 

planimetria alebo ako aplikáciu planimetrie. 

 
Obr. 15: Aktivita 5 – pracovný list, 1. časť. 

 
Obr. 16: Aktivita 5 – pracovný list, 2. časť. 

Zlatý rez je pre absolventov stredných škôl často 

neznámym pojmom. Aj keď tento pojem nie je 

spomenutý v štátnom vzdelávacom programe 

predmetu matematika, nie je s ním jeho zaradenie 

do výučby matematiky na strednej škole a najmä na 

gymnáziu v rozpore. Ide totiž o pomerne 

jednoduché geometrické konštrukcie a použitie 

pomerov.  

4.6 Aktivita 6: Paríž, slimák a špirála, 
čo majú spoločné? 

Cieľom aktivity (obr. 17) je ukázať, ako nadväzuje 

predchádzajúca aktivita na ďalšie zdanlivo 

nesúvisiace tematické celky; ukázať prepojenie 

celkov planimetria a postupnosti, využiť 

medzipredmetové vzťahy – ukázať, že  špirála nie je 

iba matematickou konštrukciou, ale že ju aj reálne 

nájdeme v praxi: v biológii na ulitách slimákov 

alebo v zemepise ako usporiadanie mestských 

obvodov Paríža. 

 
Obr. 17: Aktivita 6 – pracovný list. 

Aktivitu by sme zaradili na strednú školu, ale keďže 

špirály nie sú podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu predmetu Matematika súčasnou náplňou 

učiva stredných škôl, je aktivita vhodná ako 

rozširujúce učivo celku planimetria na gymnázia, 
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ako náplň matematických seminárov alebo na 

úvodne hodiny deskriptívnej geometrie na stredné 

odborné školy technického smeru, zároveň je 

zmysluplnou ukážkou aplikácie celku postupnosti. 

Keďže jednou z možností ako špirálu konštruovať 

je využitie zlatého obdĺžnika z predchádzajúcej 

aktivity, nemalo by toto riešenie robiť žiakom väčší 

problém. 

4.7 Aktivita 7: Práca s mapou 

 
Obr. 18: Aktivita 7 – pracovný list, 1. časť.  

Obr. 19: Aktivita 7 – pracovný list, 2. časť. 

Cieľom aktivity je ukázať reálne medzipredmetové 

vzťahy medzi matematikou, zemepisom a fyzikou. 

Ukázať, že matematika nie je iba súbor definícií, 

viet, dôkazov a príkladov zo zbierky úloh, ale že ju 

v každodennom živote reálne používame.  

Keďže táto aktivita nie je zložitá, možno ju využiť 

aj na základnej aj na strednej škole.  

Možno ju zaradiť napríklad k precvičovaniu 

slovných úloh o pohybe. 

 
Obr. 20: Aktivita 7 – pracovný list, 3. časť. 

Minitestovanie: 

Aktivitu 7 sme sa rozhodli zaradiť do tohto súboru 

aktivít na základe prekvapivého zistenia v rámci 

doučovania. Žiačka 4. ročníka gymnázia v ČR, 

budúca maturantka zo zemepisu, si totiž nevedela 

poradiť s tým, ako zistiť zo vzdialenosti na mape 

skutočnú vzdialenosť miest A a B.  

Našej žiačke bolo treba pomôcť s tým, ako 

prepočíta vzdialenosť odmeranú na mape na 

skutočnú. Potom jej už úloha nerobila problém. 

Páčilo sa jej, že by sa v rámci matematiky mohla 

stretnúť s úlohou zo zemepisu, dokonca navrhla 

úpravu zadania aktivity, ktorú sme na základe jej 

pripomienok aj urobili. Drobný problém mala 

s fyzikálnou časťou úlohy – ako dlho bude trvať 
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cesta autobusom a koľko času zaberie prechádzka 

Parížom. Nakoniec použila vzorec nájdený na 

starom ťaháku. 

Ako si s Aktivitou 7 poradila je na nasledujúcom 

obrázku. 

 
Obr. 21: Aktivita 7 – výsledok minitestovania. 

4.8 Aktivita 8: Projekt – zájazd do 
Paríža 

Cieľom projektu je, aby sa žiaci aktívne zapojili do 

poznávacieho procesu, aby aktívne rozmýšľali, čo 

sa učia. Okrem spracovania informácií o Paríži 

a najmä o katedrále Notre Dame de Paris 

očakávame rozvoj finančnej gramotnosti, keďže 

hlavným výstupom je naplánovanie zájazdu vrátane 

cenovej kalkulácie. 

Aktivitu odporúčame na strednú školu, ideálne do 

tretieho ročníka. Žiaci majú dostatok skúseností 

s cudzím jazykom, aby sa dorozumeli v cudzej 

krajine (v prípade, že by sa zájazd naozaj 

realizoval), dostatok znalostí z matematiky na 

zvládnutie aktivít 1 – 7 a zároveň nie sú 

zaneprázdnení prípravami na maturitu.  

 
Obr. 22: Aktivita 8 – pracovný list. 

5 Záver 

V článku sme v stručnosti predstavili súbor aktivít 
prepojených motívom katedrály Notre Dame de 
Paris v stredoškolskej matematike, záverom ktorých 
by mohol byť žiakmi navrhnutý realizovateľný 
zájazd do Paríža. V aktivitách sme sa snažili 
o rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. 
Nezanedbateľnou časťou práce bolo vypracovanie 
metodických pokynov pre učiteľov, ktoré by mali 
najmä začínajúcim učiteľom uľahčiť prácu, ale 
ktoré sme s ohľadom na rozsah neuvádzali.  
V priebehu písania práce sa vynáralo množstvo 
ďalších námetov, ktoré by bolo možné spracovať do 
ďalších aktivít, napríklad: 
 geometria v záhradách Versailles, 
 krivky na Eiffelovej veži, 
 zlatý rez na významných parížskych budovách. 
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Hlavnou motiváciou pre napísanie tejto práce 
boli skúsenosti z doučovania matematiky, kedy sa 
ukázalo, že žiaci stredných škôl majú problém 
s pochopením pojmu funkcia. V škole sa často učia 
túto tému bez prepojenia s praxou, niekedy len na 
základe daných postupov, pričom nechápu podstate 
tohto pojmu. Preto sme sa rozhodli zaviesť pojem 
funkcia pomocou priameho prepojenia s fyzikou, 
pričom funkciu zavedieme ako typ závislosti medzi 
veličinami. 

Podľa krátkeho prieskumu na Gymnáziu Jura 
Hronca v Bratislave medzi 108 žiakmi druhého až 
štvrtého ročníka strednej školy, kedy sme žiakom 
dali za úlohu napísať, ako chápu pojem funkcia, 
sme zistili, že väčšina žiakov nechápe funkciu ako 
závislosť medzi dvoma veličinami. Približne 43% 
všetkých opýtaných žiakov nevedelo tento pojem 
vysvetliť vôbec. Rovnako sa ukázalo, že žiaci 
nevidia zmysel učiť sa funkcie, jedna žiačka 
tretieho ročníka k svojmu vysvetleniu pojmu 
funkcia napísala aj: „Vôbec tomu nerozumiem, 
najmä praktickému účelu funkcií... Podľa mňa to 
v reálnom živote nemá využitie, je to umelo 
vytvorený problém, nemá zmysel sa tým zaoberať.“ 
Týmto sa ukázalo, že prepojenie s praktickým 
využitím niektorým žiakom skutočne chýba. 

Rozhodli sme sa teda pri zavedení pojmu 
funkcia v prvom ročníku strednej školy vychádzať 
zo závislosti fyzikálnych veličín, ktoré budeme 
merať pomocou prostredia Coach, ktoré je dostupné 
na veľkom počte stredných škôl. Vytvorili sme aj 
druhú verziu návrhu vyučovania funkcií, pri ktorom 
sa prostredie Coach nevyužíva (pre prípad, že 
niektorá škola Coach k dispozícii nemá) a meranie 
v tomto prípade prebieha pomocou videa a voľne 
dostupného programu Tracker, prípadne pomocou 
interaktívnej simulácie. 

V práci sa nachádza metodický materiál pre 
učiteľa, ktorý zahŕňa návod na prácu s prostredím 
Coach pre potrebné merania, fyzikálne pozadie 
meraní pre učiteľov, ktorí nemajú pedagogickú 
kombináciu matematika – fyzika a podrobný opis 
piatich vyučovacích hodín, na ktorých prebieha 
zavedenie pojmu funkcia pomocou fyzikálnych 
meraní. 

Využiteľných fyzikálnych závislostí pre tento 
návrh môžeme nájsť viac, my sme si zvolili použitie 
troch závislostí – závislosti polohy od času pri 
voľnom páde, závislosti dráhy od času pri 
rovnomernom priamočiarom pohybe a závislosti 
tlaku od objemu pri izotermickom deji. K návrhu 
sme vytvorili pracovné listy, ktoré sa venujú 
meraniam, ale aj samotným funkciám, pričom 
prechádzame od konkrétnych závislostí  
k všeobecnej závislosti y(x).  

Dve verzie návrhu sa od seba navzájom líšia iba 
metódou merania, úlohy pre žiakov sú v oboch 
verziách zhodné. Preferujeme však použitie prvej 
verzie – reálneho merania s prostredím Coach, 
nakoľko predpokladáme, že reálne meranie je pre 
žiakov názornejšie a zaujímavejšie. 

Návrh sa v súčasnosti testuje na gymnáziu 
Grösslingova so žiakmi kvarty osemročného 
gymnázia. Testovanie je zamerané na overenie 
využiteľnosti návrhu – overujeme, či je správne 
odhadnutá časová náročnosť jednotlivých aktivít, 
rovnako aj náročnosť a zrozumiteľnosť úloh pre 
žiakov. Testovanie teda nie je zamerané na 
overenie, či je táto metóda vyučovania funkcií 
účinnejšia, než iné, preto takýto záver 
nevyslovujeme. Veríme však, že žiaci, ktorí budú 
vďaka tejto metóde vidieť praktické využitie 
funkcií, budú pre tému viac zaujatí. 
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