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ABSTRAKT 

 

Disertační práce se zabývá problematikou vlivu využití motivačních prvků typu 
roháček, křížovka, doplňovačka, hádanka, rébus apod. ve výuce chemie na základní škole.  

Nejprve byla vytvořena databáze motivačních úloh. Úlohy jsou určené pro 
procvičování učiva chemie základní školy v kombinaci s učivem vždy jednoho dalšího 
vyučovacího předmětu: matematika, fyzika, přírodopis nebo zeměpis. Databáze úloh 
kombinujících učivo chemie se zeměpisem, resp. přírodopisem jsou dostupné na adrese 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html, zbývající dvě databáze jsou 
přílohou této disertační práce. Tyto úlohy byly následně využity pro rok a půl trvající výzkum 
vlivu jejich využití ve výuce na vztah žáků k chemii a na výsledky jejich vzdělávání v chemii 
na základní škole.  

Výzkum byl započat s celkem 886 žáky 8. ročníků základních škol. Tito žáci vyplnili na 
začátku 2. pololetí úvodní dotazník zaměřený na vztah žáků k chemii a současně řešili test 
z učiva chemie, odpovídající svým obsahem jejich stupni vzdělání. Půlroční odstup zahájení 
experimentu od začátku výuky chemie byl zvolen z toho důvodu, aby si žáci stihli vytvořit 
vlastní úvodní představu o předmětu chemie, včetně působení jejich konkrétního učitele.  

Na základě výsledků obou těchto výzkumných nástrojů vybráno cca 200 žáků pro experiment 
trvající rok a půl (vždy celé třídy z odlišných škol, přesný počet žáků i složení vzorku se 
během výzkumu mírně lišily v závislosti na aktuální přítomnosti žáků ve výuce) tak, aby 
kontrolní i experimentální skupina měly navzájem co nejpodobnější úvodní vlastnosti. Učitelé 
experimentální skupiny využívali sbírky zábavných interdisciplinárních motivačních úloh ve 
výuce, učitelé kontrolní skupiny dostali příslib poskytnutí těchto sbírek úloh po skončení 
experimentu. Po roce a půl (konec 9. ročníku základní školy) odpovídali žáci znovu na tentýž 
dotazník. Kromě toho v průběhu a na konci experimentu řešili další dva testy, odpovídající 
svým zaměřením a náročností aktuálnímu stavu výuky testovaných skupin žáků.  

Výsledek výzkumu, podrobně popsaný a diskutovaný v disertační práci, působí 
zdánlivě rozporuplně: Vztah k chemii se výrazně změnil k horšímu v obou skupinách, ovšem 
v experimentální skupině byl tento posun o poznání menší. Na druhou stranu na konci 
výzkumu experimentální skupina nezískala oproti kontrolní skupině lepší výsledky testů. 
Vysledovaný rozpor je však pouze zdánlivý a je v disertační práci podrobně diskutován. 
Diskuse je založena částečně na studiu odborných publikací zaměřených na podobnou 
problematiku a částečně na základě diskuse s vyučujícími chemie.  

 

Závěrem práce lze konstatovat, že dlouhodobé využití motivačních úloh ve výuce své 
opodstatnění má, a to zejména pro účely motivace, např. jako doplněk k velmi oblíbeným 
a široce využívaným chemickým experimentům. Významnou roli však sehrává učitel, který 
musí přesně a cíleně vybírat, které úlohy ze sbírek a k jakému účelu bude využívat a kolik 
času jim bude věnovat.  

 

 

Klíčová slova: 2. stupeň základní školy, výuka, chemie, oblíbenost chemie, interdisciplinari-
ta, motivace, didaktické hry, dotazníkové šetření, didaktický test. 
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SUMMARY  
 

The dissertation deals with the effect of the use of motivational elements like 
crossword puzzles, riddles, rebuses and word plays etc. in chemistry education at lower 
secondary school.  

First, the database of motivational problems was created. The tasks (problems) are 
designed for practicing the curriculum of chemistry at lower secondary school in combination 
with one of the following subjects – mathematics, physics, biology or geography. Partia 
collections of problems that combine chemistry curriculum with geography or biology are 
available at http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html. The remaining two 
databases are attached to this dissertation. These problems were subsequently used in a 1.5 
years research focused on the impact of their use in teaching on the relationship of pupils to 
chemistry and on the results of their education in chemistry at lower secondary school.  

The research was initiated with a total of 886 pupils of the 3rd grade of lower secondary 
school. At the beginning of the 2nd semester the pupils completed an initial questionnaire 
focused on their relationship to chemistry. At the same time, they were also exposed to a test 
focused on chemistry curriculum corresponding to their level of education. The one-semester 
delay of the start of the experiment after beginning of chemistry education was chosen for the 
pupils to get their own initial opinion on the subject chemistry, including the effect of their 
teacher. 

Based on the findings of the introductory questionnaire and test, approximately 200 pupils 
(always the entire classes from different schools were chosen for the research; the exact 
number of pupils and the composition of the sample during the research differed slightly 
depending on the actual presence of pupils in the classroom) were chosen for the 1.5 years 
lasting experiment so that the initial properties of control and experimental group were as 
similar as possible. The teachers of the experimental group used the databases of motivational 
interdisciplinary problems (tasks) while teaching, teachers of control group received 
a promise to receive these databases after finishing the experiment. After 1.5 years (the end of 
the 4th grade of the lower secondary school) pupils answered the same questionnaire again. 
Furthermore, during the experiment and at the end of the experiment they solved 2 additional 
tests. The test content was always created in accordance with the Frame Educational Program. 
The problems that were tested had always been consulted with teachers before testing so that 
pupils were not entered into the test subject matter that they not been exposed to yet. 

The results of the research seem to be inconsistent. The long-time use of motivational 
problems resulted in better relationship of the pupils to chemistry. But, on the other hand, the 
experimental group did not acquire better test results than the control group in the end of the 
experiment. However, this inconsistency is only apparent and it is discussed in detail in the 
dissertation. The discussion is partly based on the study of research papers focused on similar 
issues, and partly it is based on discussion with lower secondary school teachers of chemistry.  

In conclusion of the dissertation it can be stated that long-term use of motivational 
problems in education is justified, especially for motivation, for instance as a supplement to 
very popular and widely used chemical experiments. An important role, however, has the 
teacher. He/she must accurately and deliberately choose which problems of the databases and 
for what purpose will be used and how much teaching time will be spent using them.  
 

Keywords: lower secondary school, education, chemistry, popularity of chemistry, 
interdisciplinarity, motivation, educational games, questionnaire survey, didactic test. 
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1. ÚVOD 
Přírodovědné předměty a zejména chemie nejsou žáky obvykle vnímány příliš pozitivně. Je 
však všeobecně známo, že dobrý vztah k vyučovacímu předmětu a přiměřená zejména vnitřní 
motivace zlepšuje výkon motivované osoby.Pokud jde o motivaci pro výuku konkrétně 
chemie na základní škole v České republice, české děti podle Trnové (2012) uvádějí jako 
druhou nejoblíbenější činnost ve výuce chemie (po chemických experimentech) kvízy, 
křížovky a hry. 

Využití výukových her ve výuce je proces velmi složitý a ovlivněný širokou škálou různých 
faktorů (Rastegarpour a Marashi, 2012). Celá řada prací poukazuje na pozitivní výsledky 
využití konkrétních her ke konkrétním výukovým cílům a upozorňuje na zvýšení motivace 
žáků či studentů (Westera et al., 2008; Parker a Loudon, 2013; Dominguez et al., 2013; 
Stringfield a Kramer, 2014; Spector, 2014). Odpůrci využití her ve výuce naopak upozorňují 
na to, že by hry mohly svádět pozornost žáků i jiným než požadovaným směrem a že jejich 
využití je časově příliš náročné. Výzkumem je kromě jiného opakovaně ověřen fakt, že 
zařazení her do výuky nemusí nutně vést ke zlepšení prospěchu žáků (Westera et al., 2008; 
DeLeeuw a Mayer, 2011; Parker a Loudon, 2013; Dominguez et al., 2013; Spector, 2014; 
Daubenfeld a Zenker, 2015). 

V převažující většině případů se v literatuře objevují výzkumy zaměřené na využití konkrétní 
výukové hry použité k dosažení konkrétního výukového cíle. Jde např. o zapamatování pozice 
chemických prvků v periodickém systému (Martí-Centelles a Rubio-Magnieto, 2014), vztah 
mezi vlastnostmi prvků a jejich pozicí v periodickém systému (Joag, 2014; Bayir, 2014), 
zvládnutí základů chemického názvosloví (Rastegarpour a Marashi, 2012) a řada dalších. 
Nabízí se však otázka, jaký vliv na výsledky výuky bude mít používání motivačních her, 
hádanek a rébusů, pokud učitelé budou mít k dispozici dostatečně obsáhlou sbírku takových 
úloh pokrývající všechny povinné tématické celky a budou je vybírat a používat ve výuce 
čistě dle vlastního uvážení. 

 

2. CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivní dlouhodobé využívání 
motivačních úloh z databáze (se spontánním výběrem úloh) během výuky chemie na základní 
škole jednak vztah žáků k chemii, jednak jejich studijní výsledky v chemii. 

 

Ke splnění hlavního cíle bylo stanoveno několik dílčích cílů: 

1) Provést rešerši (především české literatury) se zaměřením na vztah žáků k předmětu 
chemie. 

2) Provést rešerši české i světové literatury se zaměřením na problematiku využití 
didaktických her, rébusů, hádanek, roháčků apod. ve výuce přírodovědných předmětů, 
zejména chemie. 

3) Vytvořit vlastní databázi interdisciplinárních motivačních úloh pro výuku chemie na 
základní škole, v souladu s RVP ZV (kombinujících předmět chemie s dalším 
přírodovědným oborem - matematika, fyzika, přírodopis a zeměpis). 

4) Provést a vyhodnotit výzkum vlivu využití úloh z vytvořené sbírky na vztah žáků k chemii 
a na výsledky vzdělávání ve výuce chemie. 

5) Pokusit se diskutovat získané výsledky jednak na základě rozhovorů vedených s učiteli 
chemie, jednak na základě porovnání s obdobnými výzkumy prezentovanými v české 
nebo světové odborné literatuře. 
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Kromě výše uvedeného hlavního cíle bylo snahou autorky disertační práce též zjistit, nakolik 
jsou využívány www stránky s vytvořenou databází interdisciplinárních motivačních úloh 
(http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html). 

 

3. HYPOTÉZY 
Před zahájením výzkumu byla formulována hypotéza H. K jejímu ověření výzkum směřoval: 

H: Žáci budou využitím úloh ze sbírek lépe motivováni a vytvoří si kladnější vztah k chemii 
a v důsledku toho budou dosahovat lepších studijních výsledků v předmětu chemie. 

 

Hypotéza H v sobě zahrnovala dvě tvrzení, proto byla při ověřování rozdělena na dvě části: 

Ha: Žáci budou využitím úloh ze sbírek lépe motivováni a vytvoří si kladnější vztah k chemii. 

Hb: V důsledku pozitivnějšího vztahu k chemii budou žáci dosahovat lepších studijních 
výsledků v předmětu chemie. 

 

4. POSTUP PRÁCE A POUŽITÉ METODY 
1) Byly vytvořeny sbírky motivačních dvouoborových úloh pro výuku chemie v kombinaci 

s jiným vyučovacím předmětem. Práce byla započata již dříve (Petrů, 2007; Petrů, 2009).  

2) Byla provedena rešerše zaměřená na jednak využití her ve výuce přírodovědných 
předmětů, jednak na vztah žáků k přírodovědným předmětům s přihlédnutím k chemii.  

3) Byly osloveny školy s prosbou o zapojení se do experimentu.  

4) V pololetí 8. ročníku byl zadán 886 žákům 8. ročníků základních škol dotazník hodnotící 
vztah žáků k chemii a test cílený na porovnání počátečního stavu chemických znalostí 
a dovedností žáků zapojených do experimentu. 

5) Na základě výsledků dotazníkového šetření a testování byli vybráni žáci (vždy celé třídy) 
do experimentální a kontrolní skupiny. 

6) Učitelům experimentální skupiny byly poskytnuty sbírky zábavných interdisciplinárních 
motivačních úloh s požadavkem, aby je vyučující používali ve výuce. Učitelé kontrolní 
skupiny dostali příslib poskytnutí těchto sbírek úloh po skončení experimentu. Po dobu 
experimentu učili bez využití motivačních úloh typu kvízy, zebry, křížovky apod. 

7) Po roce a půl (konec 9. ročníku základní školy) odpovídali žáci znovu na tentýž dotazník. 
Kromě toho v průběhu a na konci experimentu trvajícího celkem 1,5 roku řešili další dva 
testy. V každém z uvedených celkem tří testování (začátek, průběh a konec experimentu) 
byl použit jiný test, odpovídající svým zaměřením a náročností aktuálnímu stavu výuky 
testovaných skupin žáků. Obsah testu byl vždy vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem a testové položky byly před testováním konzultovány 
s vyučujícími, aby žáci nebyli testováni z učiva, kterému se dosud ve výuce nevěnovali. 

8) Po vyhodnocení závěrečného testu byli učitelé zapojení do experimentu kontaktováni 
a byly s nimi uskutečněny rozhovory s cílem získat další podklady pro interpretaci 
získaných výsledků. 

9) Po skončení experimentu začaly být sbírky úloh, použité v experimentu, postupně 
připravovány pro online zveřejnění na Elportále Masarykovy univerzity.  

10) U sbírek, které již jsou zveřejněny na Elportále, sledovala autorka jejich využívání, a to 
pomocí elektronických Statistik přístupů (Elportál, 2016a,b).  
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Tvorba sbírek úloh 
Autorka na tvorbě sbírek začala pracovat již před zahájením doktorského studia (Petrů, 2007; 
Petrů, 2009). O typech použitých motivačních úloh pojednává kapitola č. 4.1 disertační práce. 
Celkem byly pro disertační práci využity 4 sbírky (kombinace chemie – zeměpis, chemie – 
přírodopis, chemie – matematika, chemie – fyzika). Dvě z nich jsou již zveřejněny (Cídlová, 
Musilová a Petrů, 2012, 2013), podrobněji se o nich zmiňuje i kapitola č. 5.1 disertační práce. 
Zbývající 2 sbírky se do doby odevzdání disertační práce nepodařilo dovést do stavu 
vhodného pro publikování, jsou k disertační práci přiloženy na CD-ROM ve stávajícím stavu. 

Rešerše 
Byla provedena rešerše zaměřená na jednak využití her ve výuce přírodovědných předmětů, 
jednak na vztah žáků k přírodovědným předmětům s přihlédnutím k chemii. Výsledky rešerše 
shrnuje kapitola č. 3 disertační práce. 

Výběr experimentální a kontrolní skupiny 
Žáci (vždy celé třídy) byli do kontrolní a experimentální skupiny rozděleni na základě 
výsledků úvodního dotazníkového šetření a úvodního testu. Z původního vzorku 886 žáků 
bylo pro výzkum vybráno přibližně 200 žáků tak, aby počáteční vlastnosti obou skupin byly 
co nejpodobnější. Přes veškeré úsilí se nepodařilo vybrat skupiny tak, aby jejich úvodní 
vlastnosti byly stejné (tab. 1, sloupec „Vstupní test / dotazník“).  

Vliv dlouhodobého pravidelného používání motivačních úloh na vztah žáků k chemii 
a na jejich studijní výsledky 
Výsledky jsou shrnuty v tab. 1. Ze srovnání obou dotazníkových šetření plyne, že během 1,5 
roku trvání experimentu se vztah žáků obou skupin vůči chemii podstatně zhoršil, avšak toto 
zhoršení bylo mnohem výraznější u skupiny kontrolní než experimentální, která pravidelně 
využívala úlohy ze sbírek. Dále z tab. 1 plyne, že během celého experimentu se obě skupiny 
navzájem na hladině významnosti 5 % statisticky významně nelišily v úspěšnosti řešení testů.  

 
Tab.1: Výsledky dotazníkových šetření a testování. α =0,05. K … kontrolní skupina, E … experimentální 

skupina. Proti tab. 26 z disertační práce zkráceno. Data oddělená dvojitou čarou se týkají pouze 

dotazníkového šetření. 

 Vstupní 

test/dotazník 
Průběžný test 

Závěrečný 

test/dotazník 

Skupina žáků K E K E K E 

Počet žáků 111 79 115 77 113 87 

Průměrná „školní známka“ pro chemii 2,59 2,55 – – 3,15 2,73 

Počet testových položek 16 22 20 

Reliabilita (KR20) 0,76 0,77 0,71 0,80 0,82 0,82 

Počet vybočujících hodnot 0 0 0 0 0 0 

Normalita rozdělení ano ano ano ano ano ano 

Průměrná úspěšnost řešení testu (%) 52,59 48,26 51,07 47,87 51,37 45,29 

Shoda rozptylu (F-test) ano ano ano 

Shoda průměrné úspěšnosti (t-test) ano ano ano 

 

Znamená to, že experimentální skupina nedosáhla během experimentu ani na jeho konci 
lepších testových výsledků než skupina kontrolní. Skutečnost, že při použití motivačních úloh 
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nedošlo ke zlepšení výsledků testů u experimentální skupiny, se zdá být v rozporu s tvrzením, 
že existuje pozitivní korelace mezi vztahem k vyučovacímu předmětu a studijními výsledky, 
jak pozorovali a publikovali např. Cukrowska et al. (1999), Bauer (2008), Xu a Lewis (2011), 
Xu et al. (2013). Získané výsledky naopak souhlasí s též publikovaným faktem, že zařazení 
her do výuky nemusí vést ke zlepšení prospěchu žáků (Westeraet al., 2008; DeLeeuw 
a Mayer, 2011; Parker a Loudon, 2013; Dominguez et al., 2013; Spector, 2014; Daubenfeld 
a Zenker, 2015; Davis et al.,2009). 

Je nutno připomenout, že výsledky získané v disertační práci se vztahují k žákům 8. a 9. 
ročníků základních škol. Vliv na starší žáky / studenty by musel být zkoumán zvlášť. Další 
omezení plynou např. z převládajícího způsobu výuky daného učitele (didaktická metoda, 
zážitkové učení). Je též nutno připomenout, že na motivaci má extrémně velký vliv osobnost 
učitele (Trnová, 2014; Powers et al., 2006). 

 

Frekvence přístupů ke sbírkám motivačních úloh 
Výsledky tohoto sledování návštěvnosti obou sbírek publikovala ve dvou článcích s odstupem 
sběru dat přibližně rok a půl (Cídlová a Petrů, 2015, 2016).Údaje zjištěné na konci roku 2016 
se nepatrně liší od údajů o návštěvnosti stránek zjištěných na jaře 2015. Důležité však je, že 
průměrný počet přístupů k oběma databázím se pohybuje přibližně kolem 30-40 přístupů 
měsíčně, tj. cca 1-2 přístupy denně, přičemž klesající tendence v případě sbírky Ve dvou se to 
lépe táhne: chemie – zeměpis není příliš výrazná. 

 

6. ZÁVĚRY 

Cíle práce byly splněny.  

- Byla provedena rešerše zaměřená na vztah žáků k předmětu chemie i rešerše zaměřená na 
problematiku využití didaktických her, rébusů, hádanek, roháčků apod. ve výuce 
přírodovědných předmětů, zejména chemie (kap. č. 3 disertační práce).  

- Byla vytvořena vlastní databáze interdisciplinárních motivačních úloh pro výuku chemie 
na základní škole, částečně byla zveřejněna (Cídlová, Musilová a Petrů, 2012, 2013). 

- Byl proveden a vyhodnocen výzkum vlivu využití úloh z vytvořené sbírky na vztah žáků 
k chemii a na výsledky vzdělávání ve výuce chemie, výsledky byly porovnány 
s publikovanými výzkumnými pracemi a též byly diskutovány s učiteli chemie (kap. č. 5.4 
disertační práce). 

- Hlavní cíl práce byl splněn, na základě získaných výsledků bylo možno se vyjádřit 
k hypotézám formulovaným v začátku práce: 

Hypotéza Ha (Žáci budou využitím úloh ze sbírek lépe motivováni a vytvoří si kladnější 
vztah k chemii)byla potvrzena. Hypotéza Hb (V důsledku pozitivnějšího vztahu k chemii 
budou žáci dosahovat lepších studijních výsledků v předmětu chemie) potvrzena nebyla. 
Hypotéza H (Žáci budou využitím úloh ze sbírek lépe motivováni a vytvoří si kladnější 
vztah k chemii a v důsledku toho budou dosahovat lepších studijních výsledků v předmětu 
chemie.) jako celek potvrzena nebyla. 
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1. INTRODUCTION 
Science subjects, especially chemistry, are usually regarded not very positively by pupils. It is 
known, however, that a good attitude towards the subject and adequate (especially internal) 
motivation can improve learning achievements of motivated pupils. Regarding the motivation 
to chemistry among Czech children, pupils of lower secondary schools reported quizzes, 
puzzles and games as the second most popular activity, after performing chemical 
experiments (Trnová, 2012). 
The use of educational games to support teaching is a very complex process influenced by a 
wide range of different factors (Rastegarpour and Marashi, 2012). Numerous researchers 
highlight positive results of use of specific games for specific learning goals and point out to 
increase in motivation of pupils or students (Westera et al., 2008; Parker et Loudon, 2013; 
Dominguez et al., 2013; Stringfield and Kramer, 2014; Rastegarpour and Marashi, 2012; 
Spector, 2014). On the contrary, their opponents point out to the idea that games might attract 
pupils’ attention to other than desired direction and that the use of games is too much time-
consuming. The fact that educational games used in teaching process do not necessarily lead 
to an improvement of learning achievements has been proven repeatedly (Westera et al., 
2008; Dominguez et al., 2013; Spector, 2014; DeLeeuw, 2011; Daubenfeld and Zenker, 
2015). 
The overwhelming majority of research articles are focused on the use of specific educational 
games used to achieve specific educational goals: memorising of the position of chemical 
elements in periodical system (Martí-Centelles and Rubio-Magnieto, 2014), the relationship 
between properties of chemical elements and their position in periodical system (Joag, 2014; 
Bayir, 2014), basis of chemical nomenclature (Rastegarpour and Marashi, 2012) and many 
others. In this situation a question becomes, what effect on teaching results will have use of 
motivational games, riddles and puzzles, if teachers will be provided with a collection of such 
exercises covering all compulsory thematic units of the curriculum and they will choose the 
exercises for teaching and motivation according to their own decision. 
 

2. THE AIMS OF THE STUDY 
The main goal of this dissertation was to find out how will the long-term of the motivational 
problems use (with spontaneous choice of the problems from a database) affect chemistry 
education at the lower secondary school, both the relationship of pupils to chemistry and also 
their achievements in chemistry. To achieve the main goal, several partial objectives were set: 

1) To perform a background research (especially the Czech literature) focused on the 
relationship of pupils to the subject of chemistry. 

2) To perform a background research of Czech and world literature focused on the issue of 
using educational games, puzzles, riddles, etc. in teaching science, especially chemistry. 

3) To create a new database of interdisciplinary motivational problems for teaching chemistry 
at lower secondary school, in accordance with the Frame Educational Program (the 
problems combining the subject of chemistry with other science disciplines - mathematics, 
physics, biology and geography).  

4) To carry out and to evaluate research focused on the impact of using the motivational 
problems from the new database on the relationship of pupils to chemistry and the results 
of education in chemistry. 

5) To try to discuss the research results both on the basis of interviews with chemistry 
teachers and on the basis of comparison with similar research presented in Czech or world 
literature. 
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In addition to the above mentioned objectives, the effort of the author of the dissertation was 
also to find out how often the database of interdisciplinary motivational problems 
(http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html) is used. 

 

3. HYPOTHESES 
In the beginning, hypothesis H was formulated. The research was directed to verify it:  

H: Using the problems from the database, pupils will be motivated and they will gain more 
positive attitude to chemistry. Consequently, they achieve better learning outcomes in the 
subject of chemistry. 

 

Hypothesis H consisted of 2 claims. Therefore, it was divided into 2 parts: 

Ha: Using the problems from the database, pupils will be motivated and they will gain more 
positive attitude to chemistry. 

Hb: As a result of more positive attitude to chemistry, pupils will achieve better learning 
outcomes in the subject of chemistry. 

 

4. WORKFLOW AND METHODOLOGY 
1) Collections of motivational problems for teaching chemistry were created 

(interdisciplinary, combination of chemistry with another subject). The work began 
earlier (Petrů, 2007; Petrů, 2009).  

2) A background research was performed focused on using educational games in teaching 
science, especially chemistry and a background research focused on relationship of pupils 
to the subject of chemistry. 

3) Schools were addressed with a request to participate in the experiment. 

4) In the beginning of the 2nd semester, 886 pupils of the 3rd grade of lower secondary 
school answered a questionnaire assessing their relationship chemistry and a test 
comparing the initial state of chemical knowledge and skills of the pupils involved in the 
experiment. 

5) Based on the survey results and testing, pupils for experimental and control group were 
chosen (always the whole class). 

6) Teachers of the experimental group received collections of motivational problems and 
they were asked to use them while teaching. Teachers of the control group received 
a promise to be given these collections after the completion of the experiment: till the end 
of the experiment, they taught without quizzes, zebras, crosswords, etc. 

7) After 1.5 years (the end of the 4th grade of the lower secondary school) pupils answered 
the same questionnaire again. Furthermore, during the experiment and at the end of the 
experiment they solved two additional tests (each of the tests was different). The test 
content has always been created in accordance with the Frame Educational Program. The 
test items had always been consulted with teachers before testing so that pupils were not 
entered into the test subject matter that they not been exposed to yet. 

8) After evaluation of the final test, teachers involved in the experiment were contacted and 
interviewed to obtain additional data for interpretation of results of the experiment. 

9) After finishing the experiment, the collections of the motivational problems are gradually 
being prepared for their online publication at Elportal of Masaryk University.  

10) For collections that are already published at Elportal of Masaryk University, frequency of 
their use was monitored, using electronic statistics of accesses (Elportal, 2016 a,b). 



- 10 - 

5. RESULTS AND DISCUSSION 

Creation of a database of motivational problems 
The author of the dissertation thesis began to work on creation of the database already before 
she started her doctoral study (Petrů, 2007; Petrů, 2009). The author writes about types of 
motivational problems in the newly created database in chapter No. 4.1 of the Dissertation 
Thesis. For her research, she used 4 collections of the motivational problems (combinations 
chemistry – geography, chemistry – biology, chemistry – mathematics, chemistry – physics). 
Two of them have been published already (Cídlová, Musilová and Petrů, 2012, 2013), for 
details see also chapter No. 5.1 of the Dissertation Thesis. Unfortunately, the authors were not 
able to bring the remaining 2 collections in a state suitable for publishing. That is why they 
are in their current condition attached at CD-ROM to the Dissertation Thesis.  

Background research 
A background research was performed, focused on relationship of pupils to the subject of 
chemistry and on the issue of using educational games, puzzles, riddles, etc. in teaching 
science, especially chemistry (chapter No. 3 of Dissertation Thesis). 

Choice of experimental and control group 
Based on the findings of the introductory questionnaire and test, approximately 200 pupils 
was chosen for the 1.5 years lasting longitudinal experiment, so that the properties of control 
group and experimental group were as similar as possible. Despite all efforts, it was 
impossible to receive experimental and control group with completely the same properties 
(table 1, column “Initial test / questionnaire”). 

The influence of long-term use of motivational problems on the attitude of the pupils to 
chemistry and on their learning outcomes in chemistry 
The results are summarized in table 1. It follows from the comparison of both questionnaire 
surveys that within the 1.5 years of lasting the experiment, the attitude of all the pupils to 
chemistry shifted to the worse. This shift was much bigger with the control group than with 
the experimental group (that regularly used the motivational problems from the collections. It 
also follows from table 1 that no statistically significant change in pupils’ test results between 
the experimental group and the control group in any of the 3 tests was observed (level of 
significance 5 %). 
 

Table 1: Results of questionnaire surveys and test. α =0.05. C … control group, E … experimental group. 

Shortened in comparison with table 26 of Dissertation Thesis. Data separated by a double line apply only to 

the questionnaire survey. 

 Initial test / 

questionnaire 
Mid-term test 

Final test / 

questionnaire 

Group od pupils C E C E C E 

Number of pupils 111 79 115 77 113 87 

Average “school grade” for chemistry 2.59 2.55 – – 3.15 2.73 

Number of test items 16 22 20 

Reliability (KR20) 0.76 0.77 0.71 0.80 0.82 0.82 

Number of outlier values 0 0 0 0 0 0 

Normality of distribution yes yes yes yes yes yes 

Average success in the test (%) 52.59 48.26 51.07 47.87 51.37 45.29 

Compliance of variances (F-test) yes yes yes 

Compliance of average success (t-test) yes yes yes 
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That means, the experimental group did not have better test results in the end of the 
experiment. This result seems to be in conflict with the statement that there is a positive 
correlation between the attitude towards the subject and learning achievements (Cukrowska et 
al., 1999; Bauer, 2008; Xu and Lewis, 2011; Xu et al., 2013).But, on the other hand, the 
results agree with some earlier published data showing that using of educational games may 
not always result into better learning achievements (Westera et al., 2008; DeLeeuw and 
Mayer, 2011; Parker and Loudon, 2013; Dominguez et al., 2013; Spector, 2014; Daubenfeld 
and Zenker, 2015; Davis et al., 2009). 
The results obtained within the dissertation are limited to the 3rd and 4th grade of lower 
secondary school pupils. The effect on older pupils / students should be tested separately.  
There might be also limitations given by predominant teaching methods used by particular 
teachers (didactic method, experiential learning). It is also important to have in mind that the 
teacher’s personality has an extremely large impact on the motivation (Trnová, 2014; Powers 
et al., 2006). 
 

Frequency of accesses to the collections of motivational problems 
The results of monitoring accesses to the collections of motivational problems were published 
in 2 papers with the time distance approximately one and half year (Cídlová and Petrů, 2015, 
2016). Data about frequency of accesses to the on-line collections of motivational problems 
received at the end of 2016 slightly differ from data found in spring 2015. Anyway, the 
important thing is that the average number of accesses to both collections is approximately 
30-40 accesses per month, i.e. 1-2 accesses per day. The downward trend in the case of the 
collection Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis is not too big. 

 

6. CONCLUSIONS 

The aims of the dissertation were achieved.  

- A background research was performed, focused on relationship of pupils to the subject of 
chemistry and on the issue of using educational games, puzzles, riddles, etc. in teaching 
science, especially chemistry (chapter No. 3 of Dissertation Thesis).  

- A new database of interdisciplinary motivational problems for teaching chemistry at lower 
secondary school was created and partly published (Cídlová, Musilová and Petrů, 2012, 
2013). 

- A research was carried out and evaluated, focused on the impact of using motivational 
problems from the database on relationship of pupils to chemistry and on learning 
outcomes in chemistry. The results were compared with already published research works 
and they were also discussed with teachers of chemistry (chapter No. 5.4 of Dissertation 
Thesis). 

- The main goal of the dissertation was achieved. Based on the research results it is possible 
to comment on the hypotheses that were made in the beginning of the work: 

Hypothesis Ha (Using the problems from the database, pupils will be motivated and they 
will gain more positive attitude to chemistry.)was confirmed. Hypothesis Hb (As a result of 
more positive attitude to chemistry, pupils will achieve better learning outcomes in the 
subject of chemistry.) was not confirmed. Hypothesis H (Using the problems from the 
database, pupils will be motivated and they will gain more positive attitude to chemistry. 
Consequently, they achieve better learning outcomes in the subject of chemistry.) as a 
whole was not confirmed. 
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