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ABSTRAKT 

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá zisťovaním účinnosti bádateľsky 

orientovanej výučby (BOV) chémie na základných školách a gymnáziách na modelovej 

téme Chemický dej. Pozostáva z troch hlavných častí – teoretickej, praktickej 

a výskumnej.  

Teoretická časť práce sprístupňuje poznatky o bádateľsky orientovanej výučbe, 

jej význame pre vzdelávanie v 21. storočí, charakterizuje úrovne bádania, učebný cyklus 

5E, jej kladné i problémové stránky.  

Praktická časť práce obsahuje súbor vytvorených metodík, t. j. metodické listy pre 

učiteľov a pracovné listy pre žiakov k tematickému celku Premeny látok pre základné 

školy a k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre gymnáziá.  

Výskumná časť práce sprístupňuje výsledky pedagogického výskumu, ktorý bol 

zameraný na overenie vplyvu BOV na rozvoj vyšších myšlienkových operácií podľa 

revidovanej Bloomovej taxonómie, rozvoj vedeckých spôsobilostí, ako aj zisťovanie 

postojov žiakov k tejto výučbe. 

Výsledky získané na základe realizácie BOV a jej overovania prostredníctvom 

kognitívnych testov a následne štatistickým vyhodnotením potvrdili pravdivosť 

stanovených hypotéz  –  zvýšila sa úroveň vedomostí a zručností žiakov, zvlášť u 

prospechovo slabších žiakov na obidvoch stupňoch škôl. Vyhodnotením žiackeho 

škálového dotazníka projektu Establish sa zistili štatisticky významné rozdiely 

v postojoch žiakov k predmetu chémia pred BOV a po BOV. Na základe štatistického 

vyhodnotenia škálového dotazníka vytvoreného podľa OECD PISA nastal u žiakov 

rozvoj vedeckých spôsobilostí. Z vyhodnotenia štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi 

a žiakmi po BOV vyplynuli kladné postoje učiteľov a žiakov k BOV a význam BOV pre 

rozvoj skupinovej spolupráce a komunikácie. 

 

Kľúčové slová: bádateľsky orientovaná výučba, chemický dej, revidovaná Bloomova 

taxonómia, vedecké spôsobilosti, postoje žiakov, pedagogický výskum 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The Dissertation work is focused on finding the effectivity of the inquiry-based 

science education of Chemistry subject at elementary schools and grammar schools 

concerning the topic of Chemistry process. 

The theoretical part proves the knowledge of inquiry-based science education 

(IBSE) in the 21 century, specifies the level of research, learning cycle 5E, its positives 

and negatives.  

The practical part is created by the files of methodology, particularly the 

methodological worksheets for teachers  and worksheets for pupils as well, regarding the 

topic Substance Transformation for the elementary schools and for the grammar schools 

the topic Chemical Reactions and Chemical Equations.  

In the research part, there are shown the results of paedagogical research aiming 

at verifying the influence IBSE on to develop the higher mind operations according to 

Bloom taxonomy, to develop the scientific skills, as well as the survey of pupils´ attitudes 

to this particular educational teaching process. 

The results obtained from the IBSE implementation and its verification performed 

by the cognitive tests and further by statistical evaluation, have confirmed the validity of 

the set hypotheses – the level of pupils' knowledge and skills has been increased, 

especially at weaker pupils in both degree of schools.  

 By pupils´scale evaluation questionnaire called Establish, there were revealed the 

statistically significant differences at pupils´ attitudes towards the subject of Chemistry 

before and after IBSE. Based on the statistic evaluation of the OECD PISA scale 

questionnaire, the development of scientific skills has been achieved at pupils. The 

evaluation of structured interviews with teachers and pupils after IBSE has revealed the 

positive attitudes of teachers and pupils towards IBSE and the importance of IBSE for the 

development of group collaboration and communication. 

 

Keywords: inquiry-based science education, chemical process, revised Bloom's 

taxonomy, scientific skills, attitudes of pupils, paedagogical research 
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1 ÚVOD 

Rámec vzdelávania v 21. storočí tvorí jadro základných poznatkov z predmetov, 

ako sú materinský jazyk, anglický jazyk, matematika, prírodné vedy, geografia, história 

a pod., interdisciplinárne témy 21. storočia, ktoré súvisia s rozvojom globálneho 

povedomia, zdravotnej, ekologickej, finančnej, občianskej gramotnosti a pod., a zručnosti 

pre 21. storočie, t. j. zručnosti na učenie sa a inovatívnosť, ako sú kritické myslenie, 

riešenie problémov, komunikácia, spolupráca, zručnosti pre život a zamestnanie, ako sú 

flexibilnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a zručnosti na prácu s informáciami, médiami 

a technológiami. Napĺňanie rámca vzdelávania pre 21. storočie má byť podporované 

kurikulom, vzdelávacími štandardmi, sumatívnym a formatívnym hodnotením žiakov, 

profesijným rozvojom učiteľov a vzdelávacím prostredím (Partnership for 21st Century 

Learning, 2007). 

Prírodovedné vzdelávanie ponúka platformu na rozvoj vyššie uvedených 

zručností 21. storočia a spôsobilostí vedeckej práce, ako sú tvorba hypotéz, navrhovanie 

spôsobov riešenia, tvorba záverov, argumentácia pri využívaní vedeckých postupov. 

Otázkou je, ktorými vyučovacími koncepciami možno v prírodovednom 

vzdelávaní dosiahnuť naplnenie rámca vzdelávania pre 21. storočie.   

Jednou z vhodných vyučovacích koncepcií sa javí bádateľsky orientovaná výučba 

(BOV) (v angl. Inquiry Based Science Education, IBSE). V bádateľsky orientovanej 

výučbe žiaci postupujú v učení krokmi ako vedec vo svojej práci. Pochopenie spôsobu 

uvažovania vedcov môže výrazne ovplyvniť žiacke chápanie kľúčových súvislostí 

obsahu učiva a spôsobu, ako sa k poznatkom dopracovať. 

Ako napĺňa bádateľsky orientovaná výučba požiadavky na vzdelávanie pre 21. 

storočie? 

Odpoveďou na túto otázku sú výsledky domácich i zahraničných výskumov 

zameraných na overovanie efektívnosti implementácie bádateľsky orientovanej výučby 

do vyučovania prírodných vied (Kireš et al., 2016, Eurydice, 2011, Minner et al., 2009). 

Výsledky výskumov poukázali na to, že bádateľsky orientovaná výučba:  

- zvyšuje porozumenie prírodovedných poznatkov, 

- zvyšuje trvácnosť vedomostí, 

- rozvíja spôsobilosti vedeckej práce a zručnosti 21. storočia, 

- umožňuje formovať postoje a názory žiakov na význam prírodovedného 

vzdelávania a vedy pre život. 
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Na Slovensku je požiadavka bádateľsky orientovanej výučby v predmete chémia 

zakotvená v inovovaných Štátnych vzdelávacích programoch pre základné školy 

a gymnáziá.  

V inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre 2. stupeň základnej školy pre 

predmet chémia sa uvádza: „Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný 

charakter, to znamená, že žiaci vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti 

ich správania a vzájomného pôsobenia“ (iŠVP ISCED 2, 2014) . 

V inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá pre predmet 

chémia sa uvádza: „Žiaci sa učia aplikovať metódy vedeckého poznávania, z ktorých 

najdôležitejší je experiment. Upevňujú si dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť 

objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Merajú, zaznamenávajú, triedia, 

analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú, overujú predpoklady a tvoria závery v 

procese experimentálnej činnosti vo forme úloh rôznej kognitívnej náročnosti“ (iŠVP 

ISCED 3A, 2014). 

Keď však zmeníme spôsob výučby, musíme zmeniť aj hodnotenie. Hodnotiť 

máme nielen úroveň konceptuálneho porozumenia, ale aj rozvoj spôsobilostí a zručností. 

Používanie nástrojov sumatívneho hodnotenia už nie je postačujúce. 

Ako sa v požiadavkách na hodnotenie v 21. storočí zdôrazňuje, je potrebné využívať aj 

nástroje formatívneho hodnotenia, cieľom ktorých je zistiť okamžitú spätnú väzbu 

o vedomostiach, spôsobilostiach, zručnostiach, porozumení, myslení i miskoncepciách 

žiakov, a tak usmerňovať žiacke učenie vo chvíli, keď sa určitý výkon dá zlepšiť.  

Naším cieľom bolo vytvoriť súbor metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov 

a pracovné listy pre žiakov k téme Chemický dej pre bádateľsky orientovanú výučbu na 

základných školách a gymnáziách a zistiť ich účinnosť vo vyučovaní chémie vzhľadom 

na rozvoj konceptuálneho porozumenia poznatkov, rozvoj spôsobilostí vedeckej práce 

a formovanie názorov a postojov žiakov k predmetu chémia a bádateľsky orientovanej 

výučbe. 
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1.1  Ciele dizertačnej práce  

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť súbor metodík, t. j. metodické 

listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov k téme Chemický dej pre bádateľsky 

orientovanú výučbu na základných školách a gymnáziách a zistiť účinnosť bádateľsky 

orientovanej výučby vo vyučovaní chémie vzhľadom na rozvoj konceptuálneho 

porozumenia poznatkov, rozvoj spôsobilostí vedeckej práce a formovanie názorov a 

postojov žiakov k predmetu chémia a bádateľsky orientovanej výučbe. 

 Na naplnenie hlavného cieľa dizertačnej práce sme stanovili nasledujúce 

čiastkové ciele: 

1. Spracovať literárnu rešerš z domácich a zahraničných literárnych a internetových 

zdrojov zameranú na problematiku bádateľsky orientovanej výučby (východiská, 

základné pojmy, úrovne bádania, učebný cyklus 5E, rola učiteľa a žiakov, kladné 

a problémové stránky). 

2. Vytvoriť súbor metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre 

žiakov k tematickému celku Premeny látok pre základné školy a k tematickému 

celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre gymnáziá podľa učebného cyklu 

5E v súlade s iŠVP ISCED 2 a iŠVP ISCED 3A.  

3. Optimalizovať navrhnuté metodiky podľa pripomienok učiteľov chémie na 

základných školách a gymnáziách. 

4. Pripraviť výskumné nástroje pre učiteľov a žiakov zamerané na: 

- zisťovanie postojov učiteľov k vyučovaniu chémie (t. j. škálový dotazník 

vlastnej konštrukcie), 

- zisťovanie názorov a postojov učiteľov k bádateľsky orientovanej 

výučbe (t. j. štruktúrovaný rozhovor), 

- zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov (t. j. kognitívne testy),  

- zisťovanie postojov žiakov k vyučovaniu chémie a k predmetu chémia   

(t. j. škálové dotazníky vlastnej konštrukcie),  

- zisťovanie názorov a postojov žiakov k bádateľsky orientovanej výučbe 

(t. j. štruktúrovaný rozhovor). 

5. Pripraviť a realizovať pedagogický výskum zameraný na overenie účinnosti 

bádateľsky orientovanej výučby a výsledky výskumu štatisticky vyhodnotiť. 

6. Navrhnúť odporúčania na využitie bádateľsky orientovanej výučby vo výučbe.  
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Teoretické východiská bádateľsky orientovanej  výučby 
 

Rámec vzdelávania v 21. storočí 

Rámec vzdelávania v 21. storočí (Obr. 1) tvorí jadro základných poznatkov 

z predmetov (ako materinský jazyk, anglický jazyk, matematika, prírodné vedy, 

geografia, história, umenie a pod.), interdisciplinárne témy 21. storočia, ktoré súvisia 

s rozvojom globálneho povedomia, zdravotnej, ekologickej, občianskej, finančnej, 

ekonomickej, obchodnej a podnikateľskej gramotnosti a zručnosti pre 21. storočie, t. j. 

zručnosti na učenie sa a inovatívnosť (kritické myslenie, riešenie problémov, 

komunikácia, spolupráca, tvorivosť, inovatívnosť a predstavivosť), zručnosti pre život 

a zamestnanie (flexibilnosť a adaptabilnosť, sociálne a medzikultúrne  zručnosti, 

zodpovednosť za seba, produktívnosť a spoľahlivosť, líderstvo a zodpovednosť za iných) 

a zručnosti na prácu s informáciami, médiami a technológiami, ktoré súvisia s rozvojom 

digitálnej, mediálnej a technologickej gramotnosti. Napĺňanie rámca vzdelávania pre 21. 

storočie má byť podporované kurikulom, vzdelávacími štandardmi, sumatívnym 

a formatívnym hodnotením žiakov, profesijným rozvojom učiteľov a vzdelávacím 

prostredím (Partnership for 21st Century Learning, 2007). 

 

 

Obr. 1  Rámec vzdelávania v 21. storočí (upravené podľa Partnership for 21st Century 

                     Learning, 2007) 

Otázkou je, či to, čo učíme (obsah), je potrebné pre život a prácu v rôznych 

oblastiach a či metódy, ktoré používame, zabezpečujú požadované vedomosti, zručnosti 

a postoje absolventov pre budúce uplatnenie sa v reálnej praxi (Tomengová, 2012). 
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Výučba chémie pre 21. storočie 

Neustálym nárastom chemických poznatkov v posledných desaťročiach                

20. storočia a snahou zachytiť tieto poznatky vo výučbe chémie bol obsah učiva chémie 

neúmerne rozširovaný predovšetkým ďalšími teoretickými poznatkami a faktami na úkor 

porozumenia a aplikácie týchto poznatkov. To viedlo postupne k tomu, že výučba chémie 

na základných a stredných školách sa stále viac vzďaľovala poznatkom a skúsenostiam 

bežného života a strácal sa aj jej experimentálny charakter.  

Škoda a Doulík (2009) v súvislosti s týmto obdobím uvádzajú, že 

„predimenzovanosť“ obsahu prírodovedných predmetov priniesla do škôl vysokú mieru 

obťažnosti prírodovedných predmetov a abstrakcie. Dozrievanie žiakov základných škôl 

v kognitívnej oblasti však nie je na takej úrovni, aby mohli žiaci s takou mierou abstrakcie 

zmysluplne pracovať. To vedie k mechanickému učeniu faktov bez bližšieho pochopenia 

súvislostí. Na stredných školách sa stretávame s rozsahom učiva, ktorý nezodpovedá ani 

časovej dotácii na výučbu prírodovedných predmetov, ani rozvoju žiakov v kognitívnej 

oblasti. To sa výrazne podpísalo na neobľúbenosti prírodovedných predmetov a na ich 

chápaní ako zbytočných pre život (Škoda, 2005). Dôsledkom je i malý záujem o ďalšie 

štúdium prírodných vied v rámci terciárneho vzdelávania či malá ochota venovať sa 

napríklad vedeckej práci v oblasti prírodných vied (Škoda, Doulík, Hajerová-Müllerová, 

2005). 

Výučba chémie v 21. storočí má podľa názorov odborníkov na chemické 

vzdelávanie i samotných chemikov napĺňať nasledujúce požiadavky:  

• Orientovať výučbu chémie k bežnému životu, k využitiu chemických poznatkov 

v hospodárstve, vo farmácii a medicíne, k ochrane a tvorbe životného prostredia, 

k uplatňovaniu zdravého životného štýlu každého človeka i spoločnosti. 

• Používať vo výučbe chémie viac experimentálnu výučbu.  

• Používať vo výučbe chémie rôzne metódy, formy a prostriedky vrátane 

informačno-komunikačných technológií (Čtrnáctová, Bílek, 2015). 

 

Požiadavky na obsah výučby chémie v 21. storočí 

Jadro základných poznatkov v obsahu učiva chémie základných škôl tvoria 

poznatky o vlastnostiach látok, zákonitostiach ich správania a vzájomného pôsobenia, 

poznatky o látkach dôležitých pre život a poznatky o použití rôznych látok v priemysle, 

poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné 

prostredie a ľudské zdravie (iŠVP ISCED 2, 2014). 
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Na stredných školách tvoria jadro základných poznatkov v obsahu učiva chémie 

poznatky o zložení, štruktúre, vlastnostiach a použití anorganických a organických látok, 

o chemických reakciách týchto látok, ich podstate, ovplyvňovaní a využití a poznatky, 

ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre 

spoločnosť a prírodu (iŠVP ISCED 3, 2014). 

Obsah výučby chémie má zahŕňať i aktuálne témy 21. storočia, ktoré sa vzťahujú 

na riešenie najkritickejších problémov, ktorým čelí ľudstvo, ako sú Kvalita vody, Zdroje 

energie, Zdravie a choroby, Udržateľnosť životného prostredia, Klimatické zmeny a pod. 

Ich cieľom je učiť chémiu cez reálne príklady života, učenie stavať na prirodzenom 

záujme žiakov o dianie okolo nás a výučbu realizovať aj za stenami triedy. V rámci týchto 

tém sa rozvíjajú zručnosti na učenie sa, ako sú kritické myslenie, riešenie problémov, 

komunikácia, spolupráca, zručnosti pre život, ako sú zodpovednosť, samostatnosť, 

flexibilita a zručnosti súvisiace s využívaním informačno-komunikačných technológií 

(Ganajová, Sotáková, 2018). 

Chemické vzdelávanie má byť preto multidisciplinárne a má zahŕňať nielen nové 

chemické pojmy, ale tiež súvislosti medzi týmito pojmami a udržateľnosťou životného 

prostredia (Hill et al., 2013).  

Vzhľadom na stratégie a ciele učenia Mahaffy (2012) navrhol, že tradičné tri 

úrovne učenia chémie –„makroskopická“, „symbolická“ a „molekulárna“ – je potrebné 

rozšíriť o štvrtú dimenziu „ľudský faktor“.  

 

Požiadavky na aktívne učenie zamerané na rozvoj zručností 21. storočia 

Už na konci 20. storočia sa mnoho vyspelých európskych a mimoeurópskych 

krajín zamýšľalo nad otázkou potreby zmeniť vzdelávacie systémy, pretože tradičná 

škola nepripravovala žiakov v dostatočnej miere pre život v modernej spoločnosti 

(Ganajová, Sotáková, 2018). 

Lisabonský summit krajín Európskej únie v roku 2000 vytýčil jasnú stratégiu 

„urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo 

orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom 

pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou“ (Lisbon Europen Council, 2000). Tento 

ambiciózny cieľ sa prejavil aj zvýšeným záujmom o výskum a vzdelávanie.  

Európska komisia v správe Europe needs more scientists (2004) jasne deklarovala 

potrebu kvalitného prírodovedného vzdelávania a následne v roku 2007 vydáva 

dokument Science education Now!: A renewed Pedagogy for the Future of Europe,  kde 
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vyjadruje jednoznačný názor, že „zmeny v prírodovednom vzdelávaní je možné dosiahnuť 

implementáciou metód aktívneho prírodovedného bádania“ (European Commission, 

2007).   

Tieto a ďalšie dôvody viedli k reforme školského vzdelávania v Európskej únii, 

ale aj na Slovensku i v Českej republike (Bělecký, 2007; Čtrnáctová et al., 2007). 

Postupne sa začali pretvárať ciele vzdelávania – od vzdelávania, ktoré bolo založené viac 

na encyklopedickosti či jednoduchom memorovaní poznatkov k vzdelávaniu pre život a 

prácu, t. j. „education for life and work“ (Pellegrino, Histon, 2012). 

A. Schleicher, riaditeľ pre vzdelávanie a zručnosti v OECD v správe z roku 2015  

zdôrazňuje, že „Hospodársky rast a sociálny rozvoj krajín závisia od zručností populácie, 

preto je cieľom vzdelávania po roku 2015, aby mladí ľudia získali nielen prístup k 

vzdelávaniu, ale aj spôsobilosti pre prácu a ďalšie vzdelávanie“ (OECD, 2015). 

  Na hlbší význam závislosti ekonomického rastu krajín od zručností populácie 

poukazujú aj Hanushek a Woesmann, ekonómovia OECD. Podľa Hanusheka a 

Woesmanna (2012) hlavnú úlohu pri ekonomickom raste krajín zohrávajú najmä 

zručnosti súvisiace s myslením a učením sa, ako sú kritické myslenie a riešenie 

problémov. Sú pre hospodársky rast krajín oveľa dôležitejšie ako školská dochádzka, 

ktorej je venovaná až príliš veľká pozornosť a naopak malá pozornosť je zameraná na 

kvalitu škôl  a zručnosti, ktoré sa tam rozvíjajú.  

  Meradlom úrovne rozvoja zručností súvisiacich s myslením a učením sú pritom 

výsledky medzinárodných porovnávajúcich meraní ako PISA, TIMMS a i. Hanushek a 

Woesmann (2015) uvádzajú, že „krajiny, ktoré dosahujú v PISA dobré výsledky majú 

vyšší rast HDP (z angl. gross domestic product)“. 

Prírodovedné vzdelávanie ponúka platformu na rozvoj zručností 21. storočia 

a spôsobilostí vedeckej práce, ako sú tvorba hypotéz, navrhovanie spôsobov riešenia, 

tvorba záverov, argumentácia pri využívaní vedeckých postupov (Ganajová, Sotáková, 

2016).  

Otázkou je, ktorými vyučovacími koncepciami možno v prírodovednom 

vzdelávaní dosiahnuť naplnenie požiadaviek z hľadiska rozvoja spôsobilostí vedeckej 

práce a zručností 21. storočia. Príkladom sú vyučovacie koncepcie zamerané na aktívne 

bádanie, a to bádateľsky orientovaná výučba a projektové vyučovanie (Windschitl 2009, 

Science Framework for the 2009 National Assessment of Educational Progress, National 

Science Teachers Association, 2011, Ganajová, Sotáková, 2018). 



21 
 

2.2 Bádateľsky orientovaná výučba ako jedna z vhodných vyučovacích 

koncepcií na rozvoj porozumenia, spôsobilostí vedeckej práce 

a zručností 21. storočia  
 

Ako bádateľsky orientovaná výučba napĺňa požiadavky na rozvoj porozumenia, 

spôsobilostí vedeckej práce a zručností 21. storočia    

 Začiatkom 60. rokov 20. storočia sa v USA vo vzdelávaní začala výrazne 

zdôrazňovať potreba zmeny smerom k učeniu sa vedeckých postupov skôr než obsahu 

vedy, t. j. aby žiaci aktívne „robili vedu“, skôr než sa „učili o vede“. So systematickými 

snahami o bádateľský prístup k vzdelávaniu sa stretávame od roku 1996, keď sa bádanie 

dostáva aj do vzdelávacích štandardov USA ako cieľ vzdelávania a zároveň metóda 

výučby obsahu aj postupov vedy (Kireš et al., 2016). 

V USA boli v roku 1996 poradným orgánom amerických akadémií (National 

Research Council) publikované národné štandardy pre prírodovedné vzdelávanie 

(National Science Education Standards). Tieto štandardy určujú reformované ciele 

prírodovedného vzdelávania a zdôrazňujú bádateľský prístup k prírodovednému 

vzdelávaniu, podľa ktorých:  

Bádanie z pohľadu vedy súvisí s rozličnými postupmi, ktorými vedci skúmajú svet 

okolo nás a prezentujú svoje vysvetlenia získané na základe vedeckých dôkazov 

vyplývajúcich z ich práce. 

Bádanie z pohľadu žiaka súvisí s aktivitami, prostredníctvom ktorých si žiaci 

budujú poznatky a porozumenie vedeckých ideí ako aj pochopenie toho, ako vedci svet 

okolo nás skúmajú. 

Tieto štandardy zdôrazňujú to, že žiaci majú byť schopní bádanie realizovať a mať 

predstavu o tom, čo je vedecké bádanie: „Žiaci na všetkých úrovniach prírodovedného 

vzdelávania by mali mať dostatok príležitostí realizovať bádanie a rozvíjať schopnosti 

myslieť a konať bádateľským spôsobom, t. j. formulovať otázky, plánovať a realizovať 

skúmanie, používať vhodné prostriedky a postupy na zber dát, kriticky a logicky 

rozmýšľať o súvislostiach medzi výsledkami a vysvetleniami, konštruovať a analyzovať 

alternatívne vysvetlenia a argumentovať“ (National Science Education Standards, s. 

105). 

Podobne podľa Linn et al. (2004) je bádanie „cieľavedomý proces spojený s 

rozpoznaním problému, návrhom vhodných experimentov a posúdením alternatívnych 

možností, plánovaním postupu skúmania, tvorbou a overovaním hypotéz, vyhľadávaním 
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informácií, vytváraním modelov študovaných dejov, diskusiou s ostatnými a 

formulovaním logických argumentov.“  

Realizácia bádania súvisí s využívaním podobných spôsobov, ako vedci používajú 

vo svojej práci (Bilgin, 2006). Spôsobilosti súvisiace so schopnosťou vedecky 

postupovať sa nazývajú vedeckými. Held et al. (2011) hovoria o spôsobilostiach vedeckej 

práce (Tab. 1)  a delia ich na základné (slúžia na usporiadanie a opis predmetov a javov) 

a integrované (schopnosť riešiť problémy a robiť experimenty).  

 

Tab. 1  Spôsobilosti vedeckej práce (Held et al., 2011) 

Základné spôsobilosti vedeckej práce Integrované spôsobilosti vedeckej práce 

• Spôsobilosť pozorovať 

• Spôsobilosť usudzovať 

• Spôsobilosť predpokladať 

• Spôsobilosť klasifikovať (triediť) 

• Spôsobilosť merať 

• Spôsobilosť interpretovať dáta 

• Spôsobilosť kontrolovať premenné 

• Spôsobilosť formulovať hypotézy 

• Spôsobilosť experimentovať 

• Spôsobilosť konštruovať tabuľky a grafy 

• Spôsobilosť opisovať vzťahy medzi 

premennými 

• Spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia 
 

Podľa Minner et al. (2009) sa v procese bádania rozvíjajú i zručnosti 21. storočia. 

Schopnosti žiakov, ako sú tvorivo a kriticky premýšľať, spolupracovať s ostatnými, 

komunikovať v pracovných skupinách, implementovať inovácie a pod., sa využívajú od 

identifikácie problémov cez plánovanie a realizáciu skúmania až po vytváranie 

argumentov a záverov. Na vyhľadávanie informácií, zaznamenávanie a spracovávanie 

výsledkov pozorovania a merania, zdieľanie a prezentáciu výsledkov sa používajú 

počítače, tablety, rôzne meracie zariadenia, senzory, modely, literárne a on-line zdroje 

(napr. simulácie, animácie, applety a i.) a pod. Jedným z kľúčových atribútov vedcov je 

aj ich schopnosť pracovať v rôznych multidisciplinárnych tímoch, aby vysvetlili a 

predpovedali dianie vo svete okolo nás. Aby boli vedci v tomto úsilí efektívni, potrebujú 

byť flexibilní, prispôsobiví, zodpovední a spoľahliví. 

 

Výsledky slovenských žiakov v medzinárodných porovnávajúcich meraniach PISA  

V európskom kontexte sa vzdelávacie trendy súvisiace s bádaním a ich 

systematické uplatňovanie objavujú v 90. rokoch 20. storočia. Súviseli s riešením 

problematiky klesajúceho záujmu a znižovania úrovne vedomostí a zručností v 

prírodných vedách, čo potvrdzovali aj výsledky medzinárodných porovnávajúcich 

meraní, ako sú PISA a TIMSS (Kireš et al., 2016). 
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PISA (Programme for International Student Assessment) skúma tzv. funkčnú 

gramotnosť 15-ročných žiakov, pričom v rámci nej sa sústredí na tri konkrétne oblasti – 

čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť.  

Na medzinárodných porovnávajúcich meraniach PISA sa zúčastňujú krajiny 

OECD aj partnerské krajiny. V poslednom meraní PISA v roku 2015 to bolo 72 krajín. 

Na Slovensku sa v PISA 2015 zúčastnilo 292 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné GYM, SOŠ). 

Celkovo  bolo otestovaných 6 350 15-ročných žiakov, z toho 3 035 dievčat a 3 315 

chlapcov. 

Prírodovedná gramotnosť sa v PISA definuje ako „schopnosť žiakov používať 

vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery na 

pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku 

ľudskej aktivity nastali“ (OECD, 2006).  

Graf 1 prezentuje priemerné 

dosiahnuté skóre žiakov Slovenskej 

republiky, Českej republiky a krajín 

OECD v prírodovednej gramotnosti 

v jednotlivých cykloch štúdie PISA. 

V porovnaní s Českou republikou a 

krajinami OECD vidieť výrazne 

klesajúcu tendenciu na Slovensku za 

posledné obdobie (Miklovičová et 

al., 2017).                       

Okrem dosiahnutého 

priemerného skóre je dôležitým 

ukazovateľom výkonu i zastúpenie 

žiakov v jednotlivých vedomostných úrovniach v prírodovednej gramotnosti. 

Tabuľka 2 zobrazuje porovnanie percentuálneho zastúpenia slovenských žiakov a 

žiakov krajín OECD vo vedomostných úrovniach v prírodovednej gramotnosti počas 

jednotlivých cyklov štúdie PISA (zvýraznená je riziková skupina).  

 

 

 

 

Graf 1  Priemerné dosiahnuté skóre žiakov 

Slovenskej republiky, Českej republiky a krajín 

OECD v prírodovednej gramotnosti v jednotlivých 

cykloch štúdie PISA 
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Tab. 2  Porovnanie percentuálneho zastúpenia slovenských žiakov a žiakov krajín OECD  

vo vedomostných úrovniach v prírodovednej gramotnosti počas jednotlivých cyklov štúdie PISA 

Prírodovedná 

gramotnosť 

2006 2009 2012 2015 

OECD SR OECD SR OECD SR OECD SR 

úroveň 6 

viac ako 708*bodov 

1,3 0,6 1,1 0,7 1,2 0,6 1,1 0,3 

úroveň 5 

(633 – 708) 

7,7 5,2 7,4 5,6 7,2 4,3 6,7 3,3 

úroveň 4 

(559 – 633) 

20,3 17,9 20,6 17,7 20,5 15,0 19,0 13,3 

úroveň 3 

(484 – 559) 

27,4 28,1 

 

28,6 29,2 28,8 26,2 27,2 24,8 

úroveň 2 

(410 – 484) 

24,0 28,0 24,4 27,6 24,5 27,0 24,8 27,6 

úroveň 1a 

(335 – 410) 

14,1 15,0 13,0 14,2 13,0 17,6 15,7 19,7 

úroveň 1b 

(261 – 335) 

 

5,2 

 

5,2 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,8 

 

9,2 

4,9 8,9 

pod úrovňou 1b 

(menej ako 261) 

0,6 2,1 

Zdroj: Miklovičová et al.: PISA 2015: Národná správa Slovensko. Bratislava, 2017. 

 

Z porovnania výsledkov slovenských žiakov v rokoch 2006 a 2015, keď bola 

prírodovedná gramotnosť hlavnou skúmanou oblasťou môžeme vidieť (Miklovičová et 

al., 2017): 

• Pokles priemerného výkonu slovenských žiakov o 28 bodov.  

• V rizikovej skupine sa umiestnila takmer tretina (30,7 %) slovenských žiakov, 

čo je štatisticky významný nárast o 10,5 %.  

• Podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine je štatisticky významne vyšší 

ako je priemer krajín OECD; naprieč cyklami má rastúcu tendenciu v 

neprospech slovenských žiakov. 

• Podiel slovenských žiakov v úrovniach 5 a 6 sa štatisticky významne znížil o 

2,2 %. 

Analýzy výsledkov slovenských žiakov v meraní PISA v oblasti prírodovedná 

gramotnosť poukazujú na to, že slovenskí žiaci síce ovládajú množstvo prírodovedných 

poznatkov, ale nevedia samostatne uvažovať o prírodovedných javoch a súvislostiach, 

skúmať ich, vytvárať hypotézy, hľadať a navrhovať cesty riešenia, interpretovať zistené 

dáta, formulovať závery a používať dôkazy pri argumentácii (Holec et al., 2010). 

Výsledky zo zisťovania postojov slovenských žiakov k prírodným vedám sú 

uvedené v prílohe 1. 

 

 



25 
 

2.3   Charakteristika bádateľsky orientovanej výučby 

Názov bádateľsky orientovaná výučba bol prebraný z anglického jazyka z tzv. 

Inquiry-based instruction (U.S. English) či ekvivalentu Enquiry-based instruction 

(British English). V zahraničnej literatúre sa však môžeme stretnúť so synonymami ako 

Inquiry-based learning (IBL, bádateľsky orientované učenie), Inquiry-based teaching 

(IBT, bádateľsky orientované vyučovanie) či Inquiry-based education (IBE, bádateľsky 

orientované vzdelávanie) (Dostál, 2015).  

V súvislosti s prírodnými vedami sa najčastejšie  používajú termíny Inquiry-based 

science education či Enquiry-based science education (IBSE, bádateľsky orientované 

prírodovedné vzdelávanie) (Nezvalová et al., 2010).  

Brtnová Čepičková (2013) zdôrazňuje potrebu rozlišovania pojmov Inquiry-

Based Science Learning (IBSL) – bádateľsky orientované prírodovedné učenie 

(zdôrazňuje aktivity žiaka) a Inquiry-Based Science Teaching (IBST) – bádateľsky 

orientované prírodovedné vyučovanie (zdôrazňuje aktivity učiteľa).  

V anglicko-slovenskom pedagogickom slovníku (Gavora, Mareš, 1998), rovnako 

ako v českom slovníku je pojem “inquiry teaching“, resp. “inquiry method“ preložené 

ako vyučovanie bádaním, objavovaním, resp. bádateľská metóda.  

Na Slovensku sa pre bádateľsky orientovanú výučbu používajú aj názvy ako 

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (Held et al., 2011) alebo Učenie 

prírodných vied založené na aktívnom žiackom bádaní, resp. Aktívne prírodovedné 

bádanie (Ješková et al., 2012). 

Bádateľsky orientovaná výučba zahŕňa učenie prostredníctvom riešenia 

problémov na základe zvedavosti či záujmu.  Podstatou bádateľsky orientovanej výučby 

je viesť žiakov k samostatnému skúmaniu a umožniť im osvojiť si vedomosti a zručnosti 

prostredníctvom riešenia problémov (Zámečníková, Čtrnáctová, 2014). 

Podľa Papáčka (2010a) je základom bádateľsky orientovanej výučby to, že učiteľ 

neodovzdáva učivo výkladom v hotovej podobe, ale pomáha vytvárať poznatky žiakovi 

cestou riešenia problému a systémom kladenia otázok. Učiteľ má pritom funkciu 

sprievodcu pri riešení problému a vedie žiaka podobným postupom, ako je bežný pri 

reálnom výskume. 

Podľa Dostála (2015) bádateľsky orientovaná výučba zahrňuje postupnosť 

situácií, ktoré sú cieľavedome vytvárané preto, aby podporili u žiakov rozvoj v rôznych 

oblastiach (napr. konceptuálneho porozumenia, kompetencií a pod.). Pri bádateľsky 
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orientovanej výučbe je možné uplatniť celý rad prístupov k výučbe a učeniu, ako je 

výskumná, problémová, projektová, heuristická, reproduktívna, inscenačná a 

informačno-receptívna metóda.  

S bádateľsky orientovanou výučbou úzko súvisia pojmy bádateľská aktivita 

a bádateľská téma.  

Podľa Held et al. (2011) sa bádateľská aktivita odohráva vo vedeckom kontexte 

ako proces identifikácie problému a kontinuálneho hľadania odpovedí a vysvetlení.  

Bádateľská téma vymedzuje oblasť bádania. Zahŕňa všetko, čo má byť predmetom 

záujmu bádania, na čo má byť zameraná pozornosť. V rámci jednej témy môžu žiaci riešiť 

viac problémov. Z hľadiska snahy o prepojenie s bežným životom je vhodné voliť tzv. 

prierezové témy, pretože situácie, s ktorými sa žiaci stretávajú v živote, nie sú izolované 

a ich riešenie si vyžaduje jednak kompetencie komplexného charakteru, jednak 

kompetencie odborovo špecifické. Prierezové bádateľské témy sú typickým východiskom 

pre projektovo orientovanú výučbu (Dostál, 2015). 

Doubrava (2014) odporúča bádateľské aktivity obohatiť o spoluprácu 

s organizáciami či inštitúciami podporujúcimi vedu (napr. múzeá, vedecké centrá či 

združenia, vysoké školy). Vďaka takejto spolupráci môžu bádateľské aktivity presahovať 

i bežný školský vzdelávací obsah. 

Špecifikum bádateľsky orientovanej výučby spočíva aj v tom, že nemusí byť 

postavená iba na bádateľských aktivitách, ale môže zahŕňať i aktivity špecifické pre 

„tradičnú“  výučbu (Doubrava, 2014, Dostál, 2015). Bádateľsky orientovaná výučba tak 

nezahrňuje iba aktivity žiakov zamerané na meranie, pozorovanie či experimentovanie 

a pod., ale i aktivity založené na poznávacích myšlienkových úrovniach, ako sú analýza, 

syntéza, hodnotenie a pod. či aktivity na podporu spolupráce.  

 

Prečo do bádateľsky orientovanej výučby zaraďovať experimenty 

Prostredníctvom chemických experimentov žiaci poznávajú látky, ich vlastnosti a 

reaktivitu (Stuchlíková, 2010).  

Školské experimenty majú výchovno-vzdelávaciu funkciu a predstavujú modely 

reálne v praxi prevádzaných experimentov. Do istej miery tak reflektujú metódy 

vedeckého výskumu, a tým tak plnia základné pedagogické zásady – vedeckosť a 

prepojenie teórie s praxou. Od jednoduchej demonštrácie sa odlišujú tým, že v sebe nesú 

poznávací náboj, ktorý žiakom umožňuje prísť na nové vzťahy a súvislosti (Dostál, 2013). 
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Trna (2011) a Doubrava (2014) uvádzajú, že v bádateľsky orientovanej výučbe sa 

majú využívať experimenty, ale nemajú byť podmienkou na realizáciu BOV. 

Doubrava (2014) uvádza, že učitelia často nedokážu rozlíšiť experimenty 

zamerané na bádanie od klasických školských laboratórnych experimentov. Rozdiel 

pritom spočíva v cieľoch experimentálnej činnosti žiakov. Zatiaľ čo úlohou žiakov v 

experimente zameranom na bádanie je napríklad potvrdiť či vyvrátiť hypotézu, tak v 

klasických školských laboratórnych experimentoch je úlohou žiakov väčšinou samotné 

prevedenie daného experimentu.  

Trna (2011) hovorí o tzv. uskutočňovaní experimentov formou „varenia podľa 

receptu“. Je dôležité, aby žiaci rozumeli, čo a ako robia a predovšetkým, prečo to robia. 

Učiteľ má žiakom pri experimentoch orientovaných na bádanie pomáhať zamerať sa na 

podstatné aspekty skúmaných javov, klásť žiakom otázky a nabádať žiakov, aby sami 

tvorili otázky súvisiace s pozorovanými javmi, ktoré tak môžu byť východiskom pre 

ďalšie výskumné otázky.  

Využitie počítačom podporovaných experimentov v bádateľsky orientovanej 

výučbe popisujú napríklad Bílek a Hrubý (2012), Skoršepa (2015), Šmějkal et al. (2016). 

 

Požiadavka na bádateľsky orientovanú výučbu vo vzdelávacích programoch na 

Slovensku a v Českej republike 

Na Slovensku a v Českej republike je požiadavka na bádateľsky orientovanú 

výučbu v prírodovedných predmetoch zakotvená v štátnych vzdelávacích programoch 

(vzdelávacia oblasť Človek a príroda). Na Slovensku v iŠVP pre základné školy ISCED 

2 a iŠVP pre gymnáziá ISCED 3A. V Českej republike v Rámcovom vzdelávacom 

programe pre základné vzdelávanie (RVP ZV) a Rámcovom vzdelávacom programe pre 

gymnáziá (RVP G). 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (Slovensko) 

„Vzdelávacia oblasť Človek a príroda sa prioritne zameriava na rozvíjanie prírodovednej 

gramotnosti, ktorá je súčasťou základného vzdelania. Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti 

prírodných vied je hlbšie pochopenie prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom 

cielených žiackych činností, v ktorých dominujú bádateľské aktivity. 

„Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci 

vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného 

pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú 

blízke žiakovi a sú dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale 

aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých 

najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú 

dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať 

pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, 

vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery“ (iŠVP ISCED 2, 2014). 
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Inovovaný Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (Slovensko) 

„Cieľom prírodovedného vzdelávania je nielen viesť žiakov k pochopeniu dejov prebiehajúcich 

v reálnom svete, ale aj naučiť ich kriticky myslieť, získavať a hodnotiť informácie. Všetky 

vzdelávacie postupy budujú nové poznatky na predchádzajúcich. Dôraz sa kladie na rozvíjanie 

poznávacích schopností, komunikačných zručností (formulácia a vyjadrenie vlastných názorov, 

počúvanie názorov druhých), vytváranie spôsobilostí pre vedeckú prácu, a to najmä 

spôsobilosti pozorovania, vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, 

klasifikácie, merania a predvídania, poskytnúť žiakom možnosť získania informácií o tom, ako 

súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života 

spoločnosti“ (iŠVP ISCED 3A, 2014).  
 

Rámcový vzdělávací program pro pro základní vzdelávání (Česká republika) 

„Vzdělávací obor Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda svým činnostním a badatelským 

charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a 

tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. 

Zvláště významné je to, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci 

osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně 

a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě 

pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. 

Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si 

otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované 

jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních 

procesů pro jejich předvídání či ovlivňování“ (RVP ZV, 2017). 
  

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (Česká republika) 

 „Přírodovědné disciplíny jsou si velmi blízké i v metodách a prostředcích, které uplatňují ve 

své výzkumné činnosti. Používají totiž vždy souběžně empirické prostředky (t. j. soustavné a 

objektivní pozorování, měření a experimenty) a prostředky teoretické (pojmy, hypotézy, modely 

a teorie). Každá z těchto složek je přitom v procesu výzkumu nezastupitelná, vzájemně se 

ovlivňují a podporují. Žáci mají mít proto co nejvíce příležitostí postupně si osvojovat vybrané 

empirické i teoretické metody přírodovědného výzkumu, aktivně je spolu s přírodovědnými 

poznatky ve výuce využívat, uvědomovat si důležitost obou pro přírodovědné poznání, předně 

pak pro jeho objektivitu a pravdivost i pro řešení problémů, se kterými se člověk při zkoumání 

přírody setkává. Přírodovědný výzkum má i své hodnotové a morální aspekty. Za nejvyšší 

hodnoty se v něm považují objektivita a pravdivost poznávání. Ty lze ovšem dosahovat jen v 

prostředí svobodné komunikace mezi lidmi a veřejné a nezávislé kontroly způsobu získávání 

dat či ověřování hypotéz“ (RVP G, 2007). 

 

Úrovne žiackeho bádania v bádateľsky orientovanej výučbe 

V závislosti od veku a schopností žiakov sa aktívne žiacke bádanie v bádateľsky 

orientovanej výučbe významne líši. Príkladom je päťúrovňový model bádania, ktorý bol 

navrhnutý v rámci riešenia projektu ESTABLISH (European Science and Technology in 

Action: Building Links with Industry, Schools and Home, 2010 – 13). Jednotlivé úrovne 

žiackeho bádania sa odlišujú mierou samostatnosti žiaka, resp. podielu vedenia zo strany 

učiteľa: 
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1. Interaktívna diskusia/demonštrácia – učiteľ kladie otázku/y alebo realizuje experiment 

a manipuluje s pomôckami. V interaktívnej diskusii učiteľ žiakom kladie otázky 

interaktívnym spôsobom a vedie žiacku diskusiu. V interaktívnej demonštrácii učiteľ 

žiakom kladie otázky, vyžaduje žiacke predpovede a vysvetlenia, ktoré dokladuje 

výsledkami experimentu, ktorý sám realizuje. 

2. Potvrdzujúce bádanie – na tejto úrovni žiaci dostanú problém, ktorý majú skúmať, ako 

aj podrobné inštrukcie, ako majú postupovať pri jeho riešení, pričom výsledok, ku 

ktorému majú dospieť, je dopredu známy. Ide napr. o laboratórne cvičenia zvyčajne 

realizované na konci kapitoly na overenie nejakého poznatku, zákona alebo súvislosti, 

o čom sa žiaci učili na predchádzajúcich hodinách. Túto úroveň učiteľ použije, ak chce 

žiakom ukázať, ako sa realizuje skúmanie alebo ak chce rozvíjať špecifickú zručnosť 

žiakov, napr. zostavovať aparatúru, zbierať a zaznamenávať dáta a pod. 

3. Riadené bádanie – na tejto úrovni učiteľ formuluje problém na skúmanie s jasne 

formulovanými úlohami: „Zisti...“, „Urči...“, „Popíš...“, „Nájdi...“, pričom neexistuje 

vopred daná odpoveď a závery sú založené na práci žiakov. Žiaci sú pri hľadaní odpovede 

riadení učiteľom, resp. inštrukciami a otázkami. Žiaci na základe experimentálnych 

dôkazov prezentujú vysvetlenia svojich zistení a formulujú závery. 

4. Nasmerované bádanie – na tejto úrovni učiteľ formuluje problém, ale cestu riešenia ako 

aj vysvetlenie svojich zistení a závery musia žiaci formulovať sami. Na realizáciu 

bádateľskej aktivity tejto úrovne musia mať žiaci už dostatok skúseností s nižšími 

úrovňami bádania. Aby takáto aktivita bola úspešná, učiteľ by mal žiakov pozorovať, 

viesť a pomáhať im, aby dospeli k riešeniu. Skôr než začnú žiaci navrhnuté riešenia 

realizovať, musí im ich učiteľ schváliť. Tu môžeme zaradiť aj aktivity, v ktorých žiaci 

využijú na riešenie problému virtuálny experiment (simuláciu, animáciu, applet), resp. 

riešia problém vyhľadávaním informácií v rozličných zdrojoch.  

5. Otvorené bádanie – žiakom s dostatkom skúseností z bádateľských aktivít úrovne 1 – 4 

môže učiteľ zadať najvyššiu úroveň bádania, keď žiaci aj samotný problém v súvislosti 

s témou nachádzajú a formulujú samostatne. Táto úroveň je najbližšie k skutočnému 

vedeckému výskumu. Kým v predchádzajúcich úrovniach do bádania vo väčšej alebo 

menšej miere zasahoval učiteľ, teraz by žiaci mali byť schopní formulovať aj výskumný 

problém, navrhnúť postup bádania, zrealizovať zber a analýzu dát a vyvodiť závery. To 

už vyžaduje vysokú úroveň vedeckého myslenia, a preto je táto úroveň vhodná len pre 

najvyššie vekové kategórie, resp. nadaných žiakov. V štandardnej výučbe sa preto 

používa pomerne zriedkavo a skôr sa uplatňuje pri riešení rozličných súťaží pre 

talentovaných žiakov alebo pri zadávaní dlhodobých žiackych projektov (Kireš et al., 

2016). 
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Učebný cyklus v bádateľsky orientovanej výučbe 

Treba povedať, že neexistuje jediný model, ako má prebiehať vyučovanie 

bádaním. Podľa mnohých autorov, napr. Llewellyn (2002), základom modelov 

vyučovania bádaním je konštruktivistický prístup. Konštruktivizmus ako teória učenia 

vychádza z poznatku, že žiak si konštruuje poznatky na základe skúseností počas 

samostatnej aktívnej činnosti. Vytvorený model (Obr. 2) je rozdelený do postupnosti 

krokov, počas ktorých žiak získava poznatky o reálnom svete na základe priamych 

skúseností, ktoré vedú k vytvoreniu vlastných mentálnych modelov. Dôležitým 

momentom je identifikovanie prvotných predstáv, ktoré sú niekedy nesprávne. Žiak svoj 

mentálny model rozširuje prijímaním (asimiláciou) nových poznatkov, resp. zámenou 

nesprávnych predstáv novými poznatkami (akomodácia), ak dôjde medzi nimi ku 

konfliktu (Kireš et al., 2016). 

 
 

Obr. 2  Konštruktivistický učebný cyklus v bádateľsky orientovanej výučbe  (Kireš et al., 2016) 

 

Jeden z populárnych modelov s dôrazom na konštruktivistické princípy zahŕňa 5 

fáz. Tento model sa ukazuje byť vhodným modelom na uplatňovanie konštruktivistických 

a bádateľských prístupov k vzdelávaniu. V anglicky hovoriacich krajinách je známy ako 

5E model (Obr. 3) (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), resp. Zapojenie, 
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Skúmanie, Vysvetlenie, Rozšírenie, Vyhodnotenie (Bybee, 2006), resp. ako rozšírený 7E 

model (Engage/Elicit, Explore, Explain, Elaborate/Extent, Evaluate) (Eisenkraft, 2003), 

v ktorom je zdôraznená aj fáza zisťovania prvotných poznatkov žiakov 

(Elicit/Získavanie), resp. fáza transferu získaných poznatkov na nové situácie 

(Extend/Rozšírenie). 

 

        Obr. 3  Päťfázový učebný cyklus v bádateľsky orientovanej výučbe (Kireš et al., 2016) 

 

1. Zapojenie a zisťovanie (Engage/Elicit) – v tejto úvodnej fáze sa učiteľ snaží vzbudiť 

záujem a motivovať žiakov na skúmanie prezentovaného javu. Učiteľ môže v tejto fáze 

zisťovať prvotné poznatky žiakov a ich predstavy a prípadné miskoncepcie. 

2. Skúmanie (Explore) – je fáza, keď učiteľ zapojí žiakov do procesu bádania. Žiaci 

realizujú aktivity, pričom formulujú otázky, tvoria hypotézy na testovanie, navrhujú a 

realizujú skúmanie, zbierajú dáta, ktoré vhodným spôsobom usporiadajú a hľadajú 

súvislosti, aby vedeli adekvátne vysvetliť svoje zistenia, spolupracujú v skupinách. 

3. Vysvetlenie (Explain) – v tejto fáze učiteľ diskutuje so žiakmi o získaných výsledkoch, 

pomáha im formulovať vedecky správne tvrdenia tak, aby dokázali správne opísať, čo 

zistili. Učiteľ sa snaží konfrontovať žiakmi získané výsledky s ich prvotnými poznatkami 

a prípadnými miskoncepciami. 

4. Rozpracovanie/Rozšírenie (Elaborate/Extend) – v tejto fáze učiteľ pomáha žiakom 

rozšíriť a aplikovať získané poznatky na nové situácie. Táto fáza napomáha 

zovšeobecneniu získaných poznatkov, pričom žiaci modifikujú svoje prvotné predstavy 

o študovanom jave. Žiaci k tomu môžu realizovať ďalšie aktivity.  

5. Vyhodnotenie (Evaluate) – táto fáza je zameraná na tvorbu otázok zameraných na rozvoj 

vyšších myšlienkových úrovní, a tým pomôcť žiakom rozvíjať schopnosti posudzovať, 

analyzovať a vyhodnocovať výsledky svojej práce. V tejto fáze učiteľ hodnotí úroveň 

porozumenia poznatkov a získané zručnosti so zastúpením formatívneho aj sumatívneho 

hodnotenia (Kireš et al., 2016). 
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Európske projekty zamerané na podporu bádateľsky orientovanej výučby  

V súčasnosti sa aplikáciou bádateľsky orientovanej výučby na podporu rozvoja 

prírodovedného vzdelávania výrazne zaoberá i EÚ a v rámci európskych projektov na to 

vynakladá nemalé prostriedky. 

Na Slovensku a v Českej republike je implementácia bádateľsky orientovanej 

výučby podporovaná medzinárodnými projektami financovanými zo 7. rámcového 

európskeho výskumného programu, napr. POLLEN (2006 – 09), ďalej ESTABLISH 

(European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, Schools and Home, 

2010 – 13), S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods, 2010 – 2013), 

FIBONACCI (2010 – 2013) PRIMAS (Promoting inquiry in Mathematics and Science 

Education across Europe, 2010-13), IRRESISTIBLE (Including Responsible Research and 

innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher's 

Ability of Bridging Learning Environments, 2013 – 16), CHREACT Chain Reaction: 

A Sustainable Approach to Inquiry Based Science Education, 2013 – 16), ENGAGE (Equipping 

the Next Generation for Active Engagement in Science, 2014 – 17), PROFILES (Professional 

Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science, 2010 – 13), 

PARRISE (Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science 

Education, 2014 – 17), TEMI (Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated, 2013 –16), 

INQUIRE (INQUIRE-inquiry-based teacher training for a sustainable future, 2010 –13), 

PATHWAY (The Pathway to Inquiry Based Science Teaching, 2011-14), MASCIL 

(Mathematics and science for life, 2013 –16), ENGINEER (brEaking New Ground IN the 

sciencE Education Realm, 2011 – 14), PRI-SCI-NET (Networking Primary Science Educators 

as a means to provide training and Professional development in Inquiry Based Teaching, 2011 –

14), MIND THE GAP (Mind the gap: learning, teaching, research and policy in inquiry-based 

science education, 2008 – 11). Niektoré projekty sa cielene venujú otázkam hodnotenia 

bádateľsky orientovanej výučby, napr. SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in 

Science, 2012 – 15), Assist-me (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics 

Education, 2013 –16), FaSMEd (Improving Progress for Lower Achievers through Formative 

Assessment in Science and Mathematics Education, 2014 – 16) (Kireš et al., 2016). 

Na Slovensku na podporu bádateľsky orientovanej výučby Pedagogická fakulta TU v 

Trnave iniciovala projekt Vyhrňme si rukávy (2005 – 2008), ktorý vznikol medzinárodnou 

spoluprácou s Francúzskom (projekt La main á la pâte).     

Medzi výhradne české projekty podporujúce bádateľsky orientovanú výučbu patria 

napríklad projekt 3V, Badatelé.cz (projekty združenia TEREZA), Generace Y alebo Věda není 

žádná věda.  
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Výsledky riešenia projektov zamerané na podporu bádateľsky orientovanej výučby v chémii 

V rámci riešenia projektov ESTABLISH, FIBONACCI, SAILS, TEMI a PRI-SCI-NET 

vznikli výučbové materiály pre bádateľsky orientovanú výučbu v chémii. 

Na Slovensku kolektív autorov M. Kireš, Z. Ješková, M. Ganajová a K. Kimáková 

z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach publikoval v roku 2016 vedeckú 

monografiu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní. Monografia vznikla v rámci 

riešenia projektov ESTABLISH (01/2010 – 03/2014) a SAILS (01/2012 – 12/2015). Obsahuje 

dve časti, časť A i časť B. Časť A je zameraná na charakteristiku bádateľsky orientovanej výučby, 

spôsoby hodnotenia v BOV, vzdelávanie učiteľov a prípravu budúcich učiteľov prírodovedných 

predmetov pre BOV. V samostatných častiach B vedeckej monografie pre predmety fyzika, 

chémia a biológia je súbor metodických listov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov pre 

BOV na základných školách a gymnáziách. Časť B pre predmet chémia (Ganajová, Kristofová, 

2016) obsahuje tri kapitoly: 1. Viditeľné, neviditeľné a zaujímavé diery, 2. Plasty a odpady 

z plastov a 3. Pracie a čistiace prostriedky.  

V rámci riešenia projektov FIBONACCI a PRI-SCI-NET M. Orolínová a K. Kotuľáková 

(2014) z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave publikovali monografiu Rozvoj 

spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Ôsmu kapitolu 

tejto monografie tvoria aktivity pre BOV v chémii, ako sú Čo sa stane s papierom, Voda a vzduch, 

Rozpúšťanie látok vo vode, Čo nafúkne cesto a i.  

 V Českej republike bola v rámci riešenia projektu TEMI vydaná publikácia Bádáme, 

objevujeme a zkoumáme svět kolem nás – chemie (1. díl) s prílohou Bádáme, objevujeme a 

zkoumáme svět kolem nás – chemie (2. díl) (Kolektív autorov, 2015). Publikáciu tvoria výučbové 

materiály pre BOV na základných školách a gymnáziách k nasledujúcim témam: Fotochémia, 

Fotosyntéza, Kozmetika, Chitosan – magnet na tuky?, Skúmanie dier, Chemické látky v 

domácnosti a Polyméry okolo nás.  

 Ďalšou publikáciou vydanou v rámci riešenia projektu TEMI je Kniha přirodovedných 

záhad (Kolektív autorov, 2016). V časti Chémia sa nachádza 15 bádateľských aktivít na témy, 

ako sú Látky a ich vlastnosti, Roztoky a ich vlastnosti, Prvky, zlúčeniny, zmesi, Chemická väzba, 

hydrofóbne a hydrofilné vlastnosti, Chemický dej, Superabsorbenty, polyméry a i. 
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Kladné a problémové stránky bádateľsky orientovanej výučby 

 Výsledky domácich i zahraničných výskumov zameraných na overovanie 

účinnosti BOV (Rocard et al., 2007, Darling-Hammond, 2008, Minner et al., 2009, 

Brickman et al., 2009, Eurydice, 2011, Trna et al., 2012, Dostál, 2013, Kristofová, 

Ganajová, 2013, Čtrnáctová et al., 2013, Doubrava, 2014, Čtrnáctová et al., 2014, 

Čtrnáctová et al., 2015, Ganajová, 2016, Kireš et al., 2016) poukazujú na to, že bádateľsky 

orientovaná výučba:  

• zvyšuje porozumenie prírodovedných poznatkov a pojmov, 

• zvyšuje trvácnosť vedomostí, 

• rozvíja zručnosti 21. storočia, a to vedecké a kognitívne,  

• je vhodná pre prospechovo slabších aj lepších žiakov (vrátane nadaných žiakov),  

• podporuje zodpovednosť žiakov za vlastné učenie, 

• umožňuje formovať postoje a názory žiakov na význam prírodovedného 

vzdelávania a vedy pre život, 

• nie je viazaná na prostredie, v ktorom prebieha.  

 

Problémové stránky bádateľsky orientovanej výučby 

Aplikácia bádateľsky orientovanej výučby na Slovensku a v Českej republike 

poukázala na nasledujúce problémové stránky (Stuchlíková, Papáček, 2010, Papáček, 

2010b, Trna et al., 2012, Kristofová, Ganajová, 2013, Brtnová-Čepičková, 2013, Dostál, 

2013, Čtrnáctová et al., 2013, Činčera 2014, Dostál, 2015, Kireš et al., 2016): 

• veľký počet žiakov v triede, 

• nízka časová dotácia vyučovacích hodín na aplikáciu bádania, 

• obmedzenia súvisiace s dodržiavaním učebných plánov, 

• nedostatočné vstupné vedomosti a zručnosti žiakov na bádanie,  

• časová náročnosť na prípravu a realizáciu bádateľsky orientovanej výučby, 

• nedostatok či nedostupnosť výučbových materiálov, 

• nedostatočná technicko-materiálna vybavenosť škôl, 

• otázka hodnotenia v bádateľsky orientovanej výučbe (čo a ako hodnotiť), 

• nepripravenosť učiteľov a budúcich učiteľov na aplikáciu bádateľsky 

orientovanej výučby. 
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Aby sme získali pozitívne výsledky pri aplikácii bádania do výučby i z 

dlhodobého hľadiska je potrebné naučiť učiteľov používať bádateľsky orientovanú 

výučbu naraz vo viacerých predmetoch na jednej škole (Ganajová, Sotáková, 2015). 

Pripravenosť učiteľov na bádateľsky orientovanú výučbu 

Výskumy poukazujú na nepripravenosť učiteľov a budúcich učiteľov na aplikáciu 

bádateľsky orientovanej výučby (Brtnová-Čepičková, 2013, Činčera 2014, Dostál, 2015). 

Bianchini a Colburn (2000) vo svojej práci upozorňujú na to, že „jedným 

z dôvodov, prečo učitelia nerealizujú bádateľsky orientovanú výučbu, je, že sa cítia 

nedostatočne pripravení, nemajú osvojené potrebné kompetencie“. 

Podľa Dostála (2015) učitelia potrebujú mať na realizáciu bádateľsky 

orientovanej výučby osvojený súbor kompetencií a byť presvedčení o prínose BOV. Ako 

vyplýva z viacerých štúdií (napr. Melville et al., 2008, Duncan et al., 2010, Fazio et al., 

2010, Eurydice, 2011, Dostál, 2015), ak má byť aplikácia BOV účinná, učitelia tieto 

kompetencie potrebujú, aby mohli riadiť proces bádania. Bez týchto kompetencií 

dochádza ku kvalitatívne nedostatočnému vedeniu a spätnej väzbe v procese bádania, 

ktoré je zároveň menej efektívne (Kirschner et al., 2006).  

Otázkou je, ktoré sú to kompetencie, ktorými by učitelia mali disponovať? Nájsť 

odpovede na túto otázku sa pokúsili mnohí autori, napr. Kim a Tan (2011), Alake-Tuenter 

et al. (2012), Dostál (2015) a i. Ich názory však nie sú jednotné. Chýba jednoznačná zhoda 

o kompetenciách, ktoré učitelia potrebujú na realizáciu BOV. Je to dôsledkom 

neexistencie verifikovaného kompetenčného modelu vo vzťahu k BOV. Ak majú učitelia 

prijať BOV ako svoju výučbovú stratégiu, musia sa sústrediť na rozvoj určitých 

pedagogických zručností nápomocných výučbe metódou bádania. Na to treba smerovať 

ďalšie vzdelávanie učiteľov pôsobiacich v praxi aj prípravu budúcich učiteľov. Otázkou 

je, čo má zahŕňať vzdelávanie učiteľov, aby učitelia získali komplexnú spôsobilosť na 

realizáciu BOV. 

Podľa Dostála (2015) rámec kompetencií učiteľa na realizáciu BOV by mali tvoriť 

odborno-predmetové kompetencie (viazané na obsah vzdelávania), didaktické 

kompetencie (prepájajúce odborno-predmetové kompetencie s pedagogikou), špecifické 

kompetencie a postoje.   

Dostál (2015) stanovil na základe teoretického a empirického výskumu 

nasledovný zoznam špecifických kompetencií učiteľa na realizáciu BOV:  

1. Motivovať žiakov k učeniu prostredníctvom bádateľských aktivít. 

2. Prepojiť bádateľské aktivity s praktickým životom.          
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3. Demonštrovať bádateľské aktivity žiakom. 

4. Interpretovať priebeh a výsledky bádateľských aktivít. 

5. Zaistiť bezpečnosť pri realizácii bádateľských aktivít. 

6. Rozvíjať prostredníctvom bádateľských aktivít myslenie žiakov. 

 

Presvedčenie učiteľov o prínose BOV je veľmi dôležité, pretože sa premieta do 

ich postojovej roviny. Postoje učiteľov k BOV sú ovplyvnené ich vlastnými poznatkami 

a schopnosťami. 

        Vzdelávací program pre BOV navrhnutý v rámci projektu ESTABLISH zahŕňal 

osem oblastí prípravy učiteľov na BOV, z toho štyri základné a štyri podporné (Kireš et 

al., 2016): 

1. Úvod do BOV. 

2. Prepojenie bádateľských aktivít s priemyslom a praxou. 

3. Učiteľ ako implementátor BOV. 

4. Učiteľ ako tvorca bádateľských aktivít. 

5. Digitálne technológie v BOV. 

6. Argumentácia v triede. 

7. Výskumné a vývojové žiacke projekty. 

8. Hodnotenie v BOV. 

Vzdelávanie pre bádateľsky orientovanú výučbu v pregraduálnej príprave 

učiteľov chémie popisujeme v našom článku (Sotáková et al., 2016). 

Trna et al. (2012), ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou implementácie BOV 

do prípravy študentov učiteľstva prírodných vied, popisuje nasledujúci päťfázový model 

vzdelávania: 

1. Motivačná fáza: Získanie profesijného záujmu a postojov k BOV.  

2. Orientačná fáza: Získavanie poznatkov potrebných na realizáciu BOV.  

3. Stabilizačná fáza: Aplikácia riešení jednoduchých úloh v BOV. 

4. Dokončovacia fáza: Aplikácia riešení zložitých úloh v BOV. 

5. Fáza integrácie: Riešenie situačných problémov v školskej praxi (nové zručnosti 

sú integrované do existujúcej štruktúry zručností). 

Fáza dokončovacia a integrácie je podmienená niekoľkoročnými skúsenosťami 

učiteľa. Pregraduálna príprava je podľa J. Trnu schopná zabezpečiť iba prvé tri fázy. 
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3   PRAKTICKÁ ČASŤ 
 

Tvorba a štruktúra metodík k téme Chemický dej pre bádateľsky orientovanú 

výučbu na základných školách a gymnáziách 

Výber témy Chemický dej na tvorbu metodík (t. j. metodické listy pre učiteľa 

a pracovné listy pre žiakov) pre bádateľsky orientovanú výučbu bol motivovaný 

skúsenosťami z vlastnej pedagogickej praxe, diskusiami s odborníkmi z oblasti didaktiky 

chémie, rozhovormi s učiteľmi i študentmi učiteľstva chémie a analýzou dostupných 

literárnych a internetových zdrojov (napr. učebníc chémie pre základné a stredné školy, 

metodických príručiek, videí experimentov, chemických softvérov, animácií či simulácii 

chemického deja a pod.).  

Učivo témy Chemický dej je zamerané na chemické reakcie a javy sprevádzajúce 

priebeh chemických reakcií. Osvojovanie poznatkov z tohto učiva kladie značné 

požiadavky na myšlienkové procesy žiakov, pretože vysvetlenie priebehu chemických 

reakcií vyžaduje použitie chemických zákonov a teórií a myšlienkových procesov (t. j. 

analýza, syntéza, porovnávanie, indukcia, dedukcia, klasifikácia a i.) na vyvodenie 

záverov na základe východiskových údajov a podmienok v príslušnej chemickej 

terminológii. To sa vyznačuje vysokým stupňom abstraktnosti a symboliky a žiaci si 

často nedokážu pod chemickými symbolmi predstaviť príslušné štruktúry hmoty a z nich 

vyplývajúce chemické vlastnosti. To vedie často k mechanickému učeniu bez pochopenia 

podstaty chemické deja. 

Pre základné školy (ZŠ) sme na tvorbu metodík k téme Chemický dej vybrali 

tematický celok Premeny látok. 

Pre gymnáziá (GYM) sme na tvorbu metodík k téme Chemický dej vybrali 

tematický celok Chemické reakcie, chemické rovnice. 

Pri tvorbe metodík sme vychádzali z obsahových a výkonových štandardov iŠVP 

ISCED 2  a iŠVP ISCED 3A, časovej dotácie vyučovacích hodín pre tematický celok 

Premeny látok v 7. ročníku ZŠ a pre tematický celok Chemické reakcie, chemické rovnice 

v 1. ročníku GYM, obsahu spracovaných tém v učebniciach a z návrhov učiteľov ZŠ 

a GYM získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania.    
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Štruktúra metodík k téme Chemický dej pre bádateľsky orientovanú výučbu na základných 

školách a gymnáziách  

 Štruktúra metodík je spracovaná podľa šablóny navrhnutej pre bádateľské aktivity  

pre projekt „IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" (ITMS kód projektu: 312011F057, 

Operačný program Ľudské zdroje). 

Každú metodiku tvorí metodický list pre učiteľa a pracovný list pre žiakov.  

Metodické listy pre učiteľa obsahujú:  

• názov metodiky,   

• zaradenie metodiky do iŠVP ISCED 2 / iŠVP ISCED 3A  podľa ročníka, 

tematického celku a témy, 

• časový rozsah, t. j. počet vyučovacích hodín, 

• ciele metodiky, t. j. žiakmi osvojované vedomosti a zručnosti; žiakmi 

rozvíjané spôsobilosti vedeckej práce a spôsobilosti súvisiace s myslením 

a učením sa,  

• požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti žiakov v súlade s obsahovými 

a výkonovými štandardmi v iŠVP ISCED 2/ISCED 3A, 

• význam metodiky, 

• úroveň bádania, 

• organizačné formy použité v BOV,  

• materiálno-technické požiadavky: učebné pomôcky (napr. chemikálie, 

laboratórne sklo, ostatné laboratórne pomôcky a pod.) a didaktická technika 

(napr. PC, notebook, dataprojektor a pod.), 

• priebeh bádateľsky orientovanej výučby podľa učebného cyklu 5E, 

• riešenia úloh zadaných pre žiakov v pracovnom liste, 

• poznámky,  

• informácie o chemikáliách, výstražné a bezpečnostné upozornenia, 

• odkazy na literárne a internetové zdroje. 

 

Pracovné listy pre žiakov obsahujú: 

• zadania úloh, ktoré prislúchajú jednotlivým fázam učebného cyklu 5E,  

• motivačné texty,  

• obrázky, tabuľky, grafy, 

• námety na diskusie v dvojiciach alebo skupinách,  

• odkazy na literárne zdroje, videá, animácie a simulácie. 
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3.1 Zoznam a popis metodík k tematickému celku Premeny látok pre 

bádateľsky orientovanú výučbu na základných školách  

Metodiky sme vytvorili pre tematický celok Premeny látok pre chémiu 7. ročníka 

základnej školy. V súlade s iŠVP ISCED 2 sme vytvorili metodiku pre tému Energetické 

zmeny pri chemických reakciách a štyri metodiky pre tému Rýchlosť chemických 

reakcií a jej ovplyvňovanie (Tab. 3).  

 

Tab. 3   Zoznam a popis metodík vytvorených pre tematický celok Premeny látok  

pre chémiu 7. ročníka základnej školy 

Metodika Typ bádania 

6 Energetické zmeny pri chemických reakciách 

6.3 Exotermické a endotermické reakcie 

1. Exotermické a endotermické reakcie Riadené bádanie 

Metodika je zameraná na exotermické a endotermické reakcie. Žiaci v nej preskúmajú tepelné 

zmeny pri reakciách – octu so sódou bikarbónou a sódy bikarbóny (roztok) s chloridom 

vápenatým.  

7 Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie 

7.4 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  

2. Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií 

3. Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií 

4. Vplyv veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemických reakcií 

 

Riadené bádanie 

 

Metodiky sú zamerané na skúmanie vplyvu rôznych faktorov na rýchlosť reakcie octu so sódou 

bikarbónou. Žiaci pozorujú priebeh reakcie v jednoduchej aparatúre – fľaši, na hrdle ktorej je 

natiahnutý balónik. Rýchlosť reakcie je ovplyvňovaná napríklad zriedením octu, zvýšením 

teploty octu či rozdrvením tablety sódy bikarbóny. Vplyv týchto faktorov sa prejavuje rôznou 

rýchlosťou nafukovania balónika vznikajúcim oxidom uhličitým. Poznatky zo skúmania žiaci 

môžu aplikovať v situáciách z bežného života, ako sú zakladanie ohňa, skladovanie potravín, 

odstraňovanie vodného kameňa a pod. 

5. Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií Riadené bádanie 

Metodika je venovaná katalyzátorom. Žiaci v nej prakticky overujú, ako prítomnosť popola 

alebo piesku ovplyvňuje horenie kocky cukru. Prináša žiakom poznatky o karamelizácii, 

funkcii katalyzátorov v autách, enzýme laktázy, jeho úlohy pri trávení laktózy (mliečny cukor) 

a dôvode, prečo dochádza k intolerancii (neznášanlivosti) laktózy.  

Všetky metodiky sú súčasťou prílohy 2A v tejto práci. 

 

3.2  Zoznam a popis metodík k tematickému celku Chemické reakcie, 

chemické rovnice pre bádateľsky orientovanú výučbu na gymnáziách 

Metodiky sme vytvorili pre tematický celok Chemické reakcie, chemické rovnice 

pre chémiu 1. ročníka gymnázia. V súlade s iŠVP ISCED 3A sme vytvorili metodiku 

pre tému Energetické zmeny pri chemických reakciách, metodiku pre tému Chemická 
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kinetika, metodiku pre tému Chemická rovnováha a metodiku pre tému Typy 

chemických reakcií (Tab. 4).  

 

Tab. 4   Zoznam a popis metodík pre tematický celok Chemické reakcie, chemické rovnice 

 pre chémiu 1. ročníka gymnázia 

Metodika Typ bádania 

8 Energetické zmeny pri chemických reakciách 

8.1-8.2 Exotermické a endotermické reakcie 

1. Exotermické a endotermické reakcie Potvrdzujúce bádanie 

Metodika je zameraná na exotermické a endotermické reakcie. Žiaci v nej prakticky overujú tepelné 

zmeny pri reakciách – octu s hydrogenuhličitanom sodným a hydrogenuhličitanu sodného (roztok) 

s chloridom vápenatým. Skúmané reakcie zapisujú stavovými chemickými rovnicami. Rozširujú 

svoje poznatky o exotermických a endotermických reakciách – ich využitie vo vrecúškach 

s okamžitým chladivým alebo hrejivým účinkom či v samoohrievacích konzervách. 

9 Chemická kinetika 

9.3 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  

2. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií Potvrdzujúce bádanie 

Metodika 2 je zameraná na overenie vplyvu rôznych faktorov na rýchlosť reakcie octu s 

hydrogenuhličitanom sodným. Žiaci najprv na základe známych reakčných podmienok, t. j. 

koncentrácia octu, množstvo a forma (prášok, tablety) hydrogenuhličitanu sodného a teplota určujú, 

ktorý faktor bude ovplyvňovať priebeh skúmanej reakcie. Následne prakticky overujú vplyv týchto 

faktorov na skúmanú reakciu. Priebeh reakcie pozorujú v jednoduchej aparatúre – fľaši, na hrdle 

ktorej je natiahnutý balónik. Vplyv týchto faktorov sa prejavuje rôznou rýchlosťou nafukovania 

balónika vznikajúcim oxidom uhličitým. Príklad vplyvu katalyzátorov na rýchlosť chemických 

reakcií žiaci sledujú pomocou animácie, ktorá prezentuje funkciu katalyzátorov vo výfukovom 

systéme áut. Výsledky pozorovaní a zistení pomáhajú žiakom vytvoriť vysvetlenia o vplyve 

jednotlivých faktorov na rýchlosť chemických reakcií. 

10 Chemická rovnováha 

10.2 Rovnováha v chemických reakciách 

10.2.2 Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu 

3. Vplyv teploty na chemickú rovnováhu Riadené bádanie 

Metodika je venovaná vplyvu teploty na chemickú rovnováhu. Žiaci v nej najprv získavajú 

poznatky o to, čo je komplex a ako vzniká koordinačná (donor-akceptorová) väzba na základe 

poskytnutého učebného textu. Následne pomocou videa žiaci sledujú príklad vplyvu teploty na 

chemickú rovnováhu pri vzniku farebných komplexov kobaltu, a to tetrachloridokobaltnatého 

komplexu [CoCl4]2- a hexaakvakobaltnatéto komplexu [Co(H2O)6]2+. Potom žiaci v skupinách 

prakticky overujú vplyv teploty na chemickú rovnováhu medzi roztokom a tuhou látkou dusičnanu 

meďnatého (alebo chloridu draselného). Na základe svojich pozorovaní a zistení vyvodzujú závery 

o vplyve teploty na chemickú rovnováhu. 

11 Typy chemických reakcií 

11.1 Protolytické reakcie  

11.1.4 Neutrálne, kyslé a zásadité roztoky, pH 

4. Ako ovplyvňuje oxid uhličitý pH roztokov  Riadené bádanie 

Metodika je zameraná na vplyv oxidu uhličitého na pH roztokov. Žiaci v nej prakticky overujú 

kyselinotvornú vlastnosť oxidu uhličitého. Spoznávajú príčiny a dôsledky zvýšenej koncentrácie 

oxidu uhličitého v atmosfére. Získavajú poznatky o acidifikácii (okysľovaní) oceánov ako jedného 

z vážnych dôsledkov zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére. 

 

     Všetky metodiky sú súčasťou prílohy 3A v tejto práci. 
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4  VÝSKUMNÁ ČASŤ 

4.1  Ciele výskumnej časti pre ZŠ 

Hlavný cieľ: 

Cieľom výskumnej časti pre ZŠ bolo overiť účinnosť bádateľsky orientovanej výučby 

pri opakovaní tematického celku Premeny látok u žiakov 8. ročníka základných škôl.  

Čiastkové ciele: 

Čiastkové ciele súvisiace s tvorbou a optimalizáciou metodík, ako aj výskumných 

nástrojov na overovanie sú opísané na s. 16 v tejto práci. 

Ciele výskumnej časti po implementácii metodík sú nasledovné: 

1. Pripraviť a realizovať kváziexperiment zameraný na overenie účinnosti 

bádateľsky orientovanej výučby pri opakovaní tematického celku Premeny látok 

u žiakov 8. ročníka základných škôl a výsledky kváziexperimentu štatisticky 

vyhodnotiť. 

2. Porovnať výsledky bádateľsky orientovanej výučby a tradičného vyučovania. 

3. Navrhnúť na základe výsledkov výskumu odporúčania na využitie bádateľsky 

orientovanej výučby vo výučbe na základných školách.  

 

Časový harmonogram výskumu pre ZŠ 

Časový harmonogram výskumu pre ZŠ prezentuje tabuľka 5. 

Tab. 5  Časový harmonogram výskumu pre ZŠ 

Časový harmonogram výskumu pre ZŠ 
január – august 2017 Tvorba metodík pre tematický celok Premeny látok na 

bádateľsky orientovanú výučbu. 

Príprava kognitívnych testov (pretestu a posttestu) na 

zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov. 

Príprava škálových dotazníkov vlastnej konštrukcie na 

zisťovanie postojov učiteľov a žiakov k vyučovaniu 

chémie. 

Príprava štruktúrovaných rozhovorov na zisťovanie 

názorov a postojov učiteľov a žiakov k bádateľsky 

orientovanej výučbe. 

september – október 2017 Realizácia kváziexperimentu. 

november 2017 – január 2018 Štatistická verifikácia stanovených hypotéz. 

Spracovanie výsledkov zo štatistickej verifikácie 

stanovených hypotéz. 

Vyhodnotenie pracovných listov žiakov. 

Vyhodnotenie štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi 

a žiakmi. 

Zhrnutie výsledkov výskumu a tvorba záverov. 
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Charakteristika výskumnej vzorky pre ZŠ 

Výskumnú vzorku pre základné školy tvorilo 11 učiteľov a 292 žiakov 8. ročníka z 

piatich krajov Slovenska (PO – Prešovský kraj, KE – Košický kraj, TT – Trenčiansky 

kraj, TN – Trnavský kraj a ZA – Žilinský kraj). Z toho 5 učiteľov a 143 žiakov tvorilo 

experimentálnu skupinu a 6 učiteľov a 149 žiakov tvorilo kontrolnú skupinu. 

 

Učitelia ZŠ 

Pri výbere učiteľov do výskumnej vzorky sme použili metódu zámerného výberu, 

preto budeme hovoriť o kváziexperimente (Gavora, 2010).  

Pri výbere sme zohľadňovali nasledujúce podmienky: vyučovanie chémie v 8. 

ročníku ZŠ, rovnaká časová dotácia predmetu chémia v týždennom rozvrhu, delené 

hodiny pri počte žiakov 24, rovnaký obsah a rozsah učiva a časový rozsah výučby učiva. 

Učiteľom sme následne administrovali škálový dotazník vlastnej konštrukcie na 

zisťovanie postojov k vyučovaniu chémie (príloha 4A) (upravený podľa Holloway, 

2015). 

Na rozdelenie učiteľov ZŠ do dvoch skupín, a to experimentálna a kontrolná 

skupina, bolo nutné stanoviť a overiť nasledujúcu hypotézu Hu.  

Hu: Predpokladáme, že v postojoch učiteľov kontrolnej a experimentálnej 

skupiny k vyučovaniu chémie nie sú štatisticky významné rozdiely.  

Na overenie stanovenej hypotézy sme použili neparametrický Mann-Whitneyho 

U-test pre nezávislé výbery a malé rozsahy. Týmto testom sme verifikovali vybraných 10 

položiek z dotazníka pre učiteľov (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 a 16) na 5-% hladine 

významnosti. Stanovená hypotéza Hu pre ZŠ bola potvrdená. Výsledky štatistickej 

verifikácie hypotézy Hu pre ZŠ sa nachádzajú v prílohe 4B.  

Na základe výsledkov z dotazníkovej metódy boli 5 učitelia zaradení do 

experimentálnej skupiny a 6 učitelia do kontrolnej skupiny. V obidvoch skupinách sa 

nachádzali učitelia s približne rovnakými skúsenosťami s bádateľsky orientovanou 

výučbou. Rovnocennosť skupín z hľadiska dĺžky pedagogickej praxe nebola dodržaná. 

 

Žiaci ZŠ 

V súvislosti so zostavením experimentálnej a kontrolnej skupiny z učiteľov 

chémie bola stanovená výskumná vzorka žiakov.  



43 
 

Experimentálnu skupinu tvorilo 143 žiakov 8. ročníka z 5 základných škôl z 3 

krajov Slovenska (KE, TT, TN). Kontrolnú skupinu tvorilo 149 žiakov 8. ročníka z 5 

základných škôl z 3 krajov Slovenska (PO, KE, ZA). 

Pre prehľadnosť uvádzame v tabuľkách 6 a 7 charakteristiku výskumnej vzorky 

pre ZŠ z hľadiska experimentálnej a kontrolnej skupiny. 

Tab. 6  Charakteristika výskumnej vzorky pre ZŠ – experimentálna skupina

 
Tab. 7  Charakteristika výskumnej vzorky pre ZŠ – kontrolná skupina 

 
Vysvetlivky:  

Kraj: PO – Prešovský kraj, KE – Košický kraj, TT – Trenčiansky kraj, TN – Trnavský kraj a ZA – Žilinský kraj   
Pohlavie: F – žena  

Dĺžka pedagogickej praxe: A – prax 0 až 10 rokov, B – prax 10 až 20 rokov, C – prax 20 až 30 rokov, D – prax 30 a 

viac rokov 

Skúsenosť s bádateľsky orientovanou výučbou: 0 – nemám skúsenosti s BOV, 1 – mám iba malé skúsenosti s BOV, 

2 – mám dostatočné skúsenosti s BOV, 3 – cítim sa veľmi skúsený/
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Charakteristika premenných výskumu pre ZŠ 

V našom kváziexperimente sme za nezávislú premennú stanovili spôsob výučby 

v rámci opakovania učiva tematického celku Premeny látok. Učitelia experimentálnej 

skupiny realizovali výučbu s metodikami a učitelia kontrolnej skupiny realizovali výučbu 

tradičným spôsobom. Učitelia kontrolnej skupiny opakovali učivo pomocou 

nasledujúcich metód: metóda otázok a odpovedí, ústne opakovanie, písomné opakovanie 

a demonštračné pokusy. 

Závislé premenné v kváziexperimente boli: 

1. vedomosti a zručnosti žiakov z učiva tematického celku Premeny látok v 

kognitívnej oblasti na úrovniach – zapamätania, porozumenia, aplikácie 

a analýzy,  

2. kategórie žiakov podľa známky z chémie na poslednom vysvedčení (t. j. 

jednotkári, dvojkári, trojkári a štvorkári), 

3. názory a postoje žiakov k vyučovaniu chémie a k bádateľsky orientovanej 

výučbe, 

4. spôsobilosti vedeckej práce (t. j. spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť 

experimentovať, spôsobilosť interpretovať dáta a spôsobilosť tvoriť závery 

a zovšeobecnenia).  
 

Metódy použité vo výskume pre ZŠ  

Výber výskumných metód podliehal stanoveným cieľom výskumu so zreteľom na 

verifikovanie stanovených hypotéz. 

Hlavnou výskumnou metódou bol kváziexperiment, pretože pri tvorbe výskumnej 

vzorky sme použili metódu zámerného výberu (Gavora, 2010).  

Kváziexperimentom bola overovaná hlavná hypotézu výskumu. 

 V kváziexperimente sme použili nasledujúce výskumné nástroje. 

 

A) Kognitívne testy 

Na zisťovanie účinnosti bádateľsky orientovanej výučby z hľadiska rozvoja 

porozumenia a zručností žiakov sme použili neštandardizované objektívne skórovateľné 

kognitívne testy (pretest a posttest). 

Úlohy pretestu a posttestu sme zostavili vychádzajúc z databázy úloh na 

overovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov základných škôl pripravených v rámci 

národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 

ITMS kód Projektu: 26110130546). Úlohy reflektujú požiadavku na komplexnosť 
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kognitívnych procesov podľa revidovanej Bloomovej taxonómie (Anderson, Krathwoohl, 

2001, Ganajová, 2015).  

Úlohy v preteste a postteste pokrývali učivo tematického celku Premeny látok 

podľa obsahových a výkonových štandardov definovaných v iŠVP ISCED 2 – učebný 

predmet chémia. 

Pretest a posttest tvorilo 10 úloh, ktoré boli zamerané v kognitívnej oblasti na 

úrovne: zapamätanie (1 úloha), porozumenie (4 úlohy), aplikácia (4 úlohy) a analýza (1 

úloha) a vo vedomostnej oblasti na kategórie: faktické poznatky (1 úloha), konceptuálne 

poznatky (8 úloh) a procedurálne poznatky (1 úloha). 

Štruktúru úloh v preteste a postteste podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 

prezentuje tabuľka 8. 

 

Tab. 8  Štruktúra úloh v preteste a postteste pre ZŠ podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 

 

Úloha Kategória poznatkov Kategória v kognitívnej oblasti 

1 Konceptuálne poznatky Zapamätanie 

2 Konceptuálne poznatky Porozumenie 

3 Konceptuálne poznatky Porozumenie 

4 Konceptuálne poznatky Porozumenie 

5 Procedurálne poznatky Porozumenie 

6 Faktické poznatky Aplikácia 

7 Konceptuálne poznatky Aplikácia 

8 Konceptuálne poznatky Aplikácia 

9 Konceptuálne poznatky Aplikácia 

10 Konceptuálne poznatky Analýza 
 

Z hľadiska typu úlohy bolo v preteste 7 úloh s výberom jednej správnej odpovede 

z viacerých možností a 3 úlohy s krátkou odpoveďou a v postteste 5 úloh s výberom 

jednej správnej odpovede z viacerých možností a 5 úloh s krátkou odpoveďou. 

Odpovede boli hodnotené binárnym skórovaním, t. j. žiak získal za správnu 

odpoveď 1 bod a za nesprávnu, neúplnú alebo vynechanú odpoveď 0 bodov. 

Časová náročnosť pretestu  a posttestu bola približne 30 minút.  

Pretest a posttest s kľúčom správnych odpovedí sú súčasťou prílohy 5 v tejto 

práci. 

B) Škálový dotazník vlastnej konštrukcie zameraný na zisťovanie postojov 

žiakov ZŠ k vyučovaniu chémie  

Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali zo žiackeho dotazníka výskumu OECD PISA 

2015 (NÚCEM, 2015). Vytvorený dotazník sa nachádza v prílohe 6. 
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C) Štruktúrované rozhovory s učiteľmi a žiakmi ZŠ zamerané na zisťovanie 

názorov a postojov k bádateľsky orientovanej výučbe 

Otázky štruktúrovaného rozhovoru s učiteľmi boli zamerané na analýzu 

skúseností učiteľov s bádateľsky orientovanou výučbou (t. j. kladné stránky, vhodné 

témy, obmedzenia, odporúčania pre učiteľov a pod.). Štruktúrovaný rozhovor s učiteľmi 

po bádateľsky orientovanej výučbe je v prílohe 7.  

Otázky štruktúrovaného rozhovoru so žiakmi boli orientované na to, čo žiakov 

motivovalo, zaujalo a bavilo pri vykonávaní činností počas bádateľsky orientovanej 

výučby. Štruktúrovaný rozhovor so žiakmi po bádateľsky orientovanej výučbe je 

v prílohe 8.  

 

Realizácia pedagogického výskumu ZŠ 

Jednotlivé fázy realizácie výskumu prezentuje tabuľka 9. 

 

Tab. 9  Fázy realizácie výskumu ZŠ 

Realizácia výskumu ZŠ 

na začiatku 

septembra 2017 

ES Zadanie pretestu v experimentálnej skupine. 

september 2017 

– 

polovica októbra 2017 

ES Realizácia bádateľsky orientovanej výučby 

v experimentálnej skupine, t. j. aplikácia 3 metodík do 

vyučovacieho procesu pri opakovaní učiva tematického 

celku Premeny látok (metodika Exotermické 

a endotermické reakcie a dve vybrané metodiky z témy 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií).   

KS Realizácia výučby tradičným spôsobom v kontrolnej 

skupine, t. j. opakovanie učiva tematického celku 

Premeny látok pomocou nasledujúcich metód: metóda 

otázok a odpovedí, ústne opakovanie, písomné 

opakovanie a demonštračné pokusy. 

koniec októbra 2017 

 

ES, KS Zadanie posttestu v experimentálnej a kontrolnej 

skupine. 

ES, KS Zadanie dotazníka na zistenie postojov žiakov 

k vyučovaniu chémie v experimentálnej a kontrolnej 

skupine.   

ES Realizácia štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi 

a žiakmi experimentálnej skupiny na zistenie ich 

názorov a postojov k bádateľsky orientovanej výučbe. 
 

Ukážky vyplnených pracovných listov žiakov ZŠ sú sprístupnené v prílohe 2B. 

Fotodokumentácia z implementácie bádateľských aktivít na ZŠ sa nachádza 

v prílohe 2C.  
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Hypotézy výskumu pre ZŠ 

V súvislosti s plnením cieľov výskumu bola stanovená nasledujúca hlavná 

hypotéza H.   

H: Bádateľsky orientovaná výučba zvyšuje účinnosť vyučovacieho procesu 

predmetu chémia.  

Pričom účinnosťou rozumieme: 

- zvýšenie úrovne vedomostí a zručností v kognitívnej oblasti na úrovniach –  

zapamätania,  porozumenia, aplikácie a analýzy,  

- rozvoj spôsobilostí vedeckej práce, ako sú spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť 

experimentovať, spôsobilosť interpretovať dáta a spôsobilosť tvoriť závery 

a zovšeobecnenia.  

Na verifikáciu hlavnej hypotézy H bolo nutné overiť nasledujúce pracovné 

hypotézy:  

Pracovné hypotézy 

H1: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude vyššia ako pred bádateľsky orientovanou výučbou. 

H2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v úrovni vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny v kognitívnej oblasti podľa jednotlivých úrovní –                                 

1. zapamätanie, 2. porozumenie, 3. aplikácia a 4. analýza.  

H3: Predpokladáme, že vplyvom bádateľsky orientovanej výučby nastane najväčšia zmena v 

úrovni vedomostí a zručností u prospechovo slabších žiakov experimentálnej skupiny (t. j. 

žiakov kategórie trojkárov a štvorkárov). 

H4: Predpokladáme, že výučba s navrhnutými bádateľskými aktivitami má vplyv na rozvoj 

spôsobilostí vedeckej práce (t. j. spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť experimentovať, 

spôsobilosť interpretovať dáta a spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia).  

H5: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej 

výučbe. 

H6: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni zapamätania vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H7: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni porozumenia vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H8: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni aplikácie vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H9: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 
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Výsledky výskumu pre ZŠ 

Štatistická verifikácia stanovených hypotéz pre ZŠ 

Na štatistickú verifikáciu stanovených hypotéz sme použili neparametrické testy. 

Neparametrické testy sa používajú v prípade, že dáta nespĺňajú predpoklad normálneho 

rozdelenia. Pri testovaní nepracujeme s pôvodnými hodnotami dát, ale s poradiami. 

Neparametrické testy sa dajú použiť aj pre údaje z intervalovej a pomerovej škály, ak ich 

prevedieme na poradové dáta zavedením vhodnej kategorizácie alebo usporiadania. Testy 

overujú nulovú hypotézu, či je rozdiel mediánov (presnejšie priemerov poradí) dvoch 

skupín štatisticky významný (Rimarčík, 2007). 

 

Charakteristika neparametrických testov použitých na verifikáciu stanovených 

pracovných hypotéz H1 až H9 pre ZŠ 
 

Wilcoxonov párový test na štatistickú verifikáciu hypotéz H1 a H3 – používa sa na 

hodnotenie párových pokusov, ak sledovaná veličina nezodpovedá  Gaussovmu normálnemu 

rozdeleniu. Výpočet testu vychádza z párových hodnôt dvoch meraní na jednom výberovom 

súbore: veličiny X a X´, merania pred pokusom a po ňom. Testuje hypotézu rovnosti 

distribučných funkcií na základe overenia symetrického rozloženia sledovanej náhodnej veličiny 

(Zvára, 2013).  

 Mc Nemarov test na štatistickú verifikáciu hypotézy H2 – sleduje výskyt kvalitatívnej 

náhodnej veličiny X na rovnakom výberovom súbore dvakrát po sebe a zisťuje, či sa líšia 

pravdepodobnosti výskytu jednotlivých variantov náhodnej veličiny X medzi obidvoma pokusmi 

(Wimmer, 1993). 

Mann-Whitneyho U-test na štatistickú verifikáciu hypotéz H4, H5 a H8 – je 

neparametrickou alternatívou t-testu pre nezávislé výbery. Dáta je potrebné usporiadať rovnako 

ako pre t-test pre nezávisle výbery. Test predpokladá, že skúmaná závisle premenná bola meraná 

minimálne na ordinálnej (poradovej) škále a porovnáva súčty poradí uvažovaných výberov, a nie 

priemery. Pri vzorkách o rozsahu viac ako 20 výberové rozdelenie U štatistiky výrazne dosahuje 

normálne rozdelenie. Preto k U štatistike je vypočítavaná ešte hodnota normovaného normálneho 

rozdelenia a jej prislúchajúca pravdepodobnosť (Markechová et al., 2011, Zvára, 2013). 

 Binomický test na štatistickú verifikáciu hypotéz H6, H7 a H9 – používa sa pri 

analyzovaní dichotomických premenných (štatistický znak nadobúda hodnoty len 0 alebo 1). 

Overuje nulovú hypotézu, ktorá tvrdí, že podiel (relatívna početnosť) určitej hodnoty premennej 

v základnom súbore sa rovná zadanej konštante (Rimarčík, 2007). 
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Popis dát na štatistickú verifikáciu hypotéz H1 až H3 pre ZŠ 

Na štatistickú verifikáciu hypotéz H1 až H3 pre ZŠ sme použili dáta získané 

pomocou výskumných nástrojov, a to kognitívnych testov – pretestu a posttestu.  

Získané dáta sme najprv spracovali a vyhodnotili popisnou štatistikou vo forme 

tabuliek a grafov.  

Priemerná úspešnosť žiakov experimentálnej skupiny v preteste bola 51,37 % 

a v postteste 72,04 %. Dievčatá riešili pretest s priemernou úspešnosťou 52,25 % 

a posttest 73,75 %. Chlapci riešili pretest s priemernou úspešnosťou 50,48 % a posttest 

70,32 %. Priemerné úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej skupiny v preteste 

a postteste podľa pohlavia sú porovnateľné.  

Graf 2 ukazuje porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej 

skupiny v preteste a postteste v závislosti od známky z chémie na konci 7. ročníka ZŠ. 

 

Graf 2  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej skupiny ZŠ v preteste 

a postteste v závislosti od známky z chémie na konci 7. ročníka 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej skupiny 

v jednotlivých úlohách v preteste a postteste prezentujú tabuľka 10 a grafy 3 a 4. 
 

Tab. 10  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej skupiny ZŠ 

v jednotlivých úlohách v preteste a postteste

 
 

Graf 3, 4  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej skupiny ZŠ  

v jednotlivých úlohách v preteste a postteste (stĺpcový a čiarový graf) 
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Štatistická verifikácia hypotéz H1 až H3 pre ZŠ 

Štatistická verifikácia hypotézy H1 pre ZŠ 

H1: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude vyššia ako pred bádateľsky 

orientovanou výučbou. 

(V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES v preteste a postteste sú štatisticky 

významné rozdiely). 

Na verifikáciu hypotézy H1 sme použili neparametrický Wilcoxonov párový test pre 

závislé výbery a veľké rozsahy (Markechová et al., 2011).  

Testovali sme nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES v preteste a postteste nie sú 

štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES v preteste a postteste sú štatisticky 

významné rozdiely. 

           H0: m1 = m2   Ha: m1 < m2  

Postup v testovaní:  

1. Vypočítali sme rozdiely di = xi – yi pre i =1,2,..., n, kde xi  je  počet bodov, ktorý získal i - ty 

žiak v preteste a yi  je počet bodov, ktorý získal i - ty žiak v postteste. 

2. Usporiadali sme absolútne hodnoty rozdielov podľa veľkosti do neklesajúcej postupnosti, 

pričom nulové rozdiely sme vynechali. 

3. Absolútnej hodnote každého rozdielu sme priradili poradie. V prípade, že niektoré hodnoty 

rozdielov boli rovnaké, pridelili sme im to isté poradie. Toto poradie sme vypočítali ako 

aritmetický priemer poradí. 

4. Určili sme hodnotu testovacej štatistiky T = min(T+ ,T- ), kde T+ je súčet poradí, ktoré sme 

priradili kladným rozdielom, analogicky T- je súčet poradí, ktoré sme priradili záporným 

rozdielom. Pre ľavostrannú alternatívu má tvar T+. V našom prípade: T+ = 500, T- = 7885, 

T = 500, n = 129 (počet nenulových di). 

5. T+ má približne normálne rozdelenie so strednou hodnotou E(T+) a rozptylom D(T+):  

E(T+) = 
𝑛.(𝑛+1)

4
=  4192,5  D(T+) = 

𝑛.(𝑛+1).(2𝑛+1)

24
=  180976,3 

6. Keďže n = 129, ako testovacie kritérium sme použili štatistiku Z, ktorá má za platnosti 

nulovej hypotézy H0 normálne normované rozdelenie N(0,1). 

      Z má normálne normované rozdelenie: Z =  
𝑇− 

𝑛.(𝑛+1)

4

√𝑛.(𝑛+1).(2𝑛+1)

24

= −8,6798 

7. Na hladine významnosti α  = 0,05 je Z(α) = 1,644854, kritický obor Wn(α) = (−∞, −1,65> 

8. Z patrí do Wn(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES v preteste a postteste sú štatisticky významné rozdiely). 
 

Záver: Hypotéza H1 pre ZŠ bola potvrdená. 
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Štatistická verifikácia hypotézy H2 pre ZŠ 

H2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v úrovni vedomostí a 

zručností žiakov experimentálnej skupiny v kognitívnej oblasti podľa jednotlivých 

úrovní – 1. zapamätanie, 2. porozumenie, 3. aplikácia a 4. analýza.  

(V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES v kognitívnej oblasti podľa jednotlivých 

úrovní – 1. zapamätanie, 2. porozumenie, 3. aplikácia a 4. analýza v preteste 

a postteste sú štatisticky významné rozdiely). 

Hypotéza H2 pre ZŠ bola overovaná pomocou Mc Nemarovho testu na štvorpoľných 

kontingenčných tabuľkách pre závislé výbery (Wimmer, 1993). 

Na súbore rozsahu n = 143 (t. j. počet žiakov ES) sme sledovali prítomnosť a 

neprítomnosť určitého znaku, t. j. počet bodov získaný za úlohu na rovnakej úrovni 

v kognitívnej oblasti v preteste a postteste. Keďže úlohy boli hodnotené binárnym 

skórovaním, štatistický znak nadobúdal hodnoty 0 alebo 1.  

Testovali sme nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES v kognitívnej oblasti podľa 

jednotlivých úrovní – 1. zapamätanie, 2. porozumenie, 3. aplikácia a 4. analýza 

v preteste a postteste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES v kognitívnej oblasti podľa 

jednotlivých úrovní – 1. zapamätanie, 2. porozumenie, 3. aplikácia a 4. analýza 

v preteste a postteste sú štatisticky významné rozdiely. 

            H0: m1 = m2 

                  Ha: m1 < m2 

Ako testovaciu štatistiku sme použili 𝝌𝟐 =  
(𝑛12− 𝑛21)2

𝑛12 + 𝑛21
  

Na hladine významnosti α = 0,05 a stupňa voľnosti 1 sme zamietli hypotézu H0 

v prospech hypotézy Ha, ak  𝝌𝟐 ≥ 𝝌𝟐 (𝜶). 

Štatistická verifikácia hypotézy H2 pre ZŠ je spracovaná v prílohe 5A. 

 

Záver: Hypotéza H2 pre ZŠ bola potvrdená.  
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Štatistická verifikácia hypotézy H3 pre ZŠ 

H3: Predpokladáme, že vplyvom bádateľsky orientovanej výučby nastane najväčšia 

zmena v úrovni vedomostí a zručností u prospechovo slabších žiakov 

experimentálnej skupiny (t. j. žiakov kategórie trojkárov a štvorkárov). 

(V úrovni vedomostí a zručností prospechovo slabších žiakov ES v preteste a v postteste 

sú štatisticky významné rozdiely).  

Na verifikáciu hypotézy H3 pre ZŠ sme použili neparametrický Wilcoxonov párový test 

pre závislé výbery a veľké rozsahy. Postup testovania sme popísali pri verifikácii 

hypotézy H1. 

Testovali sme nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností prospechovo slabších žiakov ES v preteste 

a postteste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

          Ha: V úrovni vedomostí a zručností prospechovo slabších žiakov ES v preteste 

a postteste sú štatisticky významné rozdiely.  

 H0: m1 = m2  

  Ha: m1 < m2 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H3 sú uvedené v tabuľke 11. 

 

Tab. 11 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H3 pre ZŠ 

 

n 35 

T+ 24,5 

T- 605,5 

T 24,5 

E(T) 315 

D(T) 3727,5 

Z -4,75814 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

Wn(α) (−∞, −1,65> 
 

Z patrí do Wn(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností prospechovo slabších žiakov ES v preteste a postteste sú štatisticky 

významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H3 pre ZŠ bola potvrdená. 
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Štatistická verifikácia hypotézy H4 pre ZŠ 

H4: Predpokladáme, že výučba s navrhnutými bádateľskými aktivitami má vplyv na 

rozvoj spôsobilostí vedeckej práce (t. j. spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť 

experimentovať, spôsobilosť interpretovať dáta a spôsobilosť tvoriť závery 

a zovšeobecnenia).  

(V postojoch žiakov kontrolnej a experimentálnej skupiny k vyučovaniu chémie sú 

štatisticky významné rozdiely). 

Na štatistickú verifikáciu hypotézy H4 sme použili dáta, ktoré sme získali z dotazníka pre 

žiakov ZŠ (príloha 6). Hypotézu H4 sme testovali pomocou neparametrického Mann-

Whitneyho U-testu pre nezávislé výbery a veľké rozsahy. Týmto testom sme verifikovali 

vybraných 11 položiek z dotazníka pre žiakov (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16) na 5-% 

hladine významnosti. Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H4 sa nachádzajú v 

prílohe 6A. 

Záver: Hypotéza H4 pre ZŠ bola potvrdená. 
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Popis dát na štatistickú verifikáciu hypotéz H5 až H9 pre ZŠ 

Na štatistickú verifikáciu hypotéz H5 až H9 pre ZŠ sme použili dáta získané 

pomocou výskumného nástroja, a to kognitívneho testu – posttestu.  

Získané dáta sme spracovali a vyhodnotili popisnou štatistikou vo forme tabuliek 

a grafov.  

V postteste bola priemerná úspešnosť žiakov experimentálnej skupiny 72,04 % 

a žiakov kontrolnej skupiny 59,08 %.  

Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej 

skupiny v postteste podľa pohlavia a známky z chémie na konci 7. ročníka ZŠ ukazujú 

grafy 5 a 6. 

 

Graf 5 Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny ZŠ 

v postteste podľa pohlavia 

 

Graf 5 ukazuje, že priemerné úspešnosti (v %) experimentálnej a kontrolnej 

skupiny v postteste podľa pohlavia sú porovnateľné. 
 

Graf 6  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny ZŠ 

v postteste v závislosti od známky z chémie na konci 7. ročníka 
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Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej 

skupiny v jednotlivých úlohách posttestu prezentujú tabuľka 12 a grafy 7 a 8. 

 

Tab. 12  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

ZŠ v jednotlivých úlohách v postteste 

Graf 7, 8  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

ZŠ v jednotlivých úlohách v postteste (stĺpcový a čiarový graf) 
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Štatistická verifikácia hypotéz H5 až H9 pre ZŠ 

 

Štatistická verifikácia hypotézy H5 pre ZŠ 

H5: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude vyššia ako u žiakov kontrolnej 

skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov ES a KS v postteste sú štatisticky významné 

rozdiely). 

Na štatistickú verifikáciu hypotézy H5 pre ZŠ sme použili neparametrický Mann-

Whitneyho U-test pre nezávislé výbery a veľké rozsahy. Testovali sme nulovú hypotézu 

H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES a KS v postteste nie sú štatisticky 

významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES a KS v postteste sú štatisticky 

významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H5 sú uvedené v tabuľke 13. 

 

Tab. 13 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H5 pre ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES a KS v postteste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H5 pre ZŠ bola potvrdená.  

 

 

 

 

 

m 149 n 143 

N 292 

T2 25282 T1 17496 

U1 14986 U2 6321 

U 6321 

H0: m1 = m2   

Ha:  m1 < m2  

E(U) 10653,5 

D(U) 505355,8 

Z -6,09453 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 5,49E-10 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 9  

t1 2 T1 0,5 

t2 9 T2 60 

t3 20 T3 665 

t4 51 T4 11050 

t5 53 T5 12402 

t6 60 T6 17995 

t7 57 T7 15428 

t8 27 T8 1638 

t9 12 T9 143 

 T 59381,5 
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Na štatistickú verifikáciu hypotéz H6, H7 a H9 pre ZŠ sme použili dvojvýberový 

binomický test (Rimarčík, 2007). 

 

Štatistická verifikácia hypotézy H6 pre ZŠ 

H6: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

zapamätania vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

zapamätania v úlohe 1 v postteste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni zapamätania v úlohe 1 v postteste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni zapamätania v úlohe 1 v postteste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H6 pre ZŠ sú uvedené v tabuľke 14. 

 

Tab. 14 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H6 pre ZŠ 

n1 61 m1 65 Vysvetlivky:  

n1, m1 – počet žiakov KS a ES so štatistickým 

znakom 1  

�̂�1, �̂�2 – sú sledované podiely žiakov KS a ES 

so štatistickým znakom 1 

n, m – počet pokusov (žiakov) v KS a ES 

�̂�1 = 
𝑛1

𝑛
     �̂�2 = 

𝑚1

𝑚
       �̅� = 

𝑛1+𝑚1

𝑚 + 𝑛
 

testovacia štatistika z = 
(𝑝1 − 𝑝2)+ 

1

2𝑛1
 + 

1

2𝑚1

√𝑝(1−𝑝)(
1

𝑛1
 + 

1

𝑚1
)

 

n 149 m 143 

�̂�1 0,409396 �̂�2 0,454545 

�̂�1 − �̂�2  -0,045149 

�̅�  0,431507 

Čitateľ z -0,02926 

Menovateľ z 0,088292 

H0: p1 = p2                                    Ha: p1 < p2 

z -0,33141 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

Ú1 

 

Z nepatrí do W(α), hypotézu H0 nezamietame (t. j. v úrovni vedomostí a zručností 

žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni zapamätania v úlohe 1 v postteste nie sú 

štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H6 pre ZŠ nebola potvrdená. 
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Štatistická verifikácia hypotézy H7 pre ZŠ 

H7: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

porozumenia vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

porozumenia v úlohách 2, 3, 4 a 5 v postteste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni porozumenia v úlohách 2, 3, 4 a 5 v postteste nie sú štatisticky významné 

rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni porozumenia v úlohách 2, 3, 4 a 5 v postteste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H7 pre ZŠ sú uvedené v tabuľke 15. 

 

Tab. 15  Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H7 pre ZŠ 

 

n1 417 m1 443 

n 596 m 572 

�̂�1 0,699664 �̂�2 0,774476 

�̂�1 − �̂�2  -0,07481 

�̅�  0,736201 

E(z) 0,002328 

D(z) 0,000904 

z -2,41089 

H0: p1 = p2                              Ha: p1 < p2 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,007957 

Ú2, Ú3, Ú4, Ú5 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni porozumenia 

v úlohách 2, 3, 4 a 5 v postteste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H7 pre ZŠ bola potvrdená. 
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Štatistická verifikácia hypotézy H8 pre ZŠ 

H8: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

aplikácie vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

aplikácie v úlohách 6, 7, 8 a 9 v postteste sú štatisticky významne rozdiely).  

Na štatistickú verifikáciu hypotézy H8 pre ZŠ sme použili neparametrický Mann-

Whitneyho U-test pre nezávislé výbery a veľké rozsahy. Overovali sme nulovú hypotézu 

H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni aplikácie v úlohách 6, 7, 8 a 9 v postteste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni aplikácie v úlohách 6, 7, 8 a 9 v postteste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H8 pre ZŠ sú uvedené v tabuľke 16. 

 

Tab. 16  Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H8 pre ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni aplikácie v úlohách 

6, 7, 8 a 9 sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H8 pre ZŠ bola potvrdená. 

 

 

 

 

m 596 n 572 

N 1168 

T2 366942 T1 315906 

U1 202912 U2 137848 

U 137848 

H0: m1 = m2   

Ha:  m1 < m2  

E(U) 170456 

D(U) 26337774 

Z -6,35382 

α 0,05 

Z(α) -6,35382 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 1,05E-10 

Ú6, Ú7, Ú8, Ú9 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 4  

t1 208 T1 749892 

t2 683 T2 26550942 

t3 125 T3 162750 

t4 57 T4 15428 

 T 27479012 
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Štatistická verifikácia hypotézy H9 pre ZŠ 

H9: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

analýzy vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy 

v úlohe 10 v postteste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni analýzy v úlohe 10 v postteste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni analýzy v úlohe 10 v postteste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H9 pre ZŠ sú uvedené v tabuľke 17. 

 

Tab. 17 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H9 pre ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy v úlohe 10 

v postteste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H9 pre ZŠ bola potvrdená. 

V tabuľke 18 sa nachádza prehľad výsledkov štatistickej verifikácie stanovených hypotéz 

H1 až H9 pre ZŠ. 

Tab. 18  Prehľad výsledkov štatistickej verifikácie stanovených hypotéz H1 až H9 pre ZŠ 

Hypotéza Výsledok štatistickej verifikácie 

H1, H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 Potvrdila sa. 

H6 Nepotvrdila sa. 

n1 106 m1 132 

n 149 m 143 

�̂�1 0,711409 �̂�2 0,923077 

�̂�1 − �̂�2  -0,21167 

�̅�  0,815068 

E(z) 0,008505 

D(z) 0,002564 

z -4,01229 

H0: p1 = p2                                                

Ha:  p1 < p2 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 3,01E-05 

Ú10 
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Názory a postoje učiteľov ZŠ k bádateľsky orientovanej k bádateľsky orientovanej výučbe 

Názory a postoje učiteľov ZŠ k bádateľsky orientovanej výučbe sme získali 

pomocou štruktúrovaného rozhovoru (príloha 7).  

Štruktúrovaný rozhovor sme urobili s piatimi učiteľkami experimentálnej skupiny 

po bádateľsky orientovanej výučbe. 

Prepis štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi ZŠ sa nachádza v prílohe 7A. 
 

Vyhodnotenie štruktúrovaného rozhovoru s učiteľmi ZŠ po BOV 

A) Aké sú výhody prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii?  

Výhody: 

• Žiaci majú trvalejšie vedomosti. 

• Žiaci si môžu vytvoriť svoju vlastnú hypotézu k danej problematike, overia ju 

prostredníctvom experimentálnej činnosti a vedomosti si osvojujú praktickým 

overovaním. 

• Žiaci sa učia spolupracovať, vyjadriť svoj názor, diskutovať. Spoznávajú tak prácu 

vedcov – zoznamujú sa s tímovou prácou.  

• Zažitá skúsenosť a vlastné objavovanie, čo zlepšuje osvojovanie vedomostí a formuje 

kladné postoje k predmetu chémia. 

• Rozvíja sa aktivita žiakov, vyššie myšlienkové operácie, ako sú aplikácia a analýza a 

spolupráca žiakov v tíme. 

• Iný, zaujímavejší priebeh vyučovacích hodín, žiaci získavajú nové zručnosti a majú 

dobrý pocit, ak niečo zistia. 
 

B) Aké sú obmedzenia prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii? 

K obmedzeniam patria: 

• veľký počet žiakov v triede, 

• časové obmedzenie vyučovacích hodín (45 minút nepostačuje), 

• nedostatočné materiálne zabezpečenie, 

• učiteľ musí mať k dispozícii delenú hodinu, kde pracuje iba polovica žiakov z triedy, 

• časová náročnosť na prípravu vyučovacích hodín s bádaním, 

• samotné bádanie nestačí na uvedomenie si a utvrdenie nových poznatkov, na takéto 

učenie je potrebných viac hodín.  
 

C) Ako žiaci reagovali na výzvu učiť sa bádaním?  

Reakcie žiakov na učenie sa bádaním: 

• Zo začiatku boli žiaci k bádaniu nedôverčiví, báli sa vyjadriť svoje názory a postoje, 

aby neboli nesprávne.  

• Bádanie žiakov bavilo, zaujalo, pracovali aktívne a navzájom si pomáhali.  

• Žiakov bavila skupinová práca. 

• Žiaci chceli robiť aktivity založené na bádaní aj na nasledujúcich vyučovacích 

hodinách. 
 

D) Ktoré témy a prečo by sa rozhodli učitelia použiť na bádanie?  

Témy vhodné na učenie sa bádaním: 

• Vlastnosti látok 

• Zmesi – oddeľovanie zložiek zmesí 
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• Voda 

• Vzduch  

• Exotermické a endotermické reakcie 

• Rýchlosť chemických reakcií  

• Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  

• Chemické zlúčeniny – kyseliny, hydroxidy, soli 

• Prírodné látky – sacharidy, lipidy a bielkoviny 

• Plasty  

 

Zdôvodnenia: 

Na bádanie by učitelia volili témy, ktoré sú žiakom bližšie z bežného života a žiaci im 

môžu porozumieť pomocou praktického overovania pokusmi. Žiaci tak vidia v bádaní reálny 

význam a využitie medzipredmetových vzťahov. Uvedené témy podľa učiteľov tiež umožňujú 

bádanie na rôznej úrovni. Učitelia uvádzali za vhodné na bádanie i témy z chemického deja, ktoré 

pomocou nami pripravených metodík aplikovali do výučby.  

 

E) Ktoré témy a prečo by učitelia nevyučovali pomocou bádania?  

• Vzduch 

• Zloženie látok – atómy, molekuly, ióny 

• Chemická väzba 

• Chemické výpočty 

• Názvoslovie anorganických a organických zlúčenín 

• Uhľovodíky  

 

Zdôvodnenia: 

• Témy Zloženie látok – atómy, molekuly, ióny a Chemická väzba sú pre žiakov nové a 

náročné, žiaci s nimi väčšinou nemajú predchádzajúce skúsenosti zo života. 

• Niektoré informácie a poznatky, napr. o zložení látok a chemickej väzbe, musia byť 

žiakom najskôr sprístupnené priamo od učiteľa na úrovni faktov, až potom je možné 

použiť bádanie.  

• Chýbajú námety na realizáciu pokusov k témam Zloženie látok – atómy, molekuly, ióny 

a Chemická väzba, ktoré by žiakov zaujali. 

• Vo výučbe tém Názvoslovie anorganických zlúčenín a Názvoslovie organických zlúčenín 

je vhodnejšie použiť iné metódy výučby. 

• Témy Vzduch a Uhľovodíky sú obsahovo náročné, chýbajú pomôcky na realizáciu aktivít 

na zvýšenie záujmu žiakov.  

• Niektorým učiteľom chýbajú poznatky o tom, akým spôsobom viesť bádanie na témy, 

ako sú Vzduch, Časticové zloženie látok, Chemická väzba a Uhľovodíky.  
 

F) Ako zvyčajne učitelia posudzujú a hodnotia žiakov vo výučbe založenej na bádaní (čo a ako 

konkrétne hodnotia alebo nemajú predstavu o spôsoboch, ako hodnotiť a pod.)?  

Učitelia žiakov hodnotia: 

• slovným hodnotením – pochvalou za prácu, 

• komentárom k usmerneniam činností, ktoré žiaci robia počas bádania,  
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• žiaci si v každej skupine zvolia svojho pozorovateľa, ktorý na konci aktivity vyhodnotí 

ako navzájom spolupracovali pri experimentálnej činnosti, ako viedli vzájomnú 

diskusiu medzi sebou a aké vyvodili závery. Učiteľ následne vyjadrí i svoj vlastný 

názor na ich prácu a vzájomnú spoluprácu, t. j. ako si rozdelili úlohy medzi sebou, aké 

stanovisko zaujali k zisteným skutočnostiam, ako si porovnali a zdôvodnili navzájom 

výsledky a ako ich dokázali prezentovať, 

• sumatívnym hodnotením po viacerých aktivitách k určitej téme – test, ktorý overuje 

vedomosti a zručnosti žiakov,  

• formatívnym hodnotením skupinovej práce pomocou krátkeho dotazníka, pretože v 

priebehu aktivít je dôležitá spätná väzba na žiakovu činnosť, 

• niektorým učiteľom chýbajú poznatky o spôsoboch a význame hodnotenia vo výučbe 

s bádaním. 
 

G) Ktorým spôsobom učitelia hodnotia skupinovú spoluprácu a ktoré problémy vidia v jej 

hodnotení?  

Učitelia hodnotia takýmito spôsobmi: 

• pozorovaním práce žiakov priebežne počas hodiny, v prípade potreby usmernením 

žiakov. V každej skupine je žiak pozorovateľ, ktorý na záver hodiny hodnotí prácu 

svojich vrstovníkov. Potom jednotliví žiaci hodnotia seba samých. Na záver i učiteľ 

slovne zhodnotí, ako vnímal spoluprácu v skupine;   

• hodnotením pomocou rubrík, v ktorých sú stanovené kategórie a škála; 

• slovným hodnotením – pochvalou, ak žiaci pracujú samostatne, bez hádky, pomáhajú 

si a dokončia úlohu;  

• slovným hodnotením – upozornením (napr. v prípade, že v skupine jeden zo žiakov 

velí a ostatní musia pracovať podľa neho); 

• usmernením alebo poukázaním na nedostatky; 

• niektorým učiteľom chýbajú poznatky o spôsoboch a význame hodnotenia spolupráce 

pri učení a vo výučbe.  

 

Problémy práce v skupine: 

Podľa učiteľov väčšina žiakov pracuje v skupine rado, nájdu sa však aj takí, ktorí radšej 

pracujú samostatne. Závisí to od zloženia skupiny, individuálnych vlastností žiakov a ochoty 

spolupracovať a komunikovať. Niektorí žiaci ešte nevedia oceniť význam spolupráce, túto 

zručnosť je potrebné u žiakov naďalej rozvíjať. 

 

H) Ktoré rady alebo odporúčania by dali učitelia ďalším učiteľom, ktorí majú záujem 

vyučovať chémiu pomocou bádania?  

 

Rady a odporúčania: 

• Na každú hodinu je dôležité sa veľmi dobre pripraviť po stránke odbornej i metodickej. 

Hlavne sa treba naučiť nezasahovať do bádania žiakov, len usmerňovať a pripraviť sa 

na tvorivý dialóg so žiakmi.  

• Je to náročné pre učiteľa na prípravu pred aktivitou, s tým musí učiteľ počítať. Je 

dôležité nechať žiakov bádať samých, aj keď im to nevychádza, nech hľadajú 

vysvetlenie svojho “nezdaru”. A počítať treba i s hlukom, lebo diskutovať v skupine sa 

v tichosti nedá.  
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• Vybrať si vhodnú tému. Vybrať si zaujímavé, ale jednoduché pokusy a vytvoriť dobrý 

pracovný list, ktorý žiakov navádza k tomu, čo si majú všímať a ako sa majú 

dopracovať k potrebnému zisteniu. Počas bádania treba žiakov usmerňovať, odpovedať 

im na otázky a poradiť im, aby sa počas bádania “nestratili“, lebo by ich to v budúcnosti 

mohlo odradiť.  

• Prekonať všetky “nie a proti“, mať trpezlivosť. 

• Treba viac aktivít založených na bádaní, žiakom sa zapáčia. 

 

Názory a postoje žiakov ZŠ k bádateľsky orientovanej výučbe 

Názory a postoje žiakov základných škôl k bádateľsky orientovanej výučbe sme 

získali pomocou štruktúrovaného rozhovoru (príloha 8).  

Štruktúrovaný rozhovor sme urobili s náhodne vybranými žiakmi experimentálnej 

skupiny kategórie jednotkárov, dvojkárov a trojkárov z každej základnej školy. Prepis 

štruktúrovaných rozhovorov so žiakmi po bádateľsky orientovanej výučbe sa nachádza 

v prílohe 8A.  
 

Vyhodnotenie štruktúrovaného rozhovoru so žiakmi ZŠ 

A) Názory a postoje žiakov ZŠ k vykonávaniu činností počas bádania:  

• Vykonávanie činností počas bádania bolo zábavné, zaujímavé a motivujúce. 

• Reálne sme si mohli vyskúšať niektoré chemické reakcie. Na videu by neboli také 

zaujímavé alebo by sme ich nemali možnosť vidieť. 

• Daný pokus sme si nemuseli predstavovať a vysvetľovať z poznámok zo zošita, ale 

mohli sme ho vidieť na vlastné oči.  

• Páčili sa nám pokusy, ktoré sme robili, a tiež, že nám pritom pomáhali spolužiaci.  

• Spoznali sme vlastnosti látok, ktoré používame bežne v živote, a naučili sme sa, ako 

tieto látky spolu reagujú. 

• Aj keď išlo o opakovanie učiva z minulého roka, naučili sme sa aj niečo nové. 
 

B) Názory a postoje žiakov ZŠ k významu bádania:  

• Zopakovali sme si učivo z minulého roka, ale niektoré “veci“ sme nevedeli, tak sme sa 

aj niečo nové naučili. 

• Takto sa lepšie učí, lebo si to vieme spojiť s tým, čo sme robili a nemusíme to hľadať 

napríklad na internete. 

• Vyskúšali sme si, ako využiť chémiu v praxi, že to nie je len sama teória, ako sa to 

bežne učí na hodinách. 

• Naučili sme sa lepšie pracovať s pomôckami a chemikáliami.  

• Začala nás viac zaujímať chémia, viac nás baví ako predtým.  

• Viac sa naučím z teoretických hodín a dobre vysvetleného učiva. 
 

C) Názory a postoje žiakov ZŠ k skupinovej spolupráci pri bádaní: 

• Skupinová práca mi vyhovovala viac ako individuálna práca, pretože učenie prebiehalo 

zábavnou formou a navzájom sme sa od seba aj niečo nové naučili. Aj tu sa nám 

potvrdilo pravidlo Viac hláv, viac rozumu. 

• Páčilo sa mi to, že ak v skupine niekto niečomu neporozumel, ostatní členovia skupiny 

mu to s ochotou vysvetlili.  
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• Skupinová spolupráca mi vyhovovala, lebo sme sa mali s kým poradiť, ak sme niečo 

nevedeli.  

• Neprekážalo by mi, aj keby sme to robili samostatne. 

• Záleží na zložení skupiny, ochote spolupracovať a komunikovať. Ak je v skupine 

niekto, kto nie je ochotný hovoriť alebo riešiť problémy, tak vtedy mi vyhovuje skôr 

samostatná práca. Ak však v skupine členovia dokážu komunikovať, tak určite radšej 

uvítam spoluprácu. 

• Skupinová práca mi nevyhovovala, pretože v skupine sme spolu málo diskutovali. 

 

D) Názory a postoje žiakov ZŠ k výučbe založenej na bádaní v predmete chémia: 

Väčšina žiakov by v budúcnosti privítala výučbu s bádateľskými aktivitami v predmete 

chémia, pretože: 

• sa tak dajú získať nové poznatky,  

• sa robia prakticky pokusy, 

• je to zaujímavé,  

• ich baví tak pracovať, 

• je to lepšie ako učenie, 

• sa im pracuje dobre v skupine,  

• je to väčšia zábava, 

• je to také ako oddych a nie je to známkované. 
 

         Treba dodať, že z hľadiska toho, ako často by sa chceli učiť pomocou bádania, sa žiaci 

zhodli v tom, že raz do mesiaca to stačí. 

 

Výsledky monitorovania procesu učenia žiakov ZŠ pomocou nástrojov formatívneho 

hodnotenia 

            Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov ZŠ v bádateľsky orientovanej 

výučbe sme použili nástroje formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiacu kartu, kartu 

mapujúcu vlastný proces učenia, metakogníciu a lístok pri odchode (Szarka, Brestenská, 

2014, Ganajová, Sotáková, 2015, Sotáková et al., 2018). Na záver každej bádateľskej 

aktivity (BA) žiaci ZŠ v pracovných listoch vypĺňali tabuľku, ktorá obsahovala niektorý 

z uvedených nástrojov formatívneho hodnotenia. 

 

Monitorovanie procesu učenia žiakov ZŠ prostredníctvom sebahodnotiacej karty a karty 

mapujúcej vlastný proces učenia   

 V BA Exotermické a endotermické reakcie a BA Vplyv veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu na rýchlosť chemických reakcií žiaci vypĺňali sebahodnotiacu kartu, v ktorej 

cez naformulované kritériá pomocou škály áno, čiastočne alebo nie vyjadrovali stav 

porozumenia danej témy. Sebahodnotiace karty vyplnilo 143 žiakov. Výsledky z 

vyhodnotenia sebahodnotiacich  kariet sú v prílohe 9. 
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V BA Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií žiaci 

vypĺňali kartu mapujúcu vlastný proces učenia žiaka, v ktorej k naformulovaným 

poznatkom z danej témy vyberali spôsob, ako ho získali (napr. Počúval/a som výklad 

učiteľa alebo Získal/a som poznatok pri realizácii pokusov a pod.). Karta ďalej zisťovala, 

ktorými spôsobmi sa žiaci učia najčastejšie, ktoré spôsoby učenia by si chceli vyskúšať a 

ktoré spôsoby učenia zatiaľ nepoužili. Kartu mapujúcu vlastný proces učenia vyplnilo 62 

žiakov. Výsledky z vyhodnotenia tejto karty sú v prílohe 9. 

Z vyhodnotenia tejto karty vyplynulo, že žiaci:  

• získali poznatky z uvedenej témy nasledujúcimi spôsobmi: 1. počúvanie 

výkladu učiteľa, 2. realizácia pokusov, 3. pozorovanie činností učiteľa, 4. 

robenie poznámok do zošita, 5. pozretie v učebnici, 6. diskusia so 

spolužiakmi, 7. precvičovanie doma, 8. diskusia s rodičmi/s niekým iným. 

9. učenie naspamäť. 

• sa najčastejšie učia nasledujúcimi spôsobmi: 1. počúvanie výkladu učiteľa, 

2. realizácia pokusov a 3. robenie poznámok do zošita, 

• by si chceli vyskúšať nasledujúce spôsoby učenia: 1. diskusia s rodičmi 

alebo s niekým iným, 2. použitie informačno-komunikačných technológií 

a 3. iný spôsob učenia, a to v praxi,  

• zatiaľ nepoužili ako spôsob učenia: 1. použitie informačno-

komunikačných technológií a 2. diskusia s rodičmi alebo s niekým iným.  

 

Monitorovanie  procesu učenia žiakov ZŠ prostredníctvom metakognície 

 Metakognícia vyžaduje od žiakov vlastnú formuláciu odpovedí na otázky. 

Umožňuje žiakom uvedomiť si, čo vo výučbe robili a prečo to robili a čo by ešte chceli 

vedieť.  

 Tabuľka 19 prezentuje odpovede žiakov v metakognícii v BA Vplyv teploty na 

rýchlosť chemických reakcií.  Kartu s metakogníciou vyplnilo 46 žiakov. 

 

Tab. 19  Monitorovanie procesu učenia žiakov ZŠ metakogníciou 

BA Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií 

Počet žiakov: 46 

Otázky Odpovede Počet 

žiakov 

Čo sme dnes robili? Zisťovali sme, ako teplota ovplyvňuje rýchlosť chem. 

reakcií. 

12 

Skúmali sme vplyv teploty na rýchlosť chem. reakcií. 9 

Overovali sme vplyv teploty na rýchlosť chem. reakcií. 9 

Robili sme pokus: reakcia octu so sódou bikarbónou 5 

Sledovali sme reakciu v teplej a studenej vode. 3 
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Pozorovali sme reakciu octu so sódou bikarbónou pri 

rôznych teplotách. 

3 

Neúplná alebo žiadna odpoveď. 5 

Prečo sme to robili? Overovali sme vplyv teploty na rýchlosť chem. reakcií. 14 

Chceli sme zistiť vplyv teploty na rýchlosť chem. 

reakcií. 

12 

Prakticky sme overovali vplyv teploty na rýchlosť 

chem. reakcií. 

6 

Chceli sme zistiť, aký vplyv má teplota octu na 

rýchlosť reakcie so sódou bikarbónou. 

4 

Prakticky sme overili, ako reaguje ocot so sódou 

bikarbónou pri rôznej teplote. 

3 

Chceli sme zistiť vplyv teplej vody na rýchlosť chem. 

reakcií. 

3 

Neúplná alebo žiadna odpoveď. 4 

Čo som sa dnes 

naučil/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri vyššej teplote prebiehajú reakcie rýchlejšie. 10 

Čím vyššia teplota, tým reakcie prebiehajú rýchlejšie. 8 

Pri vyššej teplote vznikajú rýchlejšie produkty. 7 

Reakcie prebiehajú rýchlejšie v teplej vode ako 

v studenej. 

4 

Pri vyššej teplote sa častice reaktantov rýchlejšie 

menia na produkty. 

3 

Čím je vyššia teplota reaktantov, tým rýchlejšie 

reakcia prebieha. 

3 

Reakcie v teplej vode prebiehajú rýchlejšie. 3 

Pri vyššej teplote sa balónik nafúkol skôr. 3 

Pripraviť oxid uhličitý do balónika. 2 

Neúplná alebo žiadna odpoveď. 3 

Kde to môžem ešte 

využiť? 

Doma pri varení a pečení. 21 

V kuchyni pri varení, pečení, ochladzovaní ... 12 

Pri uskladňovaní potravín v chladničke. 5 

Pri uskladňovaní potravín. 4 

Pri varení v tlakovom hrnci. 4 

Aké otázky stále mám k 

tejto téme?  

Aký je vplyv teploty na iné chem. reakcie? 10 

Ako prebiehajú iné chem. reakcie pri vyššej teplote? 5 

Ako prebiehajú iné chem. reakcie v teplej vode? 4 

Ako prebiehajú iné chem. reakcie? 4 

Nemám žiadnu otázku. 23 
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Monitorovanie procesu učenia žiakov ZŠ prostredníctvom lístka pri odchode 

V BA Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií žiaci vyplnili lístok, v 

ktorom uvádzali 3 poznatky, zručnosti, ktoré sa dnes naučili, 2 aktivity, informácie, ktoré 

ich najviac zaujali a 1 otázku, ktorú majú stále nezodpovedanú.  

 Lístok pri odchode vyplnilo 35 žiakov. 

Tabuľka 20 prezentuje odpovede žiakov v lístku pri odchode.  

 
Tab. 20  Monitorovanie procesu učenia žiakov ZŠ lístkom pri odchode 

BA Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemických reakcií 

Počet žiakov: 35 

Napíšte na základe výučby: Odpovede Počet 

žiakov 

Dnes som sa naučil/a ... . Ako katalyzátory ovplyvňujú rýchlosť 

chemických reakcií. 

16 

Čo sú katalyzátory.  8 

Na čo slúžia katalyzátory. 6 

Cukor môže horieť. 6 

Popol je katalyzátor, umožňuje horenie cukru.         5 

Čo je laktóza. 5 

Čo je laktáza. 5 

Kocka cukru horí až po posypaní popolom. 4 

Ktoré látky sú katalyzátory. 3 

Kocka cukru posypaná pieskom nehorí. 2 

Piesok ničí plameň. 2 

Na čo sú katalyzátory v aute. 2 

Nič nové, už som to vedel. 3 

Najviac ma zaujalo ... . Horenie kocky cukru posypanej popolom.  14 

Pokus – horenie cukru.        12 

Karamelizácia cukru. 6 

Čo je laktáza. 4 

Čo je laktóza. 3 

Modrý plameň pri horení cukru. 3 

Animácia o katalyzátoroch v aute. 2 

Otázku, ktorú stále mám ... . Akou látkou môžem ešte posypať kocku cukru, 

aby horela? 

3 

Horí kocka cukru posypaná soľou? 3 

Prečo piesok nehorí? 3 

Čo sa stane s cukrom a soľou po zohriatí? 2 

Nemám žiadnu otázku. 18 
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Interpretácia výsledkov výskumu a diskusia pre ZŠ 

Vo výskumnej časti pre ZŠ sme overovali nasledujúcu hlavnú hypotézu H.  

H: Bádateľsky orientovaná výučba zvyšuje účinnosť vyučovacieho procesu 

predmetu chémia.  

Na verifikáciu hlavnej hypotézy H bolo nutné stanoviť a štatisticky overiť 

pracovné hypotézy H1 až H9. 

V tabuľke 21 sa nachádza celkový súhrn výsledkov štatistickej verifikácie 

hypotéz H1 až H9 pre ZŠ. 

 

Tab. 21  Súhrn výsledkov štatistickej verifikácie hypotéz H1 až H9 pre ZŠ 
Skupina Označenie 

hypotézy 

Výsledok 

štatistickej 

verifikácie 

Hypotéza 

ES H1 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov 

experimentálnej skupiny po BOV bude vyššia ako pred BOV. 

ES H2 Potvrdila sa. Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel 

v úrovni vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny v kognitívnej oblasti podľa jednotlivých úrovní         

– 1. zapamätanie, 2. porozumenie, 3. aplikácia a 4. analýza.  

ES H3 Potvrdila sa. Predpokladáme, že vplyvom BOV nastane najväčšia zmena 

v úrovni vedomostí a zručností u prospechovo slabších 

žiakov experimentálnej skupiny (t. j. žiakov kategórie 

trojkárov a štvorkárov). 

ES, KS H4 Potvrdila sa. Predpokladáme, že výučba s navrhnutými bádateľskými 

aktivitami má vplyv na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce   

(t. j. spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť experimentovať, 

spôsobilosť interpretovať dáta a spôsobilosť tvoriť závery 

a zovšeobecnenia).  

ES, KS H5 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov 

experimentálnej skupiny po BOV bude vyššia ako u žiakov 

kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

ES, KS H6 Nepotvrdila 

sa. 

Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov 

experimentálnej skupiny po BOV bude v kognitívnej oblasti 

na úrovni zapamätania vyššia ako u žiakov kontrolnej 

skupiny po tradičnej výučbe. 

ES, KS H7 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov 

experimentálnej skupiny po BOV bude v kognitívnej oblasti 

na úrovni porozumenia vyššia ako u žiakov kontrolnej 

skupiny po tradičnej výučbe. 

ES, KS H8 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov 

experimentálnej skupiny po BOV bude v kognitívnej oblasti 

na úrovni aplikácie vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny 

po tradičnej výučbe.  

ES, KS H9 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov 

experimentálnej skupiny po BOV bude v kognitívnej oblasti 

na úrovni analýzy vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po 

tradičnej výučbe.  
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Potvrdenie hypotéz H1 až H3 poukazuje na to, že opakovanie učiva 

prostredníctvom bádateľsky orientovanej výučby bolo účinné. Štatistická verifikácia 

uvedených hypotéz potvrdila rozvoj porozumenia na úrovni vyšších myšlienkových 

operácií, t. j.  žiaci zvládli úlohy zamerané na aplikáciu a analýzu. Účinnosť BOV na 

rozvoj vyšších myšlienkových operácií sa zvlášť potvrdila u prospechovo slabších žiakov 

(t. j. žiakov kategórie trojkárov a štvorkárov).    

Z vyhodnotenia štatistickej verifikácie hypotézy H4 vyplynulo, že BOV má vplyv 

na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce, ako sú spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť 

usudzovať, spôsobilosť experimentovať, spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia a i. 

Na základe toho sa potvrdili štatisticky významné rozdiely v postojoch žiakov 

vyučovaných BOV a žiakov vyučovaných tradičnou výučbou k vyučovaniu chémie. 

Hypotézy H5 až H9 boli zamerané na overovanie účinnosti BOV v porovnaní 

s tradičným vyučovaním. Z overovania a štatistického vyhodnocovania uvedených 

hypotéz vyplynulo, že BOV je účinnejšia ako tradičný spôsob vyučovania z hľadiska 

rozvoja porozumenia na úrovni vyšších myšlienkových operácií (t. j. aplikácia a analýza). 

Prostredníctvom tradičného vyučovania si žiaci poznatky zapamätajú a porozumejú. 

S tým súvisí nepotvrdenie hypotézy H6. 

Predpokladáme, že BOV bude účinná v rozvoji prírodovednej gramotnosti. Čo by 

mohlo pomôcť zlepšiť výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach PISA. 

Ako sa uvádza v záveroch národnej správy PISA 2015 „spôsob výučby prírodovedných 

predmetov výrazne vplýva na to, akú úroveň prírodovednej gramotnosti žiaci dosahujú“ 

(Miklovičová et al., 2017). 

 

Názory a postoje učiteľov ZŠ k BOV 

Z analýzy štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi ZŠ sa ukázalo, že učitelia 

v BOV oceňujú predovšetkým možnosť aktívneho učenia sa žiakov, osvojenie si 

vedomostí na úrovni vyšších myšlienkových operácií, trvácnosť vedomostí, rozvoj 

spôsobilostí vedeckej práce, ako sú spôsobilosť pozorovať, spôsobilosť predpokladať, 

spôsobilosť usudzovať, spôsobilosť klasifikovať, spôsobilosť experimentovať a 

spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia, rozvoj zručností súvisiacich s myslením 

a učením, ako sú spolupráca a komunikácia, zvýšenie atraktivity vyučovacích hodín a 

vytváranie kladných postojov žiakov k predmetu chémia.  

Za problémové stránky BOV učitelia považujú veľký počet žiakov v triede, 

časovú náročnosť (45 minút nepostačuje), náročnosť na prípravu a malú časovú dotáciu 

vyučovacích hodín. 

Podľa učiteľov ZŠ naplnenie účinnosti BOV si vyžaduje, systémové riešenia, ako 

sú zabezpečiť pri vyššom počte žiakov ich delenie na skupiny, zvýšiť časovú dotáciu 

vyučovacích hodín, dovybaviť školy materiálnymi prostriedkami (učebnými pomôckami 
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a modernými technickými prostriedkami), zabezpečiť pomoc učiteľom prírodovedných 

predmetov pri príprave BOV prostredníctvom osobného asistenta učiteľa a asistenta 

učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Názory a postoje žiakov ZŠ k BOV 

Z analýzy štruktúrovaných rozhovorov so žiakmi ZŠ vyplynulo, že žiaci majú 

kladné postoje k BOV. Učiť sa takýmto spôsobom ich zaujalo, bavilo a motivovalo. 

Najviac oceňovali uskutočňovanie pokusov, spoločné diskusie a prácu v skupinách. 

Skupinovú spoluprácu oceňovali najmä prospechovo slabší žiaci (t. j. žiaci kategórie 

trojkárov a štvorkárov). V niekoľkých prípadoch uvádzali žiaci ako problémy neochotu 

svojich spolužiakov spolupracovať. Z toho vyplýva, že ide o zručnosť, ktorú  je potrebné 

u žiakov ďalej rozvíjať. Čo sa týka frekvencie používania BOV na hodinách chémie, žiaci 

by ju privítali aspoň raz do mesiaca. 

 

Monitorovanie procesu učenia žiakov ZŠ v BOV 

V BOV boli za účelom monitorovania procesu učenia žiakov použité nástroje 

formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiaca karta, karta mapujúca proces vlastného 

učenia, metakognícia a lístok pri odchode.  

Z analýzy odpovedí žiakov v sebahodnotiacich kartách vyplynulo, že niektorí 

žiaci mali problémy s aplikáciou poznatkov. 

Z vyhodnotenia karty mapujúcej vlastný proces učenia sa ukázalo, že žiaci sa 

najčastejšie učia nasledujúcimi spôsobmi: 1. počúvanie výkladu učiteľa, 2. realizácia 

pokusov a 3. robenie poznámok do zošita. 

Výsledky z metakognície a lístka pri odchode poskytli učiteľom informácie o tom, 

čomu žiaci porozumeli a neporozumeli, čo žiakov v BOV zaujalo, či si žiaci uvedomovali 

zmysel činností vykonávaných počas BOV a na ktoré otázky by chceli žiaci poznať 

odpoveď. Učiteľova spätná väzba dala žiakom informácie o tom, ako by mali postupovať 

smerom k zlepšeniu učenia. Učiteľom pomohli získané informácie v tom, ako majú 

postupovať v ďalšej výučbe v prospech svojich žiakov.  

Za účelom zvyšovania efektívnosti a znižovania časovej náročnosti pri aplikácii 

nástrojov formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu je potrebné využívať  

moderné digitálne technológie (napr. hlasovacie zariadenia, interaktívne tabule, tablety 

a pod.). 
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4.2  Výskumná časť pre GYM 

Hlavný cieľ: 

Hlavným cieľom výskumu bolo overiť účinnosť bádateľsky orientovanej výučby  v 

tematickom celku Chemické reakcie, chemické rovnice u žiakov 1. ročníka gymnázia, 

resp. 5. ročníka 8-ročného gymnázia.  

Čiastkové ciele:  

Čiastkové ciele súvisiace s tvorbou a optimalizáciou metodík, ako aj výskumných 

nástrojov na overovanie sú opísané na s. 16 v tejto práci. 

Ciele výskumnej časti po implementácii metodík sú nasledovné: 

1. Pripraviť a realizovať kváziexperiment zameraný na overenie účinnosti 

bádateľsky orientovanej výučby v tematickom celku Chemické reakcie, chemické 

rovnice u žiakov 1. ročníka gymnázia, resp. 5. ročníka 8-ročného gymnázia 

a výsledky kváziexperimentu štatisticky vyhodnotiť. 

2. Porovnať výsledky bádateľsky orientovanej výučby a tradičného vyučovania. 

3. Navrhnúť na základe výsledkov výskumu odporúčania na využitie bádateľsky 

orientovanej výučby vo výučbe na gymnáziách.  

 

Časový harmonogram výskumu pre GYM 

Časový harmonogram výskumu pre GYM prezentuje tabuľka 22. 

 

Tab. 22  Časový harmonogram výskumu pre GYM 

Časový harmonogram výskumu pre GYM 

január – august 2017 Tvorba metodík pre tematický celok Chemické reakcie, 

chemické rovnice na bádateľsky orientovanú výučbu. 

Príprava kognitívneho testu na zisťovanie úrovne vedomostí 

a zručností žiakov. 

Príprava škálového dotazníka vlastnej konštrukcie na zisťovanie 

postojov žiakov k predmetu chémia. 

Príprava štruktúrovaných rozhovorov na zisťovanie názorov 

a postojov učiteľov a žiakov k bádateľsky orientovanej výučbe. 

december 2017 – február 2018 Realizácia kváziexperimentu. 

marec – apríl 2018 Štatistická verifikácia stanovených hypotéz. 

Spracovanie výsledkov zo štatistickej verifikácie stanovených 

hypotéz. 

Vyhodnotenie pracovných listov žiakov. 

Vyhodnotenie štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi a žiakmi. 

Zhrnutie výsledkov výskumu a tvorba záverov. 
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Charakteristika výskumnej vzorky pre GYM 

Výskumnú vzorku pre gymnáziá tvorili 3 učitelia a 57 žiakov 5. ročníka 8-ročného 

gymnázia, resp. 1. ročníka 4-ročného gymnázia z dvoch krajov Slovenska (PO – 

Prešovský kraj, KE – Košický kraj). Z toho 2 učitelia a 31 žiakov tvorili 

experimentálnu skupinu a 1 učiteľ a 26 žiakov tvorili kontrolnú skupinu. 

 

Učitelia 

Pri výbere učiteľov do výskumnej vzorky sme použili metódu zámerného výberu, 

preto budeme hovoriť o kváziexperimente (Gavora, 2010).  

Pri výbere sme zohľadňovali nasledujúce podmienky: vyučovanie chémie v 1. 

ročníku 4-ročného gymnázia, resp. 5. ročníku 8-ročného gymnázia, rovnaká časová 

dotácia predmetu chémia v týždennom rozvrhu, delené hodiny pri počte žiakov 24, 

rovnaký obsah a rozsah učiva a časový rozsah výučby učiva. 

Učiteľom sme následne administrovali škálový dotazník vlastnej konštrukcie na 

zisťovanie postojov k vyučovaniu chémie (príloha 4A) (upravený podľa Holloway, 

2015).  

Do výskumu sme vybrali troch učiteľov. Vzhľadom k malej vzorke sme na 

základe primárneho štatistického spracovania dotazníka (príloha 4C)  rozdelili učiteľov 

do dvoch skupín, a to experimentálna a kontrolná skupina. 2 učitelia boli zaradení do 

experimentálnej skupiny a 1 učiteľ do kontrolnej skupiny. V obidvoch skupinách sa 

nachádzali učitelia s rovnakými skúsenosťami s bádateľsky orientovanou výučbou. 

Rovnocennosť skupín z hľadiska dĺžky pedagogickej praxe nebola dodržaná. 

Žiaci 

V súvislosti so zostavením experimentálnej a kontrolnej skupiny z učiteľov 

chémie bola stanovená výskumná vzorka žiakov.  

Experimentálnu skupinu tvorilo 31 žiakov 5. ročníka 8-ročného gymnázia, resp. 

1. ročníka 4-ročného gymnázia (PO – Prešovský kraj). Kontrolnú skupinu tvorilo 26 

žiakov 5. ročníka 8-ročného ročníka gymnázia, resp. 1. ročníka 4-ročného gymnázia (KE 

– Košický kraj). 
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Pre prehľadnosť uvádzame v tabuľke 23 charakteristiku výskumnej vzorky pre 

GYM zahŕňajúcu učiteľov i žiakov z hľadiska experimentálnej a kontrolnej skupiny. 

 

Tab. 23  Charakteristika výskumnej vzorky pre GYM 

 

Vysvetlivky:  
Kraj: PO – Prešovský kraj, KE – Košický kraj  Pohlavie: F – žena 

Dĺžka pedagogickej praxe: A – prax 0 až 10 rokov, B – prax 10 až 20 rokov, C – prax 20 až 30 rokov, D – prax 30 

a viac rokov 

Skúsenosť s bádateľsky orientovanou výučbou: 0 – nemám skúsenosti s BOV, 1 – mám iba malé skúsenosti 

s BOV, 2 – mám dostatočné skúsenosti s BOV, 3 – cítim sa veľmi skúsený/á 

 

Charakteristika premenných výskumu pre GYM 

V našom kváziexperimente sme za nezávislú premennú stanovili spôsob výučby 

v tematickom celku Chemické reakcie, chemické rovnice. Učitelia experimentálnej 

skupiny realizovali výučbu s metodikami a učitelia kontrolnej skupiny realizovali výučbu 

tradičným spôsobom. Závislé premenné v kváziexperimente boli: 

1. vedomosti a zručnosti žiakov z učiva tematického celku Chemické reakcie, chemické 

rovnice v kognitívnej oblasti na úrovniach – zapamätania, porozumenia, aplikácie, 

analýzy a hodnotenia,  

2. názory a postoje žiakov k predmetu chémia a k bádateľsky orientovanej výučbe. 

 

Metódy použité vo výskume pre GYM  

Výber výskumných metód podliehal stanoveným cieľom výskumu so zreteľom na 

verifikovanie stanovených hypotéz. 

Hlavnou výskumnou metódou bol kváziexperiment, pretože pri tvorbe výskumnej 

vzorky sme použili metódu zámerného výberu (Gavora, 2010).  

Kváziexperimentom bola overovaná hlavná hypotézu výskumu. 

V kváziexperimente sme použili nasledujúce výskumné nástroje. 
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A) Kognitívny test 

Za účelom zisťovania účinnosti bádateľsky orientovanej výučby z hľadiska 

rozvoja porozumenia a zručností žiakov sme použili neštandardizovaný objektívne 

skórovateľný kognitívny test.  

Úlohy testu sme zostavili vychádzajúc z databázy úloh na overovanie úrovne 

vedomostí a zručností žiakov stredných škôl pripravených v rámci národného projektu 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ITMS 

kód Projektu: 26110130546). Úlohy reflektujú požiadavku na komplexnosť kognitívnych 

procesov podľa revidovanej Bloomovej taxonómie (Anderson, Krathwoohl, 2001, 

Ganajová, 2015).  

Úlohy v teste pokrývali učivo tematického celku Chemické reakcie, chemické 

rovnice podľa obsahových a výkonových štandardov definovaných v iŠVP ISCED 3A – 

učebný predmet chémia. 

Test tvorilo 15 úloh, ktoré boli zamerané v kognitívnej oblasti na úrovne: 

zapamätanie (3 úlohy), porozumenie (3 úlohy), aplikácia (4 úlohy), analýza (3 úlohy) 

a hodnotenie (2 úlohy) vo vedomostnej oblasti na kategórie: faktické poznatky (3 úlohy), 

konceptuálne poznatky (7 úloh) a procedurálne poznatky (5 úloh). 

Štruktúru úloh v teste podľa revidovanej Bloomovej taxonómie prezentuje 

tabuľka 24. 

Tab. 24  Štruktúra úloh v teste pre GYM podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 

Úloha Kategória poznatkov Kategória v kognitívnej oblasti 

1 Faktické poznatky Zapamätanie 

2 Konceptuálne poznatky Zapamätanie 

3 Procedurálne poznatky Zapamätanie 

4 Faktické poznatky Porozumenie 

5 Faktické poznatky Porozumenie 

6 Konceptuálne poznatky Porozumenie 

7 Konceptuálne poznatky Aplikácia 

8 Konceptuálne poznatky Aplikácia 

9 Procedurálne poznatky Aplikácia 

10 Procedurálne poznatky  Aplikácia 

11 Konceptuálne poznatky Analýza 

12 Procedurálne poznatky  Analýza 

13 Procedurálne poznatky  Analýza 

14 Konceptuálne poznatky Hodnotenie 

15 Konceptuálne poznatky Hodnotenie 
 

Z hľadiska typu úlohy bolo v teste 10 úloh s výberom jednej správnej odpovede z 

viacerých možností a 5 úloh s krátkou odpoveďou. 

Odpovede boli hodnotené binárnym skórovaním, t. j. žiak získal za správnu 

odpoveď 1 bod a 0 bodov za nesprávnu, neúplnú alebo vynechanú odpoveď. 

Časová náročnosť testu bola približne 30 minút.  

Test s kľúčom správnych odpovedí sa nachádza v prílohe 10. 
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B) Škálový dotazník vlastnej konštrukcie na zisťovanie postojov žiakov GYM 

k predmetu chémia  

Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali zo žiackeho dotazníka, ktorý bol použitý vo 

výskume v rámci projektu ESTABLISH (dostupné na http://www.establish-

fp7.eu/home.html ). Vytvorený dotazník sa nachádza v prílohe 11. 

 

C) Štruktúrované rozhovory s učiteľmi a žiakmi GYM na zisťovanie názorov 

a postojov k bádateľsky orientovanej výučbe 

Otázky štruktúrovaného rozhovoru s učiteľmi boli zamerané na analýzu 

skúseností učiteľov s bádateľsky orientovanou výučbou (t. j. kladné stránky, vhodné 

témy, obmedzenia, odporúčania pre učiteľov a pod.). Štruktúrovaný rozhovor s učiteľmi 

po BOV je v prílohe 7.  

Otázky štruktúrovaného rozhovoru so žiakmi boli orientované na to, čo žiakov 

motivovalo, zaujalo a bavilo pri vykonávaní činností počas bádateľsky orientovanej 

výučby. Štruktúrovaný rozhovor so žiakmi po BOV je v prílohe 8.  

 

Realizácia pedagogického výskumu pre GYM 

Jednotlivé fázy realizácie výskumu prezentuje tabuľka 25. 

Tab. 25  Fázy realizácie výskumu pre GYM 

Realizácia výskumu pre GYM 

na začiatku  

novembra 2017 
ES Zadanie dotazníka na zisťovanie postojov žiakov k predmetu 

chémia v experimentálnej skupine. 

december 2017  

– február 2018 
ES Realizácia bádateľsky orientovanej výučby 

v experimentálnej skupine, t. j. aplikácia 4 metodík do 

vyučovania tematického celku Chemické reakcie, chemické 

rovnice.  

KS Realizácia tradičného vyučovania tematického celku 

Chemické reakcie, chemické rovnice v kontrolnej skupine.   

polovica marca 2018  

 
ES, KS Zadanie testu v experimentálnej a kontrolnej skupine. 

ES, KS Zadanie dotazníka na zistenie postojov žiakov k predmetu 

chémia v experimentálnej a kontrolnej skupine.   

ES Realizácia štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi a žiakmi 

experimentálnej skupiny na zistenie ich názorov a postojov 

k bádateľsky orientovanej výučbe. 

 

Ukážky vyplnených pracovných listov žiakov GYM sú sprístupnené v prílohe 3B. 

Fotodokumentácia z implementácie bádateľských aktivít na GYM sa nachádza v prílohe 

3C.

http://www.establish-fp7.eu/home.html
http://www.establish-fp7.eu/home.html
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Hypotézy výskumu pre GYM 

V súvislosti s plnením cieľov výskumu bola stanovená nasledujúca hlavná 

hypotéza H.   

H: Bádateľsky orientovaná výučba zvyšuje účinnosť vyučovacieho procesu 

predmetu chémia.  

Pričom účinnosťou rozumieme: 

- zvýšenie úrovne vedomostí a zručností v kognitívnej oblasti na úrovniach –  

zapamätania,  porozumenia, aplikácie, analýzy a hodnotenia,  

- formovanie kladných postojov k predmetu chémia. 

Na verifikáciu hlavnej hypotézy H bolo nutné overiť nasledujúce pracovné 

hypotézy:  

Pracovné hypotézy 

H1: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej 

výučbe. 

H2: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni zapamätania vyššia 

ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H3: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni porozumenia vyššia 

ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H4: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni aplikácie vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H5: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H6: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej skupiny po 

bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni hodnotenia vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

H7: Predpokladáme, že v postojoch žiakov experimentálnej skupiny k predmetu chémia 

pred bádateľsky orientovanou výučbou a po bádateľsky orientovanej výučbe nie sú 

štatisticky významné rozdiely. 

H8: Predpokladáme, že v postojoch žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

k predmetu chémia nie sú štatisticky významné rozdiely. 
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Výsledky výskumu pre GYM 

Štatistická verifikácia stanovených hypotéz pre GYM 

Na štatistickú verifikáciu stanovených hypotéz sme podobne ako vo výskume ZŠ 

použili neparametrické testy (Rimarčík, 2007). 

 

Charakteristika neparametrických testov použitých na verifikáciu stanovených 

pracovných hypotéz H1 až H8 pre GYM 
 

Mann-Whitneyho U-test na štatistickú verifikáciu hypotéz H1 a H8 – je 

neparametrickou alternatívou t-testu pre nezávislé výbery. Dáta je potrebné usporiadať rovnako 

ako pre t-test pre nezávislé výbery. Test predpokladá, že skúmaná závisle premenná bola meraná 

minimálne na ordinálnej (poradovej) škále a porovnáva súčty poradí uvažovaných výberov, a nie 

priemery. Pri vzorkách o rozsahu viac ako 20 výberové rozdelenie U štatistiky výrazne dosahuje 

normálne rozdelenie. Preto k U štatistike je vypočítavaná ešte hodnota normovaného normálneho 

rozdelenia a jej prislúchajúca pravdepodobnosť (Markechová et al., 2011, Zvára, 2013). 

 Binomický test na štatistickú verifikáciu hypotéz H2 až H6 – používa sa pri 

analyzovaní dichotomických premenných (štatistický znak nadobúda hodnoty len 0 alebo 1). 

Overuje nulovú hypotézu, ktorá tvrdí, že podiel (relatívna početnosť) určitej hodnoty premennej 

v základnom súbore sa rovná zadanej konštante (Rimarčík, 2007). 

Wilcoxonov párový test na štatistickú verifikáciu hypotézy H7 – používa sa na 

hodnotenie párových pokusov, ak sledovaná veličina nezodpovedá  Gaussovmu normálnemu 

rozdeleniu. Výpočet testu vychádza z párových hodnôt dvoch meraní na jednom výberovom 

súbore: veličiny X a X´, merania pred pokusom a po ňom. Testuje hypotézu rovnosti 

distribučných funkcií na základe overenia symetrického rozloženia sledovanej náhodnej veličiny 

(Zvára, 2013).  
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Popis dát na štatistickú verifikáciu hypotéz H1 až H6 pre GYM 

Na štatistickú verifikáciu hypotéz H1 až H6 pre GYM sme použili dáta získané 

pomocou výskumného nástroja, a to kognitívneho testu.  

Získané dáta sme spracovali a vyhodnotili popisnou štatistikou vo forme tabuliek 

a grafov.  

V teste bola priemerná úspešnosť žiakov experimentálnej skupiny 76,34 % 

a žiakov kontrolnej skupiny 54,10 %.  

Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej 

skupiny GYM v teste podľa pohlavia a známky z chémie na polročnom vysvedčení 1. 

ročníka ukazujú grafy 9 a 10. 

 

Graf 9 Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

GYM v teste podľa pohlavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9 ukazuje, že priemerné úspešnosti (v %) experimentálnej a kontrolnej 

skupiny v postteste podľa pohlavia sú porovnateľné. 

 

Graf 10  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

GYM v teste v závislosti od známky z chémie na polročnom vysvedčení 1. ročníka 
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Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej 

skupiny v teste podľa jednotlivých úrovní v kognitívnej oblasti – 1. zapamätanie, 2. 

porozumenie, 3. aplikácia, 4. analýza a 5. hodnotenie prezentuje tabuľka 26. 

 

Tab. 26  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

GYM v teste podľa jednotlivých úrovní v kognitívnej oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej 

skupiny v jednotlivých úlohách testu prezentujú tabuľka 27 a grafy 11 a 12. 

 

Tab. 27  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

GYM v jednotlivých úlohách v teste 

Úroveň  

v kognitívnej 

oblasti 

Priemerná  

úspešnosť ES 

v teste v [%] 

Priemerná  

úspešnosť KS 

v teste v [%] 

 Zapamätanie 93,55 75,64 

Porozumenie 86,02 60,26 

Aplikácia 63,71 47,12 

Analýza 61,29 37,18 

Hodnotenie 83,87 51,92 
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Graf 11, 12  Porovnanie priemernej úspešnosti (v %) žiakov experimentálnej a kontrolnej 

skupiny GYM v jednotlivých úlohách v teste (stĺpcový a čiarový graf) 
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Štatistická verifikácia hypotéz H1 až H6 pre GYM 

Štatistická verifikácia hypotézy H1 pre GYM 

H1: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude vyššia ako u žiakov kontrolnej 

skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov ES a KS v teste sú štatisticky významné 

rozdiely). 

Na štatistickú verifikáciu hypotézy H1 pre GYM sme použili neparametrický Mann-

Whitneyho U-test pre nezávislé výbery a veľké rozsahy. Testovali sme nulovú hypotézu 

H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES a KS v teste nie sú štatisticky 

významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov ES a KS v teste sú štatisticky 

významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H1 sú uvedené v tabuľke 28. 

 

Tab. 28 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H1 pre GYM 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES a KS v teste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H1 pre GYM bola potvrdená.  

 

 

 

m 26 n 31 

N 57 

T2 1160 T1 493 

U1 664 U2 142 

U 142 

H0: m1 = m2   

Ha:  m1 < m2  

E(U) 403 

D(U) 3814,990915 

Z -4,22565224 

α 0,05 

Z(α) 1,644853627 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 1,19125E-10 

i počet skupín prvkov s rovnakým poradím 

i 10  

t1 2 T1 0,5 

t2 5 T2 10 

t3 3 T3 2 

t4 4 T4 5 

t5 2 T5 0,5 

t6 3 T6 2 

t7 7 T7 28 

t8 4 T8 5 

t9 13 T9 182 

t10 10 T10 82,5 

t11 3 T11 2 

 T 319,5 
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Na štatistickú verifikáciu hypotéz H2 až H6 pre GYM sme použili dvojvýberový 

binomický test (Rimarčík, 2007). 

 

Štatistická verifikácia hypotézy H2 pre GYM 

H2: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

zapamätania vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

zapamätania v úlohách 1, 2 a 3 v teste sú štatisticky významné rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni zapamätania v úlohách 1, 2 a 3 v teste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni zapamätania v úlohách 1, 2 a 3 v teste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H2 sú uvedené v tabuľke 29. 

 

Tab. 29 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H2 pre GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES a KS v kognitívnej oblasti na úrovni zapamätania 

v úlohách 1, 2 a 3 v teste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H2 pre GYM bola potvrdená. 

 

 

 

n1 59 m1 87 

n 78 m 93 

 �̂�1 0,75641 �̂�2 0,935484 

�̂�1 − �̂�2  -0,17907 

�̅�  0,853801 

E(z) 0,014222 

D(z) 0,00355 

H0: p1 = p2                                 Ha: p1 < p2 

z -2,76664 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,002832 

Ú1, Ú2,Ú3 



85 
 

Štatistická verifikácia hypotézy H3 pre GYM 

H3: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

porozumenia vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

porozumenia v úlohách 4, 5 a 6 v teste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni porozumenia v úlohách 4, 5 a 6 v teste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni porozumenia v úlohách 4, 5 a 6 v teste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H3 sú uvedené v tabuľke 30. 

 

Tab. 30 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H3 pre GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES a KS v kognitívnej oblasti na úrovni porozumenia 

v úlohách 4, 5 a 6 v teste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H3 pre GYM bola potvrdená. 

 

 

 

 

 

n1 47 m1 80 

n 78 m 93 

 �̂�1 0,602564 �̂�2 0,860215 

�̂�1 − �̂�2  -0,25765 

�̅�  0,74269 

E(z) 0,016888 

D(z) 0,006455 

H0: p1 = p2                                 Ha: p1 < p2 

z -2,99674 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,001364 

Ú4, Ú5, Ú6 
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Štatistická verifikácia hypotézy H4 pre GYM 

H4: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

aplikácie vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

aplikácie v úlohách 7, 8, 9 a 10 v teste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni aplikácie v úlohách 7, 8, 9 a 10 v teste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni aplikácie v úlohách 7, 8, 9 a 10 v teste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H4 sú uvedené v tabuľke 31. 

 

Tab. 31 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H4 pre GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES a KS v kognitívnej oblasti na úrovni aplikácie v úlohách 

7, 8, 9 a 10 v teste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H4 pre GYM bola potvrdená. 

 

 

 

 

 

 

n1 49 m1 79 

n 104 m 124 

 �̂�1 0,471154 �̂�2 0,637097 

�̂�1 − �̂�2  -0,16594 

�̅�  0,561404 

E(z) 0,016533 

D(z) 0,008142 

H0: p1 = p2                                 Ha: p1 < p2 

z -1,65583 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,048878 

Ú7, Ú8, Ú9, Ú10 
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Štatistická verifikácia hypotézy H5 pre GYM 

H5: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

analýzy vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy 

v úlohách 11, 12 a 13 v teste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni analýzy v úlohách 11, 12 a 13 v teste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni analýzy v úlohách 11, 12 a 13 v teste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H5 sú uvedené v tabuľke 32. 

 

Tab. 32 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H5 pre GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v úrovni 

vedomostí a zručností žiakov ES a KS v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy v úlohách 

11, 12 a 13 v teste sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H5 pre GYM bola potvrdená. 

n1 29 m1 57 

n 78 m 93 

 �̂�1 0,371795 �̂�2 0,612903 

�̂�1 − �̂�2  -0,24111 

�̅�  0,502924 

E(z) 0,026013 

D(z) 0,013006 

H0: p1 = p2                                 Ha: p1 < p2 

z -1,88606 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,029644 

Ú11, Ú12, Ú13 
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Štatistická verifikácia hypotézy H6 pre GYM 

H6: Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností žiakov experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe bude v kognitívnej oblasti na úrovni 

hodnotenia vyššia ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

(V úrovni vedomostí a  zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na úrovni 

hodnotenia v úlohách 14 a 15 v teste sú štatisticky významne rozdiely).  

Binomickým testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni hodnotenia v úlohách 14 a 15 v teste nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V úrovni vedomostí a zručností žiakov KS a ES v kognitívnej oblasti na 

úrovni hodnotenia v úlohách 14 a 15 v teste sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H6 sú uvedené v tabuľke 33. 

 

Tab. 33 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H6 pre GYM 

 

 Záver: Hypotéza H6 pre GYM bola potvrdená. 

 

 

 

 

 

 

n1 10 m1 26 

n 26 m 31 

�̂�1 0,38461 �̂�2 0,83871 

�̂�1 − �̂�2  -0,45409 

�̅�  0,631579 

E(z) 0,069231 

D(z) 0,032218 

z -2,91555 

H0: p1 = p2                         Ha: p1 < p2 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,001775 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame 

v prospech hypotézy Ha, rozdiel je 

štatisticky významný.                            

                                                             Ú14 

 

n1 17 m1 26 

n 26 m 31 

�̂�1 0,653846 �̂�2 0,83871 

�̂�1 − �̂�2  -0,18486 

�̅�  0,754386 

E(z) 0,048643 

D(z) 0,018026 

z -1,73921 

H0: p1 = p2                            Ha: p1 < p2 

α 0,05 

z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,65> 

p-hodnota 0,040999 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame 

v prospech hypotézy Ha, rozdiel je 

štatisticky významný. 

                                                                Ú15 
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Štatistická verifikácia hypotéz H7 a H8 pre GYM 

 Na štatistickú verifikáciu hypotéz H7 a H8 sme použili dáta, ktoré sme získali 

z dotazníka pre žiakov GYM (príloha 11). 

 

Štatistická verifikácia hypotézy H7 pre GYM 

H7: Predpokladáme, že v postojoch žiakov experimentálnej skupiny k predmetu 

chémia pred bádateľsky orientovanou výučbou a po bádateľsky orientovanej výučbe 

nie sú štatisticky významné rozdiely. 

(V postojoch  žiakov ES k vyučovaniu chémie vo všetkých položkách v dotazníku pred 

BOV a po BOV nie sú štatisticky významné rozdiely).  

Hypotézu H4 sme testovali pomocou neparametrického Wilcoxonovho párového testu 

pre závislé výbery a veľké rozsahy. Testom sme overovali nulovú hypotézu H0 oproti 

alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V postojoch žiakov ES k vyučovaniu chémie vo všetkých položkách v 

dotazníku pred BOV a po BOV nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V postojoch žiakov ES k vyučovaniu chémie vo všetkých položkách v 

dotazníku pred BOV a po BOV sú štatisticky významné rozdiely. 

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H7 sú uvedené v tabuľke 34. 

 

Tab. 34 Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H7 pre GYM 

 

 

 

 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j . v postojoch 

žiakov ES k predmetu chémia sú štatisticky významné rozdiely pred bádateľsky 

orientovanou výučbou a po bádateľsky orientovanej výučbe). 

Záver: Hypotéza H7 pre GYM nebola potvrdená. 

 

 

 

n 317 

T+ 15433 

T- 34970 

T 15433 

E(T) 25201,5 

D(T) 2667159 

Z -5,98141 

α 0,05 

Z(α) 1,644854 

W(α) (−∞, −1,96> U (1,96, +∞>    

p-hodnota 1,10608E-09 



90 
 

Štatistická verifikácia hypotéz H8 pre GYM 

H8: Predpokladáme, že v postojoch žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny 

k predmetu chémia nie sú štatisticky významné rozdiely. 

(V postojoch žiakov ES a KS k vyučovaniu chémie v dotazníku v položkách 2, 5, 6, 7, 8, 

11, 13, 14, 15 a 16 nie sú štatisticky významné rozdiely).  

Na štatistickú verifikáciu hypotézy H8 pre GYM sme použili neparametrický Mann-

Whitneyho U-test pre nezávislé výbery a veľké rozsahy. Overovali sme nulovú hypotézu 

H0 oproti alternatívnej hypotéze Ha. 

 H0: V postojoch žiakov ES a KS k vyučovaniu chémie v dotazníku v položkách 

2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 a 16 nie sú štatisticky významné rozdiely. 

 Ha: V postojoch žiakov ES a KS k vyučovaniu chémie v dotazníku v položkách 

2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 a 16 nie sú štatisticky významné rozdiely.  

Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H8 pre ZŠ sú uvedené v tabuľke 35. 

 

Tab. 35  Výsledky štatistickej verifikácie hypotézy H8 pre GYM 

 

 

 

Z patrí do W(α), hypotézu H0 zamietame v prospech hypotézy Ha (t. j. v postojoch 

žiakov ES a KS k predmetu chémia sú štatisticky významné rozdiely). 

Záver: Hypotéza H8 pre GYM nebola potvrdená. 

 

V tabuľke 36 sa nachádza prehľad výsledkov štatistickej verifikácie stanovených 

hypotéz H1 až H8 pre GYM. 

Tab. 36  Prehľad výsledkov štatistickej verifikácie stanovených hypotéz H1 až H8 pre GYM 

Hypotéza Výsledok štatistickej verifikácie 

H1, H2, H3, H4, H5, H6  Potvrdila sa. 

H7, H8 Nepotvrdila sa. 

m 260 n 310 

N 570 

T2 98769,5 T1 63965,5 

U1 50564,5 U2 30035,5 

U 30035,5 

H0: m1 = m2   

Ha:  m1 < m2  

E(U) 40300 

D(U) 3598372 

Z -5,41109 

α 0,05 

Z(α) -6,35382 

W(α) (−∞, −1,96> U (1,96, +∞>    

p-hodnota 1,05E-10 

i počet skupín prvkov s rovnakým 

poradím 

i        5    

t1 72 T1 31098 

t2 160 T2 341320 

t3 161 T3 347760 

t4 140 T4 228655 

t5 37 T5 4218 

 
  953051 
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Názory a postoje učiteľov GYM k bádateľsky orientovanej výučbe 

Názory a postoje učiteľov k bádateľsky orientovanej výučbe sme získali pomocou 

štruktúrovaného rozhovoru (príloha 7).  

Štruktúrovaný rozhovor sme urobili s dvomi učiteľkami experimentálnej skupiny 

po bádateľsky orientovanej výučbe. 

 

Vyhodnotenie štruktúrovaného rozhovoru s učiteľmi GYM po BOV 

A) Aké sú výhody prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii?  

Výhody: 

• Žiaci sa v oveľa väčšej miere podieľajú na objavovaní vlastností, vzťahov a platných 

zákonitostí medzi látkami, veličinami. Na základe pozorovania sa učia dedukovať, 

vyvodzovať závery a overovať ich. Vlastná skúsenosť žiakov, ktorá znamená cestu k 

hlbšiemu porozumeniu a k dlhšej trvácnosti vedomostí. 

• Hodiny s “bádaním“ sú dynamickejšie, zapájajú do činností všetkých žiakov, žiaci sú 

aktívni. Sú síce náročnejšie na prípravu, ale žiakom sa veľmi páčia, a to dáva zmysel 

učeniu. Žiaci na takýchto hodinách sami prichádzajú na výsledky svojho bádania v 

rámci overovania svojich predpokladov (nedostanú hotové výsledky). Sú tak nútení 

nielen rozmýšľať, ale i pracovať (lepšie raz vidieť ako 2x počuť). Žiaci pracujú 

v skupinách, musia spolu efektívne komunikovať, plánovať a koordinovať svoju 

činnosť.  

 

B) Aké sú obmedzenia prístupu založeného na bádaní pre výučbu a učenie v chémii? 

K obmedzeniam patria: 

• veľký počet žiakov v triede, 

• časové obmedzenie vyučovacích hodín (45 minút nepostačuje), 

• nedostatočné materiálne zabezpečenie, 

• učiteľ musí mať k dispozícii delenú hodinu, kde pracuje iba polovica žiakov z triedy, 

• časová náročnosť na prípravu vyučovacích hodín s bádaním. 

 

C) Ako žiaci reagovali na výzvu učiť sa bádaním?  

Reakcie žiakov na učenie sa bádaním: 

• Žiakom sa bádanie páčilo hneď od začiatku, reagovali pozitívne, zapájali sa do činností 

a aktívni boli aj slabší žiaci. Do pracovných skupín sa vždy rozdelili sami a prácu 

v skupinách oceňovali. Keď sa žiakom niečo nepodarilo na prvýkrát, chceli to 

zopakovať. Už menej ich bavilo vypĺňať pracovné listy a upratovať po sebe po 

praktických aktivitách. 

• Žiaci pracovali v skupine radi (Viac hláv, viac rozumu). Praktické aktivity boli pre nich 

zaujímavé a učili sa v nich používať už nadobudnuté vedomosti na vysvetlenie 

pozorovaných javov. 
 

D) Ktoré témy a prečo by sa rozhodli učitelia použiť na bádanie?  

• Témy z chémie bežného života, ako sú Plasty, Kozmetické prípravky a Liečivá, aby ich 

žiaci lepšie spoznali ako užívatelia, a témy z chémie prírodných látok, t. j. Sacharidy, 

Lipidy a Bielkoviny, pretože vlastnosti prírodných látok sa dajú dokázať zaujímavými 

experimentmi. 
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• Téma Redoxné vlastnosti kovov, resp. Beketovov rad kovov. Na základe rozdielnej 

reaktivity kovov sa dá dokázať miera ich schopnosti redukovať/oxidovať inú látku, a tak 

vysvetliť postavenie kovov v tomto rade. 

 

E) Ktoré témy a prečo by učitelia nevyučovali pomocou bádania?  

• Témy, ako sú Atóm a Prvky s, p, d, f. Sú náročné, tu je lepšie použiť iné vyučovacie 

metódy, ako sú problémové úlohy či modelovanie. 

• Témy, ako sú Chemické deje v živom organizme, no hlavne Reakcie organických zlúčenín. 

Ich reaktanty a produkty sú karcinogénne látky, takže experimenty sa nedajú realizovať. 

Porozumenie vzťahov vyplývajúcich z vlastností organických zlúčenín je pre žiakov 

veľmi náročné. 

 

F) Ako zvyčajne učitelia posudzujú a hodnotia žiakov vo výučbe založenej na bádaní (čo a ako 

konkrétne hodnotia alebo nemajú predstavu o spôsoboch, ako hodnotiť a pod.)?  

Učitelia žiakov hodnotia: 

• pozorovaním – správny postup pri vážení, meraní, dodržiavanie bezpečnosti pri práci, 

poriadok na pracovnom stole, pracovný postup, prístup k práci, spolupráca v skupine 

a pod., 

• slovným hodnotením – schopnosť argumentovať získané výsledky, tvorba záverov, 

kritické myslenie, prístup k riešeniu problémov, 

• písomným hodnotením – odpovede žiakov v pracovných listoch. 

Učitelia spoznali iné spôsoby hodnotenia (napr. metakognícia) prostredníctvom metodík 

k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice, ktoré sme vytvorili pre bádateľsky 

orientovanú výučbu. 

G) Bádanie v triede môže podporiť rozvoj skupinovej spolupráce. Považujú žiaci skupinovú 

spoluprácu za cennú? 

• „Áno, ak si členovia skupiny rozumejú a sú ochotní spolupracovať tak, aby bol 

zapojený každý z nich.“  

• „Áno, práca v skupine je pre niektorých žiakov taká „barlička“, v prípade, že niečomu 

nerozumejú, opýtajú sa radšej svojho spolužiaka ako učiteľa.“ 

 

H) Skupinová spolupráca je spojená s hlukom v triede. Je to problém? 

• „Niekedy je to problém, najmä pri väčšom počte žiakov. No v dnešnej spoločnosti 

dokážu pracovať tímy v jednej veľkej miestnosti, tak aj žiakov treba na to pripraviť.“  

• „Nie, vznikajúci hluk je primeraný potrebe diskutovať a radiť sa navzájom.“ 

 

I) Ktorým spôsobom učitelia hodnotia skupinovú spoluprácu a ktoré problémy vidia v jej 

hodnotení?  

Učitelia hodnotia takýmito spôsobmi: 

• pozorovaním práce žiakov priebežne počas hodiny, v prípade potreby usmernením 

žiakov, 

• sebahodnotenie,  

• skupinové hodnotenie. 
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Problémy pri hodnotení skupinovej spolupráce: 

        Pri väčších skupinách, t. j. 5 žiakov, sa niekedy ťažko dá odkontrolovať rovnocennosť 

aktivity každého člena skupiny. Je potom účelné použiť skupinové hodnotenie na získanie 

objektívneho hodnotenia žiaka. 

 

J) Ktoré rady alebo odporúčania by dali učitelia ďalším učiteľom, ktorí majú záujem 

vyučovať chémiu pomocou bádania?  

Rady a odporúčania: 

• „Trpezlivosť v začiatkoch, nenechať sa odradiť náročnosťou na prípravu a 

počiatočným „chaosom“ (učia sa žiaci i učiteľ...). Objavovanie vedeckých princípov a 

ich dokazovanie žiakom pomôže lepšie pochopiť podstatu skúmaných javov. Žiaci 

nebudú len plytko prijímať informácie, ale budú si klásť otázku: „Prečo ...?“ 

„Bádateľsky orientovanú výučbu odporúčam do vyučovania chémie pri časovej dotácii 

2 VH zaradzovať v periodicite minimálne raz za mesiac. BOV je vhodná ako alternatíva 

niektorých laboratórnych cvičení (riadené bádanie) či fáz vyučovacích hodín 

(motivácia, upevňovanie učiva – potvrdzujúce bádanie).“  

• „Nevzdávať sa, keď to na prvýkrát nevyjde podľa predstáv. Začať pozvoľna, najprv 

stačí len problémová úloha (jedna fáza 5E cyklu). Potom postupne nechávať na žiakov 

stále viac a viac. Nesmieme však nikdy zabúdať na spätnú väzbu. Bez nej žiaci nevedia, 

či postupovali správne a stratia o prácu takouto formou záujem. Môžem povedať, že 

každý úspešný žiacky objav je sprevádzaný takou radosťou, akoby išlo o naozajstný 

objav.“ 
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Názory a postoje žiakov GYM k bádateľsky orientovanej výučbe 

Názory a postoje žiakov k bádateľsky orientovanej výučbe sme získali pomocou 

štruktúrovaného rozhovoru (príloha 8).  

Štruktúrovaný rozhovor sme urobili so všetkými žiakmi GYM z experimentálnej 

skupiny po bádateľsky orientovanej výučbe.  

 

Vyhodnotenie štruktúrovaného rozhovoru so žiakmi GYM po BOV 

A) Názory a postoje žiakov GYM k vykonávaniu činností počas bádania:  

• Vykonávanie činností počas bádania bolo zábavné, zaujímavé a motivujúce. 

• Praktické overenie poznatkov nám pomohlo lepšie porozumieť učivu.  

• Dozvedeli sme sa nové a zaujímavé informácie. 

• Spoznali sme, ako sa dá to, čo sme vyskúšali využiť v bežnom živote. 

• Spoločne so spolužiakmi sme riešili rôzne a zaujímavé úlohy. 

• Zistili sme to, čo sme predtým nevedeli. 

• Najviac nás bavila práca v skupinách. Sami sme si rozdelili prácu a fungovalo to.  

• Pokusy nám pomohli vidieť reálne to, čo sme si predtým iba povedali, a tak si to i 

dlhšie zapamätáme.  

• Uprednostňujem skôr tradičnú výučbu. 

• Bádateľské činnosti sú podľa mňa zbytočné, ale ako pokus o zlepšenie vyučovacích 

hodín to bolo dobré. 

• Forma bežného vyučovania pre mňa spĺňa všetky podmienky na pochopenie učiva. Zdá 

sa mi, že bádateľské činnosti fungujú dobre len ako ukážka využitia učiva v praxi. 

 

B) Názory a postoje žiakov GYM k významu bádania:  

• Zvýšil sa náš záujem o chémiu. 

• Pomohlo nám to pochopiť zložité veci jednoduchším spôsobom než učením sa teórie 

naspamäť bez praktického overenia. 

• Pomohlo nám to vidieť iný spôsob učenia. 

• Niektoré poznatky sa dajú využiť v bežnom živote. 

• Naučili sme sa, že je potrebné viac si všímať javy prebiehajúce v bežnom živote. 

• Naučili sme sa pracovať v skupinách a spolupracovať so spolužiakmi. 

• Uvedomili sme si, že prácu si treba dobre naplánovať, ak chceme dospieť k nejakým 

výsledkom. 

• Naučili sme sa lepšie pracovať s pomôckami. 

• Zistili sme, že chémia ma veľa spoločného s bežným životom. 

• Je nutné sa zaujímať o chémiu, pretože chémia je základ života v 21. storočí. 

• Nemám na to vyhradený názor. 

• Zatiaľ nepociťujem, aby to bolo pre mňa prospešné. 

• Bádateľské činnosti vo svojej podstate nie sú vôbec zlé, no v konečnom dôsledku sme 

len overovali to, čo už dávno vieme.  

 

C) Názory a postoje žiakov GYM k skupinovej spolupráci pri bádaní: 

• Spoločne sme diskutovali o postupoch, ako riešiť zadané úlohy. 

• Keď som niečo nevedel/a, ostatní mi to vysvetlili. 
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• V skupine sme bez problémov diskutovali a pomáhali si. 

• V skupine sme sa navzájom dopĺňali.  

• Mohli sme sa učiť spoločne. 

• Ľahšie sa mi tak učilo. 

• Sám by som to nedokázal. 

• Ak som mala s niečím problémy, ostatní mi pomohli. 

• V diskusii som si mohol overiť správnosť svojich názorov. 

• Keď som náhodou niečo nevedela, tak som sa mala koho opýtať, ale aj ja som pomohla 

tomu, kto to potreboval.  

• Keďže sme pracovali v skupinách, tak sme stihli toho viac. 

• Práca v skupine pomohla hlavne slabším žiakom.  

• Mnohé veci, ktoré som nevedel, som sa naučil vďaka spolužiakom. 

• Spolu nám to išlo rýchlejšie a jednoduchšie, ako keby sme to mali robiť každý sám. 

• Viac hláv, viac rozumu. 

• Mohla som sa spoľahnúť na svojich spolužiakov. 

• Mohli sme spoločne uvažovať nad rôznymi vecami. 

• Spoločnými silami sme prišli na výsledok, ak sme mali pochybnosti, prediskutovali 

sme ich a uistili sa navzájom. 

• Bolo to zábavnejšie, akoby som to robila sama, navzájom sme sa v skupine dopĺňali. 

• Je to určite efektívnejšie, no radšej pracujem sám. 

 

D) Názory a postoje žiakov GYM k výučbe založenej na bádaní v predmete chémia: 

Väčšina žiakov by v budúcnosti privítala výučbu s bádateľskými aktivitami v predmete 

chémia, pretože: 

• je to lepší a zaujímavejší spôsob učenia, 

• umožňuje dlhšie si zapamätať učivo, 

• umožňuje lepšie porozumieť učivu, 

• ľahšie sa tak učí, 

• dá sa tak naučiť viac, 

• sa tak dajú získať nové poznatky,  

• sa robia praktické overenia, 

• sa im pracuje dobre v skupine,  

• je to väčšia zábava, 

• sa zatraktívnia vyučovacie hodiny chémie a predmet chémia. 
 

Niektorí žiaci (5 žiakov) uprednostňujú radšej tradičný spôsob vyučovania. 
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Výsledky monitorovania vlastného procesu učenia žiakov GYM pomocou nástrojov 

formatívneho hodnotenia 

 Za účelom monitorovania procesu učenia žiakov GYM v bádateľsky orientovanej 

výučbe sme použili nástroje formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiacu kartu, kartu 

mapujúcu vlastný proces učenia a lístok pri odchode. Tieto nástroje formatívneho 

hodnotenia boli opísané na s. 66 – 69  v tejto práci.  

 Na záver bádateľských aktivít žiaci v pracovných listoch vypĺňali tabuľku, ktorá 

obsahovala niektorý z uvedených nástrojov formatívneho hodnotenia. 

 Žiaci vypĺňali v BA Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií kartu 

mapujúcu vlastný proces učenia, v BA Vplyv teploty na chemickú rovnováhu lístok pri 

odchode a v BA Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov sebahodnotiacu kartu. 

 Výsledky z vyhodnotenia uvedených nástrojov formatívneho hodnotenia sa 

nachádzajú v prílohe 12. 

 

Postoje žiakov GYM k nástrojom formatívneho hodnotenia v bádateľsky orientovanej výučbe 

 Postoje žiakov GYM k nástrojom formatívneho hodnotenia v bádateľsky 

orientovanej výučbe sme získali na základe dotazníkového prieskumu. Žiaci po BOV 

vyplnili dotazník, v ktorom hodnotili prácu a význam nástrojov formatívneho 

hodnotenia. Dotazník vyplnilo spolu 31 žiakov. Výsledky z vyhodnotenia dotazníka 

prezentujú tabuľka 37 a grafy 12 až 15.   

 

Tab. 37  Postoje  žiakov GYM k nástrojom formatívneho hodnotenia v BOV 

Vyber, ktorý nástroj formatívneho hodnotenia Ti poskytol 

najlepšiu spätnú väzbu o Tvojich získaných poznatkoch.  

Počet 

žiakov 

sebahodnotiaca karta  18 

karta mapujúca vlastný proces učenia  5 

lístok pri odchode 5 

žiadny 3 
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Postoje  žiakov GYM k nástrojom formatívneho hodnotenia v BOV 
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Interpretácia výsledkov výskumu a diskusia pre GYM 

Vo výskumnej časti pre GYM sme overovali nasledujúcu hlavnú hypotézu H.  

H: Bádateľsky orientovaná výučba zvyšuje účinnosť vyučovacieho procesu 

predmetu chémia.  

Na verifikáciu hlavnej hypotézy H bolo nutné stanoviť a štatisticky overiť 

pracovné hypotézy H1 až H8. 

V tabuľke 38 sa nachádza celkový súhrn výsledkov štatistickej verifikácie 

hypotéz H1 až H8 pre GYM. 

 

Tab. 38  Súhrn výsledkov štatistickej verifikácie hypotéz H1 až H8 pre GYM 

Skupina Označenie 

hypotézy 

Výsledok 

štatistickej 

verifikácie 

Hypotéza 

ES, KS H1 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny po BOV bude vyššia 

ako u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

ES,KS H2 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny po BOV bude 

v kognitívnej oblasti na úrovni zapamätania vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

ES,KS H3 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny po BOV bude 

v kognitívnej oblasti na úrovni porozumenia vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

ES, KS H4 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny po BOV bude 

v kognitívnej oblasti na úrovni aplikácie vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe.  

ES, KS H5 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny po BOV bude 

v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

ES, KS H6 Potvrdila sa. Predpokladáme, že úroveň vedomostí a zručností 

žiakov experimentálnej skupiny po BOV bude 

v kognitívnej oblasti na úrovni analýzy vyššia ako 

u žiakov kontrolnej skupiny po tradičnej výučbe. 

ES, KS H7 Nepotvrdila sa. Predpokladáme, že v postojoch žiakov experimentálnej 

skupiny k predmetu chémia pred a po BOV nie sú 

štatisticky významné rozdiely. 

ES, KS H8 Nepotvrdila sa. Predpokladáme, že v postojoch žiakov experimentálnej 

a kontrolnej skupiny k predmetu chémia nie sú 

štatisticky významné rozdiely. 

 Hypotézy H1 až H6 boli zamerané na overovanie účinnosti bádateľsky 

orientovanej výučby v porovnaní s tradičným vyučovaním. Z overovania a štatistického 

vyhodnocovania uvedených hypotéz vyplynulo, že BOV je účinnejšia ako tradičný 
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spôsob vyučovania z hľadiska rozvoja porozumenia na úrovni všetkých myšlienkových 

operácií (t. j. zapamätanie,  porozumenie, aplikácia, analýza a hodnotenie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Z vyhodnotenia štatistickej verifikácie hypotézy H7 vyplynulo, že BOV má vplyv 

na formovanie kladných postojov žiakov gymnázií k predmetu chémia.  

Štatistická verifikácia hypotézy H8 potvrdila, že BOV je účinnejšia na 

formovanie kladných postojov žiakov gymnázií k predmetu chémia ako tradičné 

vyučovanie.  

Názory a postoje učiteľov GYM k BOV 

Z analýzy štruktúrovaných rozhovorov s učiteľmi GYM sa ukázalo, že učitelia 

oceňujú, že BOV má vplyv na  osvojenie si vedomostí na úrovni vyšších myšlienkových 

operácií, trvácnosť vedomostí, rozvoj spôsobilostí vedeckej práce, ako sú spôsobilosť 

pozorovať, spôsobilosť predpokladať, spôsobilosť usudzovať, spôsobilosť klasifikovať, 

spôsobilosť experimentovať a spôsobilosť tvoriť závery a zovšeobecnenia, rozvoj 

zručností súvisiacich s myslením a učením, ako sú spolupráca a komunikácia, zvýšenie 

atraktivity vyučovacích hodín a vytváranie kladných postojov žiakov k predmetu chémia.  

Uvedené výsledky sú v súlade s cieľmi vzdelávania pre 21. storočie – zabezpečiť 

požadované vedomosti, zručnosti a postoje absolventov pre budúce uplatnenie sa na trhu 

práce.   

Za problémové stránky BOV učitelia považujú veľký počet žiakov v triede, 

časovú náročnosť (45 minút nepostačuje), náročnosť na prípravu a malú časovú dotáciu 

vyučovacích hodín. Uvedené pripomienky vyžadujú systémové riešenia, ako sú 

zabezpečiť pri vyššom počte žiakov ich delenie na skupiny, dovybaviť školy 

materiálnymi prostriedkami (učebnými pomôckami a modernými technickými 

prostriedkami. V krajinách EÚ, ako sú Luxembursko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, 

Estónsko či Poľsko, v porovnaní so Slovenskom majú učitelia nižší pomer výučby k iným 

pracovným povinnostiam. Napríklad vo Fínsku a Estónsku sú učitelia zodpovední za 

vyhodnocovanie účinnosti vlastnej výučby. Ak učitelia menej učia, majú viac času 

venovať sa vyučovacím metódam, príprave i hodnoteniu (OECD Education at Glance, 

2017).  

Názory a postoje žiakov GYM k BOV 

Z analýzy štruktúrovaných rozhovorov so žiakmi GYM vyplynulo, že žiaci majú 

kladné postoje k BOV. V BOV oceňujú najviac zaujímavejší a zábavnejší spôsob učenia, 
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možnosť praktického overenia, získavanie nových poznatkov a možnosť pracovať 

v skupinách. Z hľadiska toho, ako často by sa chceli učiť pomocou BOV, sa žiaci zhodli 

v tom, aby to bolo aspoň raz do mesiaca. 

Postoje žiakov GYM k nástrojom formatívneho hodnotenia v BOV 

V BOV boli za účelom monitorovania procesu učenia žiakov použité nástroje 

formatívneho hodnotenia, a to sebahodnotiaca karta, karta mapujúca proces vlastného 

učenia a lístok pri odchode.  

Z vyhodnotenia dotazníka, ktorý zisťoval postoje žiakov GYM k uvedeným 

nástrojom formatívneho hodnotenia vyplynulo, že najlepšiu spätnú väzbu o získaných 

poznatkoch žiakom poskytla sebahodnotiaca karta. Žiaci hodnotili prácu s nástrojmi 

formatívneho hodnotenia za nenáročnú a príjemnú a z hľadiska významu za užitočnú. 

Treba dodať, že významný podporný prostriedok na implementáciu formatívneho 

hodnotenia žiakov do vyučovacieho procesu predstavujú moderné digitálne technológie 

(napr. hlasovacie zariadenia, interaktívne tabule, tablety a pod.). 
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4.3 Závery pre vednú disciplínu 

Výsledky dizertačnej práce „Účinnosť bádateľsky orientovanej výučby v téme 

Chemický dej na základných školách a gymnáziách“ môžu byť prínosom pre teóriu 

vyučovania chémie z nasledovných hľadísk: 

Z hľadiska vytvorených učebných pomôcok pre chémiu:  

➢ Súbor metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov 

k tematickému celku Premeny látok pre BOV na základných školách.  

➢ Súbor metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov 

k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre BOV na 

gymnáziách.   

 

Súbory metodík boli vytvorené podľa bádateľského učebného cyklu 5E v súlade 

s iŠVP ISCED 2 a ISCED 3. Metodiky boli pilotne overené a následne optimalizované. 

Vybrané metodiky pre základné školy budú aj obsahom metodickej príručky pre chémiu 

7. ročníka základnej školy a 2. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. 

 

Z hľadiska výsledkov výskumu: 

BOV je vyučovacia koncepcia, ktorá je účinnejšia ako tradičné vyučovanie 

vzhľadom na:  

➢ rozvoj porozumenia učiva na úrovni nižších myšlienkových operácií (t. j. 

porozumenie) i vyšších myšlienkových operácií (t. j. aplikácia, analýza 

a hodnotenie), 

➢ rozvoj porozumenia u prospechovo slabších žiakov (t. j. žiakov kategórie 

trojkárov a štvorkárov), 

➢ rozvoj spôsobilostí vedeckej práce a zručností 21. storočia, 

➢ formovanie kladných postojov žiakov k predmetu chémia. 

 

Odporúčania pre pedagogickú teóriu a prax:  

➢ Sprístupniť učiteľom chémie i študentom učiteľstva chémie súbory metodík, t. j. 

metodické listy pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov k tematickému celku 

Premeny látok pre BOV na základných školách a k tematickému celku Chemické 

reakcie, chemické rovnice pre BOV na gymnáziách.   
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➢ Zamerať ďalšie vzdelávanie učiteľov (kontinuálne, atestačné, špecializačné) na 

sprístupnenie poznatkov získaných z realizácie výskumu vzhľadom na účinnosť 

BOV.  

➢ Implementovať do prípravy študentov učiteľstva chémie získané poznatky 

a skúsenosti  z realizácie výskumu z hľadiska účinnosti BOV. 

➢ Vytvárať partnerstvá pre BOV medzi školami nielen na Slovensku, ale aj v 

zahraničí – realizovať výmenu poznatkov a skúseností.  
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5 ZÁVER 

V dizertačnej práci sme sa zaoberali problematikou tvorby a implementácie BOV 

do vyučovania chémie a skúmaním jej účinnosti. Ide o zmenu prístupu k vzdelávaniu 

založenom v súčasnosti na encyklopedickosti či jednoduchom memorovaní poznatkov k 

vzdelávaniu pre život a prácu.  

Teoretická časť práce sprístupňuje teoretické východiská BOV – rámec 

vzdelávania v 21. storočí, požiadavky na obsah výučby chémie a aktívne učenie zamerané 

na rozvoj porozumenia, spôsobilostí vedeckej práce a zručností 21. storočia. 

Charakterizuje BOV, úrovne bádania, učebný cyklus 5E, jej kladné i problémové stránky.  

V praktickej časti sme vytvorili súbor metodík, t. j. metodické listy pre učiteľov 

a pracovné listy pre žiakov k tematickému celku Premeny látok pre základné školy 

a k tematickému celku Chemické reakcie, chemické rovnice pre gymnáziá podľa 

učebného cyklu 5E.  

Cieľom výskumnej časti bolo pripraviť a realizovať kváziexperiment zameraný 

na overenie účinnosti bádateľsky orientovanej výučby a výsledky štatisticky vyhodnotiť. 

Čiastkové ciele, ktoré sme si stanovili vo výskumnej časti, boli splnené. Výskumu 

predchádzala tvorba metodík pre BOV, kognitívnych testov na zisťovanie úrovne 

vedomostí a zručností žiakov, škálového dotazníka vlastnej konštrukcie na zisťovanie 

postojov učiteľov k vyučovaniu chémie, škálových dotazníkov vlastnej konštrukcie na 

zisťovanie postojov žiakov k vyučovaniu chémie a predmetu chémia a štruktúrovaných 

rozhovorov na zisťovanie názorov a postojov učiteľov a žiakov k bádateľsky orientovanej 

výučbe.  

 

Z výskumu vyplynuli nasledovné závery: 

• Úroveň vedomostí a zručností žiakov vyučovaných BOV bola vyššia ako u žiakov 

vyučovaných tradičným spôsobom.  

• Úroveň vedomostí a zručností prospechovo slabších žiakov bola po BOV vyššia 

ako pred ňou. 

• Implementácia BOV do vyučovania chémie podporila rozvoj základných 

i integrovaných spôsobilostí vedeckej práce a zručností 21. storočia. 

• BOV mala vplyv na formovanie kladných postojov žiakov k predmetu chémia. 

• Učitelia a žiaci si vytvorili kladné postoje k BOV. 
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Získané závery predstavujú výzvu pre učiteľov prírodovedných predmetov  

vzhľadom na to, že BOV rieši mnohé problémy vzdelávania, na ktoré poukazujú 

medzinárodné merania PISA realizované na Slovensku. V BOV sa žiaci naučia 

samostatne uvažovať o prírodovedných javoch a súvislostiach, naučia sa ich skúmať, 

vytvárať hypotézy, hľadať a navrhovať cesty riešenia, interpretovať zistené dáta, 

formulovať závery či používať dôkazy pri formulácii argumentácie a pod. 

Implementácia BOV však vyžaduje od učiteľov zmenu myslenia vzhľadom 

na využívanie foriem a metód zameraných na aktívne učenie sa žiakov. Väčšina učiteľov 

pôsobiacich v oblasti vzdelávania sa na svoju pedagogickú činnosť pripravovala ešte v 

20. storočí. Vzniká tak zásadná otázka: „Ako môžu učitelia rozvíjať základné zručnosti 

žiakov potrebné pre 21. storočie?” Pre učiteľov, ktorí študovali v 20. storočí, sú to nové 

prístupy, ktoré nevychádzajú z ich predchádzajúcich skúseností. Preto sú potrebné 

radikálne zmeny v príprave učiteľov všetkých stupňov škôl. Programy ďalšieho 

vzdelávania učiteľov sa musia orientovať na princípy a stratégie výučby a učenia sa v    

21. storočí, musia sprostredkovávať vzdelávanie zamerané na pružnejšie reagovanie na 

potreby absolventov škôl v meniacich sa požiadavkách trhu práce, čo BOV napĺňa.  
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