
Abstrakt 

 

Disertační práce se zabývá problematikou efektivity 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. Dílčí data ze sbírky 

kombinující učivo chemie se zeměpisem, resp. přírodopisem jsou dostupné na adrese 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/cidlova/index.html, zbývající dvě sbírky 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. Obsah testů 

byl vytvářen vždy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a předem konzultován 

s vyučujícími, aby žáci nebyli zkoušeni z okruhů, které nebyly ve výuce zařazeny.  

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.  

 


