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Ako závisí zloženie sopky od jej tvaru? 

V predošlej časti ste získali dôležité poznatky o sopkách a preto môžete začať uvažovať najprv 

o teoretickom návrhu a potom o praktickom skúmaní faktorov, ktoré ovplyvňujú tvar a zloženie sopky.  

Nesmiete zabudnúť, že zisťujete či existuje nejaká závislosť od zloženia sopky a jej tvaru. Zaujíma nás, 

ako zloženie ovplyvňuje viskozitu (tekutosť) lávy? Má teplota vplyv na tekutosť lávy? Ak máte otázku, 

ktorú by ste chceli v tejto oblasti preskúmať môžete ju navrhnúť. Budete pracovať v trojčlenných a 

päťčlenných skupinách. Pričom každá skupina má mať k dispozícii minimálne jedného člena opačného 

pohlavia.  

Nebudete používať skutočnú lávu, ale použijete jednu tekutinu a budete meniť jej  vlastnosti. Je 

potrebné, aby ste si najprv starostlivo naplánovali a premysleli  skúmanie a brali do úvahy všetky 

premenné, ktoré budete meniť (napr. teplota, alebo obsah kryštálov). Pred začatím experimentu 

písomne zodpovedajte na nasledovné otázky. Tieto odpovede vám pomôžu presnejšie si vyjasniť váš 

výskum a pomôžu vám pri jednoduchšej realizácii. Tým, že ich budete mať napísané môžete sa k nim 

kedykoľvek v priebehu výskumu vrátiť. 

1. fáza: Čo ideme skúmať - aký je výskumný problém? 

2. fáza: Čo už o tom (ne)vieme? Aký je náš predpoklad (názor) na to čo ideme skúmať? 

3. fáza: Pre koho by mohol byť náš výskum zaujímavý? 

4. fáza: Aké pravidlá v našej skupine budú platiť pre úspešné zvládnutie výskumu (napr. zodpovednosť, 

presnosť , ohľaduplnosť)? Čo od tých pravidiel očakávame? 

5. fáza: Ako to budeme skúmať? Kedy to budeme skúmať? Ako dlho to budeme skúmať? Čo budeme 

špeciálne pozorovať? Kto to bude skúmať - ako si rozdelíme prácu (meranie, zaznamenávanie, 

realizácia výpočtov, tvorby tabuliek , grafov, vypracovanie záverečnej formálnej správy/protokolu, 

zabezpečenie pomôcok, techniky a pod.)? V akých jednotkách to budeme skúmať a zapisovať?  

6. fáza: Aké pomôcky k tomu budeme potrebovať? Ako sa s nimi manipuluje? Kto ich bude mať na 

starosti?  

7. fáza: Aký výsledok očakávame?  

 

Po úspešnom zodpovedaní na všetky otázky, váš navrhnutý postup prekonzultujeme, aby ste mohli 

pristúpiť k praktickej realizácii. Poradím vám nejaké návrhy na zlepšenie, ktoré môžete zapracovať do 

vašej práce a teoreticky vám pomôžu pomôcť pri realizácii.  

Realizácia merania: 

Pri samotnej realizácii treba dbať na bezpečnosť a dohodnuté pravidlá.  Pravidelne a prehľadne si 

zaznamenávajte údaje, ktoré získate (napr. do tabuľky) a priebežne realizujte potrebné výpočty. Ak je 

potrebné, tak samozrejme môžete upraviť experimentálne postupy. Všetky zmeny, ktoré urobíte 

a neplánovali ste ich, si zaznamenávajte s odôvodnením prečo ste zmenili postup. Pomôže vám to pri 

písaní záverečnej správy.  

 

  



Analýzy a interpretácia výsledkov: 

Pri realizácii merania môžete používať pracovné verzie svojich tabuliek a grafov, ale už pri analýze 

a interpretácii je potrebné výsledky sumarizovať do prehľadných foriem. Pri analýze sa zamerajte na 

nasledovné otázky: 

1. fáza: Aký je vzťah medzi veličinami (teplota, obsah kryštálov, čas a pod.), ktoré ste použili pri 

meraní? 

2. fáza: Aká bola presnosť vašich získaných údajov? Aké ste urobili možné chyby? Aké obmedzenia ste 

pri realizácii zažili? 

3. fáza: Ako sa získané údaje zhodovali s vašou  hypotézou (názorom)?  Viete zovšeobecniť vaše 

výsledky? Vyskytli sa otázky, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu výskumu? 

Na základe vašich získaných nových vedomostí a zručností určte miesto vzniku uvedených sopiek 

(subdukcia, rift, alebo hotspot), ich možné horninové zloženie (ryolit, alebo andezit) a načrtnite tvar 

jednotlivých sopiek (kužeľový, alebo štítový).  Vyplnená tabuľka je súčasťou záverečného protokolu. 

Tabuľka 1 Hodnoty priemerov a výšok vybraných sopiek (Chain reaction, 2017) 

Sopka 

Výška od 

hladiny mora 

(m) 

Priemer 

(km) 

Mauna Loa 4169 90 

Maui 3085 40 

Fuji-san 3776 30 

Tenerife 3715 40 

Mount St Helens 2549 25 

La Palma 2423 30 

Tahiti 2235 30 

Nevado  

Ojos Del Salado 
5887 8 

Gran Canaria 1949 45 

Great Sitkin 1740 9 

Kanaga 1312 10 

Moffett 1200 9 

Reunion 2631 35 

Zdieľanie a prezentácia:  

Pri prezentácii a zdieľaní vlastných výsledkov vás čaká náročná úloha a to obhájiť vami získané údaje 

a diskutovať o nich so spolužiakmi.  Odovzdať mi formálnu správu - protokol  o výsledkoch, ktorý môže 

byť v písanej, alebo elektronickej podobe a musí obsahovať: 

- mená autorov výskumu, 

- výskumný problém, 

- výskumnú hypotézu, 

- pracovný postup, 

- priebeh výskumu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) 

- interpretáciu (vysvetlenie) získaných výsledkov, 

- formuláciu predpovedí, alebo možných zovšeobecnení, 

- formuláciu ďalších možných výskumných problémov, 

- uplatnenie výsledkov merania v praxi a možnosti ich zverejnenia, 

- vypracovaná tabuľka. 

Na záver vás čaká vyplnenie krátkeho sebahodnotenia a hodnotenia skupiny a mnou pripravený test.  
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