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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 low-

performing 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. 

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. 

Na Slovensku je požiadavka bádateľsky orientovanej výučby v predmete chémia 

zakotvená v inovovaných Štátnych vzdelávacích programoch pre základné školy (iŠVP ISCED 

2) a gymnáziá (iŠVP ISCED 3A).  

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

úroveň konceptuálneho porozumenia, ale aj rozvoj spôsobilostí a zručností. 
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2. Ciele 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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3.A Materiál a metodika pre základné školy 

Pri tvorbe metodík pre základné školy sme vychádzali z obsahových a výkonových 

štandardov iŠVP ISCED 2, časovej dotácie vyučovacích hodín pre tematický celok Premeny látok 

v 7. ročníku základnej školy a obsahu spracovaných tém v učebniciach a z návrhov učiteľov 

základných škôl získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

 

Tab. 1   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.  
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Výskumná časť pre základné školy 

Cieľom výskumnej časti pre základné školy bolo overiť účinnosť bádateľsky orientovanej 

výučby pri opakovaní tematického celku Premeny látok u žiakov 8. ročníka.  

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

krajov Slovenska. Z toho 5 učiteľov a 143 žiakov tvorilo experimentálnu skupinu a 6 učiteľov a 

149 žiakov tvorilo kontrolnú skupinu. 

Metódy použité vo výskume pre základné školy 

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 

Za účelom zisťovania 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 na Národnom ústave 

certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).  

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 podľa revidovanej Bloomovej 

taxonómie 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) (Anderson, 

Krathwoohl, 2001, Ganajová, 2015). 

B) Škálový dotazník vlastnej konštrukcie zameraný na zisťovanie postojov žiakov 

základnej školy k vyučovaniu chémie  

C) Štruktúrované rozhovory s učiteľmi a žiakmi základnej školy zamerané na 

zisťovanie názorov a postojov k bádateľsky orientovanej výučbe 
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Hypotézy výskumu pre základné školy 

V súvislosti s plnením cieľov výskumu pre základné školy bola stanovená nasledujúca 

hlavná hypotéza H.   

H: Bádateľsky orientovaná výučba zvyšuje účinnosť vyučovacieho procesu predmetu 

chémia.  

Na verifikáciu hlavnej hypotézy H bolo nutné overiť nasledujúce pracovné hypotézy. 

Pracovné hypotézy výskumu pre základné školy 

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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4.A Výsledky a diskusia pre základné školy  

V tabuľke 2 sa nachádza súhrn výsledkov štatistickej verifikácie hypotéz H1 až H9 pre 

základné školy. 

Tab. 2 Súhrn výsledkov štatistickej verifikácie hypotéz H1 až H9 pre základné školy 

Hypotéza Výsledok štatistickej verifikácie 

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8  Potvrdila sa. 

H6 Nepotvrdila sa. 

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 experimentálnych 

skupín 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 operácii (t. j. aplikácia a analýza). Prostredníctvom tradičného 

vyučovania si žiaci poznatky zapamätajú a porozumejú. S tým súvisí nepotvrdenie hypotézy H6. 

Význam BOV vidíme v rozvoji prírodovednej gramotnosti, čo by mohlo pomôcť zlepšiť 

výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach PISA. Potvrdzujú to aj závery 

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 základnej školy 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, 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 a modernými 

technickými prostriedkami), zabezpečiť pomoc učiteľom prírodovedných predmetov pri BOV 
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prostredníctvom osobného asistenta a asistenta učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Názory a postoje žiakov základných škôl 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 základných škôl 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 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. Učiteľom 

pomohli získané informácie v tom, ako majú postupovať v ďalšej výučbe v prospech svojich 

žiakov.  
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3.B Materiál a metodika pre gymnáziá 

Pri tvorbe metodík pre gymnáziá sme vychádzali z obsahových a výkonových štandardov 

iŠVP ISCED 3A, časovej dotácie vyučovacích hodín pre tematický celok Chemické reakcie, 

chemické rovnice v 1. ročníku gymnáziá, obsahu spracovaných tém v učebniciach a z návrhov 

učiteľov gymnáziá získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

Tab. 3   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. 
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Výskumná časť pre gymnáziá 

Cieľom výskumnej časti pre gymnáziá bolo overiť účinnosť bádateľsky orientovanej 

výučby v tematickom celku Chemické reakcie, chemické rovnice u žiakov 1. ročníka, resp. 5. 

ročníka 8-ročného gymnáziá.  

Výskumnú vzorku pre gymnázia tvorili 3 učitelia a 57 žiakov 5. ročníka 8-ročného 

gymnáziá, resp. 1. ročníka 4-ročného gymnáziá z dvoch krajov Slovenska. Z toho 2 učitelia a 31 

žiakov tvorilo experimentálnu skupinu a 1 učiteľ a 26 žiakov tvorilo kontrolnú skupinu. 

Metódy použité vo výskume pre gymnáziá 

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) 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 na Národnom ústave certifikovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM).  

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 podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 

v kognitívnej oblasti na úrovne: zapamätanie (3 úlohy), porozumenie (3 úlohy), aplikácia (4 

úlohy), analýza (3 úlohy) a hodnotenie (2 úlohy) a vo vedomostnej oblasti na kategórie: faktické 

poznatky (3 úlohy), konceptuálne poznatky (7 úloh) a procedurálne poznatky (5 úloh) (Anderson, 

Krathwoohl, 2001, Ganajová, 2015). 

B) Škálový dotazník vlastnej konštrukcie zameraný na zisťovanie postojov žiakov 

gymnáziá k predmetu chémia  

C) Štruktúrované rozhovory s učiteľmi a žiakmi gymnáziá zamerané na zisťovanie 

názorov a postojov k bádateľsky orientovanej výučbe 
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Hypotézy výskumu pre gymnáziá 

V súvislosti s plnením cieľov výskumu pre gymnáziá bola stanovená nasledujúca hlavná 

hypotéza H.   

H: Bádateľsky orientovaná výučba zvyšuje účinnosť vyučovacieho procesu predmetu 

chémia.  

Na verifikáciu hlavnej hypotézy H bolo nutné overiť nasledujúce pracovné hypotézy. 

Pracovné hypotézy výskumu pre gymnáziá 

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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4.B Výsledky a diskusia pre gymnáziá  

V tabuľke 4 sa nachádza súhrn výsledkov štatistickej verifikácie hypotéz H1 až H8 pre 

gymnáziá. 

Tab. 4 Súhrn výsledkov štatistickej verifikácie hypotéz H1 až H8 pre gymnáziá 

Hypotéza Výsledok štatistickej verifikácie 

H1, H2, H3, H4, H5, H6  Potvrdila sa. 

H7, H8 Nepotvrdila sa. 

 

 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 spôsob vyučovania z hľadiska rozvoja porozumenia na 

úrovni 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 gymnázií 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. storočí – 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 gymnázií 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, možnosť praktického 

overenia, získavanie nových poznatkov a možnosť pracovať v skupinách.  
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Postoje žiakov gymnázií 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.  
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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. 

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.  

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 i.). 
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1.  Introduction 

 The 21 st century education framework is focused on basic knowledge of subjects like teaching 

the mother tongue, mathematics, sciences, geography, history, etc. Those interdisciplinary topics of the 

21st century that are related to the development of global awareness, as well as health, environmental, 

financial, civic literacy, etc., and the skills of the 21st century, particularly learning and innovative skills 

such as critical thinking, problem solving, communication, collaboration, skills for life and work, such 

as flexibility, responsibility, reliability and skills to work with information, media and technologies. The 

fulfillment of the 21 st century education framework should be supported by curricula, educational 

standards, summaries and formative evaluation of pupils, teacher development and educational 

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

There is provided a platform to develop the abilities of the 21st century as well as the abilities 

of scientific work such as hypothesis making, proposing the ways of solutions, making conclusions, 

arguing in the use of scientific procedures by the science educational process. 

The question appears by which teaching concepts can be achieved the 21st century education 

framework in the science teaching process.  

One of the appropriate teaching concepts might be considered a Inquiry-Based Science 

Education (IBSE).  

In IBSE, pupils do make progress in learning by the steps as they were scientists in their work. 

To understand the way the scientists think, may significantly influence the learner understanding of the 

key contexts within the curriculum content and the way in which knowledge is acquired. 

How does IBSE complete the education requirements for the 21st century? 

To answer this question, there are the results of domestic and foreign research aimed at verifying 

the effectiveness of the implementation of IBSE into the teaching process of natural sciences (Kireš et 

al., 2016, Eurydice, 2011, Minner et al., 2009). The reesearch results have shown that the IBSE: 

- increases understanding of natural science knowledge, 

- increases the durability of knowledge, 

- develops the abilities of scientific work and the skills of the 21st century, 

- enables the attitudes and views of pupils to shape the importance of natural education and 

science for life. 

In Slovakia, there is the demand for IBSE in the subject of Chemistry that is grounded in the 

innovative State Education Programs for elementary schools (iŠVP ISCED 2) and grammar schools 

(iŠVP ISCED 3A). 

But when there is changed the way we teach, there has to be changed the rating, too. It is not 

only about evaluating the level of conceptual understanding but also the development of abilities and 

skills. 
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2. Aims of the study 

The main goal of the dissertation thesis was to create a set of methodologies, it means the 

methodological sheets for teachers and worksheets for pupils on the Chemistry topic for IBSE at 

elementary schools and grammar schools, and the effectiveness of IBSE in Chemistry teaching regarding 

the development of conceptual understanding of knowledge, the development of scientific work abilities 

and the formation of views and attitudes of pupils towards the Chemistry subject and IBSE. 

To achieve the main goal of the dissertation we set the following partial objectives: 

1. To process the literary research from domestic and foreign literature sources and the internet 

sources focused on the issue of IBSE (basics, basic concepts, levels of research, 5E learning 

cycle, teacher and pupils role, positive and negative sides). 

2. To create a set of methodologies, the methodological sheets for teachers and worksheets for 

pupils according to the thematic unit Substance Transformation for elementary schools and for 

the thematic unit Chemical reactions, chemical equations for grammar schools respecting  the 

learning cycle 5E in accordance with iŠVP ISCED 2 a iŠVP ISCED 3A. 

3. To optimize the suggested methodologies based on the comments of Chemistry teachers both 

at elementary schools and grammar schools. 

4. To develop the research tools for teachers and pupils aiming at: 

- finding out the teachers' attitudes towards the Chemistry teaching process (i.e., a self-

design questionnaire), 

- finding out the opinions and attitudes of teachers to IBSE (i.e., structured interview), 

- detecting the pupils' level of knowledge and skills (i.e., cognitive tests), 

- detecting the pupils' attitudes towards the Chemistry teaching as well the subject of 

Chemistry  (i.e., scale-based questionnaires of their own construction), 

- finding pupils' views and attitudes towards the IBSE (i.e., structured interview). 

5. To prepare and implement the pedagogical research aimed at verifying efficiency in research of 

IBSE and statistically evaluate the research. 

6. To propose recommendations for using the IBSE. 
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3.A Material and methods for elementary schools 

In developing the methodologies, we proceeded from the content and performance standard of 

ISCED 2, time subsidization of the teaching hours for the thematic unit of Substance transformation in 

the 7th year of elementary schools, in textbook and based on the suggestions of elementary school 

teachers within continuing education. 

Tab. 1   The List and description of methodologies developed for the thematic unit Substance 

Transformation for Chemistry in 7th year of elementary school 

Methodology Type of 

research 

6 Energy changes in chemical reactions 

6.3 Exothermic and endothermic reactions 

1. Exothermic and endothermic reactions Guided inquiry 

The methodology is focused on exothermic and endothermic reactions. The pupils examine the heat changes in 

the reactions – vinegar with bicarbonate soda and soda bicarbonates (solution) with calcium chloride. 

7 The rate of chemical reactions and its self influence 

7.4 Factors affecting the rate of chemical reactions 

2. The influence of the reacting particles amount on the rate of chemical reactions 

3. The influence of temperature on the rate of chemical reactions 

4. The influence of the surface area of the solid reactant on the rate of chemical 

   reactions 

 

Guided inquiry 

The methodologies are aimed at examining the influence of various factors on the rate of reaction of vinegar 

with bicarbonate soda. Pupils observe the process of reaction in a simple apparatus – a bottle with a thrown 

balloon on the throat. The rate of reaction is affected, e.g., by diluting the vinegar, raising the vinegar 

temperature, or crushing the bicarbonate soda tablet. The influence of these factors is manifested by the different 

blowing speed of the balloon produced by carbon dioxide. The learning outcomes of pupils can be applied in 

the life situations such as fire setting, food storage, water removal, and so on. 

5. The influence of catalysts on the rate of chemical reactions Guided inquiry 

The methodology is focused on the catalyst. The pupils practically verify how the presence of ash or sand may 

affect the burning of sugar cubes. It provides students with knowledge about caramelization, the function of 

catalysts in cars, the lactase enzyme and its role in digesting lactose (milk sugar), and why lactose intolerance 

(intolerance) might occur. 
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Research section for elementary schools 

The aim of the research section for elementary schools was to verify the effectiveness of IBSE 

in repeating the thematic unit of Substance transformation in pupils of the 8th year of elementary 

schools. 

The research sample for elementary schools was made up of eleven  teachers and 292 pupils of 

the 8th year from the five regions of Slovakia. The experimental group consisted of these five teachers 

and 143 pupils and six teachers and 149 pupils formed a control group. 

Methods used in research for elementary schools 

The main research method was quasi-experiment/so called, because there was used a method of 

deliberate selection when creating a research sample (Gavora, 2010). Quasi-experiment was the main 

hypothesis of the research. We used the following research tools in quasi-experiment. 

A) Cognitive tests 

We used non-standardized, objectively scorable, cognitive tests (pre-test and pos-ttest) to 

determine the effectiveness of IBSE in terms of pupils' understanding and skills. 

Pre-test and post-test tasks were based on a database of tasks to verify the level of knowledge 

and skills of elementary school pupils prepared by the National Institute of Certified Measurement of 

Education. 

The tasks in the pre-test and post-test covered the subjects of the thematic unit Substances 

transformation according to content and performance standards defined in ISCED 2 – subject of 

Chemistry. 

The pre-test and post-test were of ten tasks that were focused on the levels of the cognitive area 

according to the revised Bloom Taxonomy: remember (one task), understand (four tasks), apply (four 

tasks) and analyze (one task) and in the knowledge area on the following categories: factual knowledge 

(one task), conceptual knowledge (eight tasks) and procedural knowledge (one task) (Anderson, 

Krathwoohl, 2001, Ganajová, 2015). 

B) Scale self-study questionnaire aimed at detecting attitudes of elementary school pupils to 

teaching chemistry 

C) Structured interviews with teachers and pupils of elementary schools aimed at finding out 

opinions and attitudes towards IBSE 
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Research hypotheses for elementary schools 

In connection with the fulfillment of the research objectives for elementary schools, the 

following main hypothesis was determined. 

H: Inquiry-based science education (IBSE) increases the effectiveness of the teaching process 

of the Chemistry subject. 

To verify the H hypothesis, it was necessary to verify the following working hypotheses. 

Working hypotheses of research for elementary schools 

H1: We do assume that the level of knowledge and skills of pupils in the experimental group after the 

IBSE will be higher than before the IBSE. 

H2: We do assume that there is a statistically significant difference in the level of knowledge and 

skills of pupils in the experimental group in the cognitive area by individual levels – 1. remember, 2. 

understand, 3. apply and 4. analyze.  

H3: We do assume that the most significant change of IBSE will be in the level of knowledge and 

skills at the low-performing pupils of the experimental group. 

H4: We do assume that learning with proposed inquiry activities has an impact on the development 

of scientific work abilities (as mentioned here: the ability to predict, the ability to experiment, the 

ability to interpret data, and the ability to draw conclusions and generalizations). 

H5: We do assume that the level of knowledge and skills of pupils in the experimental group after the 

IBSE will be higher than at the pupils in the control group after the traditional teaching. 

H6: We do assume that the level of knowledge and skills of the pupils in the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the level of remember in comparison with the pupils 

of the control group after the traditional teaching. 

H7: We do  assume that the level of knowledge and skills of pupils in the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the level of understand than in the pupils of the control 

group after the traditional teaching. 

H8: We do assume that the level of knowledge and skills of pupils in the experimental group after the 

IBSE will be higher in the cognitive area at the level of apply than in the pupils of the control group 

after the traditional teaching. 

H9: We do assume that the level of knowledge and skills of the pupils in the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the level of analyze than in the pupils of the control 

group after the traditional teaching. 
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4.A Results and discussion for elementary schools  

Table N 2 shows an overview of the results based on statistical verification of hypotheses H1 to 

H9 for elementary schools. 

Tab. 2 Overview of the statistical verification results of hypotheses H1 to H9 for elementary schools 

Hypothesis Result of statistic verification 

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 Has been proved. 

H6 Has not been proved. 

There was proved that hypotheses H1 to H3 have been pointed to revision of learning material 

by IBSE that was considered effective. The statistical verification of these hypotheses confirmed the 

development of understanding at the level of higher – order thinking skills, it means pupils in the 

experimental group have mastered their tasks focused on application and analysis. The effectiveness of 

IBSE for development of higher – order thinking skills was particularly confirmed in low-performing 

pupils of the experimental group.  

The evaluation of the statistical verification of H4 hypothesis has shown that IBSE has an 

influence on development of scientific work capabilities, such as the ability to predict, the ability to 

judge, the ability to make experiment, the capability of generalizing and generalizations. On this basis, 

statistically significant differences were noted in the attitudes taught by IBSE and pupils trained in 

traditional way of teaching of Chemistry. 

Hypotheses H5 to H9 were focused on verification of IBSE effectiveness in comparison with 

traditional teaching. The verification and statistical evaluation of these hypotheses indicated that IBTE 

is more effective than a traditional way of teaching from the perspective of psychotherapy at the level 

of higher – order thinking skills (that is application and analysis). Through the traditional teaching, the 

learners learn and understand the knowledge to be learnt. Hence with that is connected non approvement 

of H6 hypothesis. 

We do suppose that IBSE will be effective in the development of natural literacy. What could 

help improve the results of Slovak pupils in international PISA measurements. This is confirmed by the 

conclusions of the PISA 2015, „the method of teaching the natural sciences has strongly emphasized 

the particular level of natural science literacy“ (Miklovičová et al., 2017). 

Opinions and attitudes of elementary school teachers to IBSE 

From the analysis of the structured interviews with elementary school teachers, it has shown 

that teachers in IBTE appreciate, in particular, the possibility of active pupils´ learning, the acquisition 

of knowledge at the level of higher – order thinking skills, the persistence of knowledge, the 

development of scientific work capabilities such as ability to observe, the ability to classify, the ability 

to experiment and the ability of  making generalizations, the development of thinking and learning skills 

such as collaboration and communication and creation of positive pupils´ attitudes towards the subject 

of Chemistry. 

Problems of IBSE teachers consider a large number of pupils in the classroom, time-demanding 

period (45 minutes is not enough), the difficulty of preparing and the timing of lessons. 

 According to elementary school teachers, the effectiveness of the IBSE requires the system 

solutions such as dividing the pupils into groups, increasing the time limit of teaching hours, providing 

schools with material resources (teaching aids and modern technical means), assisting in the preparation 
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of the IBSE through the personal assistant of the teacher, and to provide assistance to the IBSE through 

an assistant teacher for pupils with special educational needs. 

Opinions and attitudes of elementary pupils to IBSE 

The analysis of structured interviews with elementary school pupils showed out that pupils have 

positive attitudes towards IBSE. Learning in this way helped them to be engaged, entertained and 

motivated. They appreciated the conduct of experiments, joint discussions, and group work. Group co-

operation was especially appreciated by pupils with a low-performing. 

In a few cases, pupils reported about the fact of difficulty in cooperating with their classmates. 

From this mention fact follows that this is the skill that needs to be further developed at pupils. Regarding 

the frequency of IBSE use in Chemistry classes, most of pupils would welcome it at least once a month. 

Monitoring the process of pupils´learning at elementary schools in IBSE 

In the IBSE, there were used the formative assessment tools to monitor the process of pupils´ 

learning, a self-assessment card, a map mapping the learning process, a meta-cognition, and a departure 

ticket. 

From the evaluation of a card mapping to the learning process, it has been shown that learners 

are most often taught in the following ways: 1. listening to the teacher's interpretation, 2. performing 

experiments, and 3. making notes in the workbook. 

Results of metacognitive and exit cards provided teachers with information on what the pupils 

did understand and did not understand what IBSE pupils were interested in, whether the pupils were 

aware of the meaning of the activities performed during the IBSE, and which questions the pupil would 

like to know the answer to. Teachers have helped the information gained in their pursuit of further 

education for their pupils. 
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3.B Material and methods for grammar schools 

In developing the methodologies, we proceeded from the content and performance standards of 

ISCED 3A, time subsidization of the teaching hours for the thematic unit of Chemical reactions, 

chemical equations in the 1st year of grammar schools, in textbook and based on the suggestions of 

grammar school teachers within continuing education. 

Tab. 3   The List and description of methodologies for the thematic unit Chemical reactions, chemical 

equations for Chemistry in 1st year of grammar school 

Methodology Type of research 

8 Energy changes in chemical reactions 

8.1-8.2 Exothermic and endothermic reactions 

1. Exothermic and endothermic reactions Controlled inquiry 

The methodology is focused on exothermic and endothermic reactions. The practitioner in a practical way 

verifies the heat changes in the reactions – vinegar with sodium bicarbonate and sodium bicarbonate (solution) 

with calcium chloride. The examined reactions are written by the status chemical equations. They expand their 

knowledge about exothermic and endothermic reactions – their use in bags with immediate cooling or warming 

effect or in self-heating cans. 

9 Chemical kinetics 

9.3 Factors affecting the rate of chemical reactions 

2. Factors affecting the rate of chemical reactions Controlled inquiry 

The Method 2 is aimed at verifying the effect of various factors on the rate of reaction of vinegar with sodium 

bicarbonate. Pupils first, on the basis of the known reaction conditions, it means the concentration of vinegar, 

the amount and the form (sodium bicarbonate powder, tablets) and the temperature, determine which factor will 

affect the process of the investigated reaction. They then practically verify the effect of these factors on the 

investigated reaction. The process of reactions is observed in a simple apparatus – a bottle with a balloon on its 

throat. The influence of these factors is manifested by the different blowing speed of the balloon produced by 

carbon dioxide. An example of the influence of catalysts on the rate of chemical reactions that pupils observe 

by an animation that presents the function of catalysts in the exhaust system of the cars. The results of 

observations and findings help students to develop explanations about the impact of individual factors on the 

rate of chemical reactions. 

10 Chemical equilibrium 

10.2 Equilibrium in chemical reactions 

10.2.2 Factors affecting chemical equilibrium 

3. The temperature influence on chemical equilibrium Guided inquiry 

The methodology is focused on the temperature influence on chemical equilibrium. The pupils are given first 

the information of meanss complex and how a coordinating (donor-acceptor) bond arises on the basis of the 

provided learning text. Subsequently, the pupils follow an example of the effect of temperature on chemical 

equilibrium between the two different coloured Co(II) complex ions, [CoCl4]2- and [Co(H2O)6]2+. Then the 

students in the groups do practically verify the temperature effect on the chemical equilibrium between the 

solution and the solid copper nitrate (or potassium chloride). Based on their observations and findings, they 

draw conclusions about the effect of temperature on chemical equilibrium.  

11 Types of chemical reactions 

11.1 Protolytic reactions 

11.1.4 Neutral, acidic and alkaline solutions, pH 

4. How the carbon dioxide affects the pH of the solutions Guided inquiry 

The methodology is focused on the effect of carbon dioxide on the pH of solutions. Pupils do practically verify 

the acid-forming property of carbon dioxide. They know the reasons and consequences of increased carbon 

dioxide in the atmosphere. They learn about acidification (acidification) of the oceans as one of the serious 

consequences of increased carbon dioxide in the atmosphere. 
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Research section for grammar schools 

The aim of the research section for grammar schools was to verify the effectiveness of inquiry-

based teaching in the thematic unit of Chemical Reaction, chemical equations at pupils of 1st grade 

grammar schools, 5th year of 8-year grammar school. 

The research sample for grammar schools was made up of three teachers and 57 pupils of the 

5th year of the 8-year grammar school, respt. 1st year of the four-year grammar school from the two 

regions of Slovakia. Of these, two teachers and 31 pupils consisted of an experimental group, and one 

teacher and 26 pupils formed a control group. 

Methods used in research for grammar schools 

The main research method was quasi-experiment, hence there was used a method of deliberate 

selection when creating a research sample (Gavora, 2010). Quasi-experiment was the main hypothesis 

of the research. We used the following research tools in quasi-experiment. 

A) Cognitive test 

We used an un-standardized, objectively scorable, cognitive test to determine the effectiveness 

of IBSE in terms of pupils' understanding and skills. 

The tasks of the test were based on a database of tasks for verifying the level of knowledge and 

skills of secondary school pupils prepared at the National Institute of Certified Measurement of 

Education. 

The tasks in the test covered the subject matter of the thematic unit Chemical reactions, chemical 

equations according to the content and performance standards defined in the ISCED 3A - subject of 

chemistry. 

The test consisted of fifteen tasks that were focused on the levels of cognitive area according to 

the revised Bloom Taxonomy: remember (three tasks), understand (three tasks), apply (four tasks), 

analyze (three tasks) and evaluate (two tasks) and in the knowledge area on the following categories: 

factual knowledge (three tasks), conceptual knowledge (seven tasks) and procedural knowledge (five 

tasks) (Anderson, Krathwoohl, 2001, Ganajová, 2015). 

B) Scale of self-design questionnaire aimed at detecting attitudes of grammar schol pupils to the 

subject of chemistry 

C) Sructured interviews with grammar schools teachers and pupils with a view to finding out 

opinions and attitudes to IBSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Research hypotheses for grammar schools 

In order with the research objectives fulfillment of grammar school, there was established the 

following main hypothesis H. 

H: Inquiry-based science education (IBSE) increases the effectiveness of the teaching process of 

the Chemistry subject. 

To verify the H hypothesis, it was necessary to verify the following working hypotheses. 

Working hypotheses of research for grammar schools 

H1: We do assume that the level of knowledge and skills of pupils in the experimental group will be 

higher than the pupils in the control group after the traditional teaching. 

H2: We do assume that the level of knowledge and skills of the pupils in the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the level of memorization than in the pupils of the control 

group after the traditional teaching. 

H3: We do assume that the level of knowledge and skills of the pupils of the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the level of understanding than in the pupils of the 

control group after the traditional teaching. 

H4: We do assume that the level of knowledge and skills of pupils in the experimental group after the 

IBSE will be higher in the cognitive area at the application level than in the pupils in the control group 

after the traditional teaching. 

H5: We do assume that the level of knowledge and skills of the pupils in the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the analysis level than in the pupils of the control group 

after the traditional teaching. 

H6: We do assume that the level of knowledge and skills of the pupils in the experimental group after 

the IBSE will be higher in the cognitive area at the level of the evaluation than in the pupils of the control 

group after the traditional teaching. 

H7: We assume that there are no statistically significant differences in the attitudes of pupils in the 

experimental group to subject of Chemistry before the IBSE and after the IBSE. 

H8: We assume that there are no statistically significant differences in the attitudes of the experimental 

and control group students to subject of Chemistry. 
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4.B Results and discussion for grammar schools 

Table N 4 shows an overview of the results based on statistical verification of hypotheses H1 to 

H8 for grammar schools. 

Tab. 4 Overview of the statistical verification results of hypotheses H1 to H9 for grammar schools 

Hypothesis Result of statistic verification 

H1, H2, H3, H4, H5, H6  Has been proved. 

H7, H8 Has not been proved. 

There was proved that hypotheses H1 to H6 have been pointed to revision of learning material 

by IBSE, being considered as an effective one in comparison with traditional teaching process. The 

statistical verification of these hypotheses confirmed that IBSE is much more effective than the 

traditional way of teaching from the point of view of the development of understanding at the level of 

higher – order thinking skills (it means remember, understand, apply, analyze and evaluate).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

The evaluation of the statistic verification of the hypothesis H7 showed that IBSE has an 

influence on positive attitudes of grammar school students towards the subject of Chemistry. 

The evaluation of the statistical verification of H8 hypothesis has shown that IBSE has been 

much more effective in creating the positive attitudes of grammar school students towards the subject 

of Chemistry than the traditional way of teaching. 

Opinions and attitudes of grammar school teachers to IBSE 

From the analysis of the structured interviews with grammar school teachers, it has been shown 

that teachers appreciate that IBTE has an influence on the acquiring of knowledge at the level of higher 

– order thinking skills, the continuity of knowledge, the development of scientific work abilities such as 

ability to observe, ability to predict, ability to judge, the ability to provide experiment and the ability to 

draw the conclusions and generalizations, the development of thinking and learning skills such as 

collaboration and communication and creating positive attitudes of pupils towards the subject of 

Chemistry. These results are in accordance with the 21st Century Learning objectives – to provide the 

required knowledge, skills and attitudes of graduates for future employment in the labour market. 

Among the problems with IBSE, teachers included a large number of pupils in the classroom, 

time allowance (45 minutes – not sufficient), difficulty in preparation and little time allocation of 

lessons. These reminders require the system solutions such as ensuring that they are divided into groups 

with a greater number of pupils, providing schools with material resources (teaching aids and modern 

technical means). In EU countries such as Luxembourg, Germany, France, Finland, Estonia or Poland, 

compared to e.g., Finland and Estonia, teachers are responsible for evaluating their own plans – their 

effectiveness, and even if less teachers have less time to devote lessons to teaching methods, preparation 

and evaluation (OECD Education at Glance, 2017). 

Opinions and attitudes of grammar school students to IBSE 

The analysis of structured interviews with grammar school pupils has shown that pupils have 

positive attitudes towards IBSE. In IBSE, they did value the most interesting and entertaining way of 

learning, the possibility of practical verification, acquiring the new knowledge and the ability to work 

in groups. From the point of view of how often they would like to learn using the IBSE, the pupils 

considered as the most suitable period – at least once a month. 
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Attitudes of grammar school pupils to formative tools in the IBSE 

In IBSE, according to monitoring activity of the pupils' learning process, as a formattive 

assessment tool, there was used a self-assessment card, a mapping learning process, and a exit card. 

From the questionnaire evaluation of the that identifying the attitudes of grammar school pupils 

towards the formatting assessment tools, it emerged that the best feedback on the learning, gained by 

pupils, was provided by the self-assessment card. Pupils rated work with formative assessment tools as 

unattractive and enjoyable and useful in terms of relevance.  

 

5. Conclusions 

In the dissertation work, we dealt with the issue of creation and implementation of IBSE in 

Chemistry teaching and examination of its effectiveness. This is a change in access to education that 

is currently based on encyclopedias or a simple memorization of general knowledge about education 

for living and work. 

By the theoretical part of the thesis there is opened the theoretical basis of IBSE – the 

framework of the 21st Century Education, further the requirements for Chemistry teaching and its 

content as a school subject and active learning aimed at the development of understanding, 

competencies of the scientific work and skills of the 21st century. It gives the characteristics of IBSE, 

as well as the levels of research, learning cycle 5E, its positive and negative effects. 

In the practical part, we have created a set of methodologies, particularly the methodological 

sheets for teachers and worksheets for pupils to the thematic unit Substance transformation for 

elementary schools and the thematic unit Chemical reactions, Chemical equations for grammar schools 

according to the learning cycle 5E. 

The aim of the research was to prepare and to implement a quasi-experiment aimed at verifying 

the effectiveness of the IBSE and to evaluate the results by use of statistics. The partial targets that were 

set in the research section have been finally met. Research was preceded by the development of IBSE 

methodologies, cognitive tests to determine the pupils' level of knowledge and skills, a proprietary scale 

survey questionnaire for teachers' attitudes towards Chemistry teaching, proprietary scale survey 

questionnaires for the attitudes of students to subject of Chemistry well as teaching of Chemistry, and 

structured interviews for opinion attitudes of teachers and pupils to IBSE. 

The research has shown the following conclusions: 

• The level of knowledge and skills of pupils taught by IBSE was higher than that of pupils trained 

in a traditional teaching. 

• The level of knowledge and skills of the low-performing pupils was higher than before. 

• Implementation of IBSE into Chemistry teaching has fostered the development of both 

fundamental and integrated abilities of scientific work and skills of the 21st century. 

• IBSE had an influence on forming the positive attitudes of pupils towards the subject of 

Chemistry. 

• Teachers and pupils have created positive attitudes towards IBSE. 

The reached conclusions represent a challenge for natural science teachers as IBSE addresses 

many of the educational issues highlighted by PISA's international surveys conducted in Slovakia. In 

IBSE, students learn to thinking skills about natural phenomena and contexts, they learn how to explore 

them, to create hypotheses, to search for and propose the ways of solution; they practise interpreting of 

the data found, formulate conclusions or use evidence in formulating arguments, etc.  
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However, the implementation of IBSE requires the teachers to change their minds regarding the 

use of forms and methods aimed at active pupil learning. Most teachers working in the field of education 

were preparing their pedagogical activities in the 20th century. The question here appears as 

fundamental: "How can teachers develop the basic skills of pupils required for the 21st century?" For 

those who studied in the 20th century, these are new approaches not being based on their previous 

experience. Therefore, the radical changes are needed in preparation of teachers at all levels of schools. 

Teacher education programs have to be focused on the principles and strategies of teaching and learning 

in the 21st century; their role is also to mediate the education process to be aimed at more flexible 

responds towards the needs of school learners respecting the changing labor market requirements, which 

IBSE definitely fulfills. 

In order to increase the efficiency and reduce the time-consuming needs of applying the 

formative assessment tools to the teaching process, modern digital technologies (e.g. voting devices, 

interactive boards, tablets, etc.) must be used. 
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