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Summary 

Authors in the article discuss the specific issues of teaching physics. They focus on special 

problems the teachers have to face and solve when teaching physics.  

 

1 Úvod 

V našom príspevku predkladáme niekoľko poznámok vzťahujúcich sa k niektorým 

špecifickým charakteristikám práce učiteľa fyziky. V príspevku sa snažíme na niektoré z 

nichpoukázať a pomenovať ich. Počas svoje pedagogickejpraxe musí učiteľ fyziky riešiť 

celý rad problémových situácií, súvisiacich s jeho edukačnou a výchovnou prácou. Neraz 

sa dostane do situácie, keď sajeho osobná skúsenosťdostane do rozporu so všeobecne 

prezentovanými tézami. Je preto dôležité, aby najmä mladí učitelia čo najskôr prejavili 

schopnosť sebareflexie, objektívneho posúdenia svojej práce a fungovania celého vzd-

elávacieho systému. Schopnosť učiteľov kompenzovať nesúlad medzi teóriou a vzd-

elávacou praxou prispeje k eliminácii negatívneho vplyvu pedagogických mýtov v pro-

spech úspešného rozvoja ich žiakov. 



Ján Birčák, VladimírŠebeň 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 34 

2 Realita a mýty o práci učiteľa fyziky 

Výchovno-vzdelávací proces v škole vždy bol a aj v súčasnosti je opradený množstvom 

historiek, výmyslov a legiend. Tejto problematike venoval vo svojej novej publikácii mi-

moriadnu pozornosť spoluautor tohto príspevku J. Birčák (2012). Osobitnú pozornosť si 

zasluhujú výmysly podávané ako pravda, ktoré bezprostredne ovplyvňujú prácu učiteľa. 

Ide o takzvané pedagogické mýty, väčšina ktorých ovplyvňuje prácu učiteľa z negatívnej 

stránky. Pôvod týchto mýtov treba hľadať v samotnom myslení pedagógov, ktoré okrem 

vedeckej, obsahuje aj mýtickú zložku. Súvisí to s tým, že pomerne často učitelia určité 

didaktické predstavy, postupy a skúsenosti interpretujú tak, že niektoré ich stránky bezd-

ôvodne zveličujú, iné nedoceňujú, ba až ignorujú. Následne vo svojej konkrétnej vých-

ovno-vzdelávacej činnosti sa o takéto závery opierajú, neraz ich povyšujú na akýsi princíp 

či metódu svojej práce. Ak sa takýto postup neopiera o objektívnu analýzu, ale iba o ne-

podloženú vieru vo vysnívaný výsledok, tak skôr či neskôr to vyústi do rozporu medzi 

očakávanými a dosiahnutými výsledkami. To ešte viac komplikuje aj tak už zložitý proces 

vzdelávania a výchovy vo fyzike. Uvedieme niekoľko príkladov mýtov súčasného vzde-

lávania. Tak napríklad, z nedávnej minulosti vieme, že absolutizácia a bez ohľadu na ko-

nkrétne podmienky presadzovanie pedagogického cieľa – vychovať všestranne rozvinutú 

harmonickú tvorivú osobnosť, viedlo k dogmatickému a formálnemu osvojovaniu veľk-

ého množstva hotových poznatkov. Podobnú povahu má aj mýtus o „zázračnej“ úspe-

šnosti didaktických foriem, metód a technológií. Najmä začínajúci učitelia hľadajú možn-

osť zredukovať pedagogickú teóriu do podoby akýchsi receptov či manuálov na ich použ-

itie pre potreby konkrétnej vyučovacej hodiny na riešenie konkrétnej didaktickej situácie. 

Neraz podobu mýtu majú aj jednoznačné tvrdenia o preťaženosti žiakov nadmernou 

učebnou informáciou. Skúsenosť úspešných pedagógov je však taká, že preťaženosť detí 

závisí nie natoľko od objemu osvojovanej informácie, ako od schopnosti učiteľa zaujať 

procesom získavania nových vedomostí. Ak vzdelávací proces predbieha v priaznivej 

subjektívnej pohode s vhodnou emocionálnou podporou, vtedy žiaci pri učení nepociťu-

júúnavu. Naopak, môžu pociťovať únavu v nečinnosti. Tak napríklad, dlhodobé pozo-

rovanie veľkej skupiny žiakov ukázalo, že iba 10,1 % žiakov ako príčinu únavy uvádzala 

preťaženosť učením, ďalších (22,1 %) najviac unavuje práca na neplný výkon, učenie bez 

záujmu (58,7 %), nepochopenie učebnej látky (5,3 %) a vplyv mikro prostredia (spolužia-

kov) (3,8 %) (L. Fridman). Ukazuje sa, že preťaženosť žiakov učením, o ktorej sa toľko 

hovorí, vplýva na únavu menšou mierou, ako nedostatočná zaťaženosť učebnou činn-

osťou, keď žiak pracuje na polovičný výkon, keď sa nudí nečinnosťou. 

Mnoho podôb mal a stále ešte má mýtus o dominujúcej úlohe učiteľa vo vzdelávacom 

procese a o žiakovi ako objekte pedagogického pôsobenia. Ako sa postupne vyvíjala peda-



Učiteľ fyziky- realita a mýty 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 35

gogická veda a prax od vyložene autoritatívnej k súčasnej humanistickej, tak postupne sa 

mení aj postavenie žiaka od objektu výchovy a vzdelania k ich subjektu. Nová paradigma 

výučby vníma žiaka ako subjekt poznávania a výchovy, napriek tomu aj v súčasnej škole 

má učiteľ naďalej dominantnú pozíciu, v lepšom prípade v nejakej skrytej podobe. Tomu-

to zo zotrvačnosti zodpovedajú aj používané didaktické postupy v duchu klasickej sché-

my: učiteľ hovorí a koná, a žiak počúva a pozoruje. Humánna pedagogika by sa mala viac 

opierať o dialóg a spoluprácu učiteľa a žiaka, ktorá vytvára ovzdušie vzájomnej sympatie a 

tvorivej aktivity žiakov. 

Celý rad školských mýtov má živnú pôdu v prítomnosti opozitných prvkov v myslení 

pedagóga, keď jedna jeho myšlienka je v opozícii voči inej (P. Burdie). Najčastejšie ide o 

takéto opozitá: „tradície – inovácie“, „tvorivosť – algoritmizácia (technologizácia)“, „slo-

boda – donucovanie“, „humanistický – autoritatívny štýl“ a i. Strohé vymedzenie týchto 

opozít ako nezlučiteľných kategórií následne vedie k radikalizácii kategorizácie rôznych 

pedagogických javov a procesov, ale aj žiakov, čo potom obmedzuje učiteľa v jeho prak-

tickej činnosti. Neraz je jeho dobrá snaha v záujme úspešnej práce žiakov zmarená tým, 

že nedokáže integrovať tieto opozitá. V praktickej činnosti učiteľa často býva ťažko jedn-

označne oddeliť vhodné didaktické formy, metódy a prostriedky od nevhodných, lebo to, 

čo je pre jedného pedagóga neprijateľné, inému prináša úspech. Tak napríklad na opoz-

itách „inovácie – tradície“ (novátori – konzervatívci) sa opiera aktuálny mýtus o tom, že 

didaktické inovácie, experimentovanie zohráva vo výchovno-vzdelávacom procese výlu-

čne pozitívnu úlohu, a konzervativizmus (tradície) naopak brzdia rozvoj vedy a praxe. Je 

na škodu veci, keď súčasní inovátori a experimentátori v oblasti didaktiky fyziky venujú 

pozornosť iba pozitívnym výsledkom svojej práce, ignorujúc negatívne zistenia. Pri čítaní 

aktuálnej metodickej literatúry, najmä zborníkov z didaktických konferencií a tiež grad-

uačných prác, ich čitateľ neraz nadobúda dojem, že každý experimentálny pokus v didak-

tike fyziky je vopred „odsúdený“ na úspech. 

Mýticky, nepravdivo znie aj tvrdenie, že technologizácia a algoritmizácia vzdelávacieho 

procesu znemožňuje tvorivosť učiteľa (opozitum „tvorivosť – algoritmizácia“). Ak máme 

na mysli fyziku a jej výučbu, tak napríklad opakovanie experimentu, ktorý nám umožní 

dostup k najnáročnejším vedeckým výsledkom, si neraz vyžaduje nespornú vysokú dávku 

tvorivosti experimentátora, napätie mysle, vynaliezavosti, pevnosti charakteru a nezávis-

losti úsudku. Nemožno a priori odmietať technológie (či algoritmus) v prospech pedago-

gickej tvorivosti a nemožno akúkoľvek tvorivosť vydávať za absolútne tvorivý fakt. 

Na opozitách „sloboda – donucovanie“ či „humanistické – autoritatívne“ stojí mýtus o 

tom, že humánna výchova vylučuje donucovanie. Pedagógovia a psychológovia tvrdia, a 

každý rodič to tiež vie, že niet výchovy založenej na absolútnej slobode dieťaťa. Výchova a 

priori predpokladá určité pôsobenie, ktoré vždy obmedzuje slobodu, vytyčuje jej rámec. 
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Výchova bez zábran speje k anarchii, chaosu. „Škola bez disciplíny, ako mlyn bez vody“, 

tvrdil učiteľ národov J. A. Komenský. Na opozitách „vonkajšie – vnútorné“ stojí mýtus o 

tom, že všetky problémy vzdelávania pochádzajú z nedostatočného financovania školstva. 

Na opozitách „prednosti – nedostatky“, „prospech – vychovanosť“ a pod. sa zakladá veľa 

škodlivých mýtov súvisiacich s vnímaním a hodnotením žiakov, ako napríklad: „talent-

ované sú tie deti, ktoré sa dobre učia“, „zle prospievajúci žiak nemôže byť dobre vychov-

aný“ atď. 

Očakávané výsledky neprináša ani úzkostlivá, striktná diferenciácia pozitívnych a ne-

gatívnych prejavov správania žiakov a ich triedenie na dobrých a zlých. Stáva sa, že učiteľ 

unáhlene a neobjektívne zaškatuľkuje aj schopného žiaka medzi horších a neskôr iba s 

ťažkosťami koriguje svoje pôvodné rozhodnutie. Neraz sa stáva, že pre takéhoto žiaka je 

doslova vykúpením jeho alebo učiteľov prestup na inú školu. 

Dobrého učiteľa neznepokojujú jednotlivé kroky žiaka, viac či menej vydarené, ale viac 

ho zaujíma proces zmeny dieťaťa, vývoj, trend, ktorému sa správny učiteľ teší spolu so 

žiakom. Žiak dôveruje takémuto učiteľovi, lebo vidí, že učiteľ sa o neho zaujíma. 

Pochopiteľne kľúčovou postavou pedagogických mýtov je učiteľ. Podľa mienky niekto-

rých odborníkov, ale aj širokej verejnosti, práve jeho profesionalizmus je ten rozhodujúci 

činiteľ, ktorý môže posunúť školu na požadovanú úroveň. Avšak táto predstava hypoteti-

zuje rolu a možnosti pedagóga a tiež má povahu mýtu, lebo možnosti učiteľa sú tiež limi-

tované. Analogicky aj efektívnosť didaktických metód tiež závisí nielen od majstrovstva 

učiteľa, ale aj od schopnosti žiakov za daných podmienok ich akceptovať. A tiež od aktu-

álnej spoločenskej klímy a od kvality celého výchovno-vzdelávacieho procesu. V neadek-

vátnom systéme ani ideálny učiteľ nedokáže úspešne realizovať svoj profesionálny potenc-

iál. Platí aj opačné tvrdenie, že ani dokonalý školský systém veľa nezmôže s nedostatočne 

pripraveným učiteľom. 

Aj napriek tomu, že spomínané mýty boli mnohokrát pedagogickou praxou odvrhnut-

é, pretrvávajú v škole naďalej, a zrejme budú sťažovať prácu ďalším generáciám učiteľov a 

žiakov. Živnú pôdu nachádzajú predovšetkým v myslení samotných učiteľov, žiakov, ich 

rodičov, verejnosti a informačného systému, ktorý prácu školy sprevádza.  

3 Záver 

Školská reforma priniesla do každodenného života našich škôl na všetkých stupňoch 

celý rad zmien a dopadov.Aj pre túto reformu však platí, žeúloha učiteľavo výchovno 

vzdelávacom procese je nespochybniteľná. Od jeho pedagogického majstrovstva, od 

schopnosti objektívneho posúdenia svojej práce a fungovania celého vzdelávacieho 

systému závisia výsledky,ktoré žiaci dosiahnu počas svojho štúdia na našich školách.  
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