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Abstrakt 

BAZSO, Ágnes, Bc. Metodické materiály k téme Vlhkosť vzduchu. [Diplomová práca] 

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Katedra 

teoretickej fyziky a didaktika fyziky. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Michaela Velanová. 

Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister v študijnom programe Učiteľstvo akademických 

predmetov: matematika a fyzika. Bratislava, 2015. 66 s. 

Predkladaná práca je pokračovaním obhájenej bakalárskej práce, ktorej predmetom 

bolo tvorba aktivity vedúcej k zavedeniu pojmu vlhkosť vzduchu a návrh príslušných 

pracovných listov. Diplomová práca je venovaná téme metodických materiálov 

pre učiteľov. V prvej časti opisujúcej aktuálny stav riešenia problematiky sú zhrnuté rôzne 

prístupy k ich obsahu a forme ako aj analýza vybraných existujúcich materiálov. V druhej 

časti sú uvedené ciele vytvorenej aktivity a teoretické východiská, na ktorých je založená. 

Tretia najrozsiahlejšia časť je zameraná na opis realizovaného prieskumu spojeného 

s vylepšovaním aktivity a tvorbou metodických materiálov. Pojednáva aj o prieskume 

potencionálnej využiteľnosti vytvorených materiálov v pedagogickej praxi na malej vzorke 

učiteľov. 

Kľúčové pojmy: vlhkosť vzduchu, aktivita pre žiakov, pracovné listy pre žiakov, 

metodický materiál, plán hodiny 

  



Abstract 

BAZSO, Ágnes, Bc. Methodical materials to the topic Humidity. [Master's thesis]. 

Comenius University in Bratislava. Faculty of Mathematics, Physics and Informatics. 

Department of Theoretical Physics and Didactics of Physics. Supervisor: Mgr. Michaela 

Velanová. Qualification level: Master in branch of study Teaching of primary and 

secondary subjects: Mathematics and Physics. Bratislava, 2015. 66 p. 

This work is a continuation of the defended bachelor thesis whose subject was 

the creation of student activity related to the concept of humidity and the design 

of corresponding worksheets. This master's thesis deals with methodic materials 

for teachers. In the first part are summarized different approaches to his content and form 

as well as analysis of selected existing materials. The second part contains an overview 

of aims and theoretical background of our activity. The third, most extensive part 

is focused on the description of the investigation which is connected with the improvement 

of the activity and the design of materials. It also discusses the survey of potential 

usefulness of the materials. 

Keywords: humidity, student activity, worksheets, methodical material, lesson plan  



Predhovor 

Prácou sme prirodzene nadviazali na výsledky dosiahnuté v našej bakalárskej práci. 

Vytvorili sme v nej niekoľko aktivít súvisiacich s pojmom vlhkosť vzduchu. Tie sme 

podrobne opísali a navrhli k nim pracovné listy. Hoci ich dizajn vychádza z komplexnej 

a overenej metodiky riadeného skúmania podoporovaného scaffoldingom, boli sme 

si vedomí nevyhnutnosti jej testovania v praxi, nakoľko ich chceme poskytnúť učiteľom 

v optimálnej forme. Vnímali sme, že jej zaradenie do pedagogickej praxe je determinované 

poskytnutím dôležitých informácií, metodických poznámok učiteľom. Za týmto účelom 

sme sa rozhodli vypracovať komplexný metodický materiál. Považujeme to za dôležité, 

pretože aktivita je založená na metódach, ktoré sú pre vyučovanie fyziky na Slovensku 

stále netypické. Podrobnejší návod môže byť nápomocný pri ich realizácii. 

Vytýčili sme si teda cieľ: vylepšiť aktivitu (otestovaním v školskej praxi), 

na základe toho vypracovať a následne zistiť užitočnosť metodického materiálu. 

K zdokonaľovaniu sme využívali rôzne metódy a stratégie: akčné prieskumy 

s pozorovaním a testom vedomostí a neformálny rozhovor s učiteľmi a študentmi. 

Metodický materiál sme vypracovali na základe analýz podobných domácich 

a zahraničných materiálov a pozorovaní z prieskumov. Ich potenciálnu využiteľnosť sme 

zisťovali dotazníkovou metódou. Ukázalo sa, že hlavnou výhodou aktivity je jej 

medzipredmetovosť: súvis s geografiou, biológiou a chémiou. 

Práca je určená pre učiteľov prírodných vied, ktorí sa vo svojej praxi snažia 

rozvíjať vedecké zručnosti svojich žiakov a zavádzať pojmy aktívnou poznávacou 

činnosťou žiakov. Cieľovou skupinou sú tiež študenti učiteľstva, pre ktorých môže byť 

inšpiráciou. Prácu ponúkame aj pre výskum, ktorý sa zaoberá designom metodických 

materiálov na gymnáziach. Výsledkom práce je otestovaná aktivita, ku ktorej 

je vypracovaný potenciálne využiteľný komplexný metodický materiál. 
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Úvod 

V súčasnosti patrí medzi preferované vyučovacie metódy aktívna, bádateľská 

činnosť žiakov, pričom sa dôraz kladie na rozvoj vedeckých zručností. V rámci našej 

bakalárskej práce sme navrhli aktivity zameriavajúce sa na pojmy vlhkosť vzduchu a rosný 

bod a vypracovali sme k nim pracovné listy pre žiakov. Tieto na seba nadväzujúce aktivity 

chápeme komplexne ako jednu a ďalej ju budeme označovať názvom aktivita Vlhkosť 

vzduchu. V rámci nej si žiaci aktívnou poznávacou činnosťou osvoja závislosť absolútnej 

vlhkosti nasýteného vzduchu od teploty vzduchu a získajú skúsenosť s podmienkami 

vzniku rosy. Našou ambíciou je, aby ju bolo možné zaradiť do školskej praxe. Z tohto 

dôvodu považujeme za nevyhnutné jej overenie a vylepšenie. Pod tým rozumieme 

aj vypracovanie všetkých potrebných materiálov, ktoré sú učiteľom nápomocné pri jej 

realizácii. Preto sme si stanovili tzv. akčný cieľ: vylepšiť navrhnutú aktivitu, vytvoriť 

a následne zistiť potenciálnu využiteľnosť metodických materiálov. 

Predkladaná práca pozostáva z troch hlavných častí. Náš prieskum sme začali 

analýzou súčasných domácich a zahraničných metodických materiálov. Opisujeme aj 

výsledky štúdií, ktoré sa zaoberajú determináciou ich obsahu a formy. Zatiaľ nejestvuje  

jednotný model, preto na konci tejto podkapitoly zadefinujeme, čo pod pojmom komplexný 

metodický materiál chápeme. Jeho dôležitou súčasťou sa ukázal plán hodiny. V ďalších 

podkapitolách sa zaoberáme teoretickým zázemím prípravy na vyučovaciu sekvenciu, 

ktorá je postavená na metóde podporovaného riadeného skúmania. 

V druhej kapitole opisujeme, aké ciele naša aktivita napĺňa a ktoré kompetencie sú 

prostredníctvom nej u žiakov rozvíjané. Čitateľom priblížime aj jej východiská, ktorými 

sú pedagogický konštruktivizmus, teória učenia objavovaním a model bádateľsky 

orientovanej výuky. Bližšie sa zaoberáme metódou diskusie a žiackym experimentovaním, 

ktoré sú úzko späté so spomenutou aktivitou a teóriou konštruktivizmu. Z hľadiska 

organizácie aktivity sa venujeme tímovej práce žiakov. Uvádzame aj charakteristiky a typy 

učebných textov, nakoľko jeden jeho typ je súčasťou aj nášho metodického materiálu. 

Posledná, praktická časť je rozdelená na štyri podkapitoly. Prvá je zameraná na opis 

cieľov a hypotéz nášho prieskumu. V ďalšej odôvodňujeme voľbu a charakterizujeme 

metódy zberu dát v teréne. Najširšia podkapitola je opisom priebehu a výsledkov 

prieskumu.  
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1 Analýza súčasného stavu 

1.1 Metodické materiály vo vyučovaní fyziky 

Prirodzenou súčasťou pripravených edukačných aktivít by mali byť aj materiály, 

ktoré pomôžu učiteľom zorientovať sa v tematike a pripraviť sa na hodinu rýchlo 

a efektívne. V prieskume B. Gergeľovej (2013) o používaní metodických materiálov 

ku skupinovej práci žiakov sa potvrdilo, že ich učitelia považujú za pomoc pri práci. 

Z prieskumu vyplýva, že podľa učiteľov má metodický materiál obsahovať nasledovné 

položky (v zátvorkách uvádzame percentuálny podiel zastúpenia odpovedí učiteľov SŠ): 

 návody na experimenty a možné výsledky (87,50%); 

 presný plán hodiny (66,67%); 

 rozširujúce informácie k danej téme (58,33%); 

 riešené úlohy (54,17%). 

Iný názor na obsah metodických materiálov majú predstavitelia českého projektu Heuréka. 

Jeho cieľom je príprava učiteľov na heuristické vyučovanie fyziky. Jedná sa o dlhodobý 

„kurz“, počas ktorého sa učitelia stanú študujúcim a sami sú vedené metódou riadeného 

objavovania, pretože „tento spôsob výuky sa učiteľ nemôže naučiť sám štúdiom príručiek či 

metodických materiálov.“ (Dvořáková, 2011) Zakladatelia ale aj účastníci projektu už 

uverejnili množstvo metodických materiálov. Avšak vo svetle filozofie Heuréky sú osožné 

len za predpokladu absolvovania kurzu. Ich prečítaním by bola naplánovaná hodina len 

formálne podobná ako hodina učiteľov z Heuréky. Nedosiahla by pôvodný zámer, pretože 

učiteľ nepozná metodiku. Z materiálov pre učiteľov sú podrobnejšie rozpracované len 

niektoré, hlavne kvôli účastníkom projektu, ktorí s takouto výukou nemajú veľké 

skúsenosti. V ostatných sa už predpokladá, že učiteľ je sám schopný plán hodiny 

skonštruovať. Napísané sú len odporúčania, ktoré učiteľ môže pretvoriť podľa svojich 

potrieb a predstáv. Riešenia úloh zvyčajne nie sú uvedené, pretože učiteľ by mal byť 

schopný úlohy sám zvládnuť. Tento názor je základom jednej zo zásad projektu: „učiteľ 

je v roli sprievodcu - musí poznať nie len jednu cestu, ale mapu krajiny. Vďaka tomu nemá 

strach, ak deti niekam odbočia v danej téme, nebojí sa detských otázok.“ (Dvořáková, 

2011, str. 44-61) Na analýzu sme si vybrali jeden podrobnejšie rozpracovaný a jeden 

menej rozpracovaný materiál. 
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V prvom autorka opisuje scenár vyučovacej hodiny v 6. ročníku pri vyučovaní 

témy Vlastnosti látok. Na začiatku je napísaný zoznam potrebných pomôcok a pojmov, 

ktoré si už žiaci osvojili. Celý plán hodiny je písaný formou diskusie medzi učiteľom 

a žiakom. Z opisu rozhovoru sa dá zistiť logické usporiadanie rôznych etáp a cieľ hodiny, 

pričom autorka naznačuje aj miskoncepcie žiakov a spôsoby, ako sa dá u nich vyvolať 

kognitívny konflikt. Dialóg je prerušovaný pokusmi, pričom autorka uvádza návody na ich 

realizáciu. (Dvořáková, 2011, s. 54-59) 

Menej podrobne rozpracovaný materiál nájdeme k téme Elektromagnetizmus 

pre 8.-9. ročník ZŠ. Opisuje sled odporúčaných pokusov v celom tematickom celku. 

Kompozícia je podobná s vyššie uvedeným materiálom: začína so základnými 

informáciami (téma hodiny resp. tematický celok, pre ktorý ročník sú aktivity určené, 

potrebné vstupné znalosti). Obsahuje ciele pokusov, t.j. k čomu majú žiaci prostredníctvom 

neho dospieť. Okrem odporúčania, ako môže učiteľ žiakom pomôcť dosiahnuť istý cieľ, 

zahŕňa aj logicky usporiadané otázky so zámerom, aby žiaci sami poznatky objavili. 

Autorka uvádza aj niektoré pravdepodobné odpovede žiakov a návod na ich usmernenie. 

(Dvořáková, 2006) 

So stanovením obsahu a štruktúry metodických materiálov sa zaoberá aj práca 

P. Hurtukovej (2014). Východiskom jej práce sú metodické príručky nachádzajúce 

sa v programe FAST a v rakúskej učebnici Physik Erleben 2. Výsledkom zistenia autorky 

je, že metodický materiál má obsahovať nasledujúce položky: 

o  predchádzajúce vedomosti žiakov; 

o  ciele, resp. nové vedomosti a spôsobilosti žiakov; 

o  zoznam pomôcok pre učiteľa a žiakov; 

o  rozširujúce informácie; 

o  vzorovo vyriešený pracovný list; 

o  nápady na realizáciu; 

o  vysvetlenia a upozornenia; 

o  otázky na opakovanie. 

Na Slovensku v súčasnosti prebieha projekt pod vedením  

PaedDr. Kláry Velmovskej, PhD., ktorého cieľom je poskytnúť učiteľom hotové 

metodické materiály prislúchajúce k súčasným učebniciam fyziky (číslo projektu je 
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130UK-4/2013). K dispozícií sú v digitálnej forme. Na analýzu sme si vybrali materiál 

patriaci k téme Kondenzácia. Tento pozostáva zo štyroch častí: 

 metodický list: obsahuje základné informácie o aktivite, napr. ku ktorej časti 

učebnice materiál patrí, aké sú predpokladané predchádzajúce vedomosti 

žiakov, ciele aktivity, potrebné pomôcky pre učiteľa a žiaka a návod na prípravu 

nezvyčajných pomôcok; 

 pracovný list pre žiaka: v ňom obsiahnuté úlohy sú identické s úlohami v učebnici, 

obsahuje doplňujúce otázky, úlohy a otázky na opakovanie; 

 učiteľský list: je vyriešeným pracovným listom doplnený dôležitými komentármi a 

upozorneniami pre učiteľa; 

 rozširujúce informácie: obsahuje podstatné informácie a zaujímavosti týkajúce sa 

tematiky. 

Učiteľom maďarskej národnosti je k dispozícií tiež množstvo materiálov, ktoré 

môžu byť nápomocné pri vyučovaní fyziky. Po krátkom hľadaní na internete môžeme 

nájsť nielen konkrétne plány vyučovacích hodín, ale aj námety na pokusy,  

resp. experimenty s ich podrobnejším opisom. Každý materiál je koncipovaný iným 

spôsobom. Jeden typ opisuje plán hodiny: názov témy, zaradenie do osnovy, potrebné 

pomôcky, časovú dotáciu, medzipredmetové vzťahy, ciele hodiny ohľadom obsahu 

a zručností, formy žiackej práce a rozdelenie hodiny podľa času jednotlivých sekvencií. 

(Okosdoboz, 2015) V druhom je kladený dôraz na sled jednotlivých pojmov a logické 

usporiadanie témy. Ako aj u nás, aj v Maďarsku existuje mnoho časopisov zameraných 

na vyučovanie fyziky, napr. Fizikai szemle, A fizika tanítása a Iskolakultúra. Občas sú 

v nich  zverejnené pomocné materiály, ktoré sú sformulované rôznymi spôsobmi: opis 

skúsenosti z vyučovania navrhnutej aktivity alebo úplný opis celej hodiny spolu 

so zadaním a riešením úloh. 

My sme sa v tejto práci tiež zaoberali tvorbou metodického materiálu. Našim 

zámerom bol vypracovať jeden celý komplex k navrhnutej aktivite. Na základe analýzy 

sme sa preto rozhodli definovať pojem komplexný metodický materiál: Ten obsahuje 

metodický list pre učiteľa (so základnými informáciami o aktivite - ciele, ročník, rozvíjané 

kompetencie, atď.), učebný text pre žiakov, pracovný list pre žiakov, učiteľský list 

pre učiteľa (obsahuje plán hodiny s odporúčaniami a upozorneniami), rozširujúce 

informácie pre učiteľa a test na získanie spätnej väzby od žiakov. 
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1.2 Plánovanie vyučovacej jednotky 

„Neplánovať znamená plánovaný neúspech“ (Petty, 1996, s. 326)  s touto vetou 

súhlasí asi každý začínajúci učiteľ. Učiť bez prípravy zvyčajne skončí možno nie 

katastrofou, ale určite pocitom: ‘táto hodina nemala zmyseľ‘. Napísať plán hodiny je 

spočiatku veľmi ťažká záležitosť, pretože začínajúci učiteľ ešte nemá dostatočné 

skúsenosti. Vybrať tú najlepšiu vyučovaciu metódu, organizáciu hodiny, atď. nejde 

bez praxe. Po zvolení vyučovacích metód záleží aj napr. na usporiadaní aktivít, viet, otázok  

a podobne. Napriek tomu, že ideálny plán nejestvuje, t.j. ani ten dobre zostavený 

nezaručuje dosiahnutie všetkých stanovených cieľov, dodržiavanie istých zásad môže 

zvyšovať úspešnosť hodiny. Medzi tieto patrí: 

 Plán hodiny by mal byť v súlade so stanovenými cieľmi. 

 Cieľ hodiny má byť žiakom jasný. 

 Štruktúra hodiny má byť logicky usporiadaná. 

 Do hodiny treba zakomponovať rôzne vyučovacie metódy a činnosti. 

 Žiaci by mali byť aktívni čo najväčšiu časť hodiny. 

 Dôležité je prepojenie obsahu vyučovania so skúsenosťami žiakov. 

 Pri plánovaní treba zohľadňovať, že žiakom zadaná činnosť trvá oveľa dlhšie 

než sa predpokladá. 

 Vopred si treba pripraviť aj náročné úlohy pre šikovných žiakov. 

 Mať pripravené viac, ako je nutné. 

Samozrejme, po vyučovacej hodine je potrebné premyslieť si, či usporiadanie častí plánu 

bolo vhodné a na základe vlastnej skúsenosti ho vylepšiť, napr. doplniť zaujímavými 

otázkami, ktoré kládli žiaci, preusporiadať, aktualizovať podľa najnovších znalostí 

vo vede, atď. 

Pripraviť sa na hodinu, kde základnou metódou je riadené objavovanie (viď. str. 21) 

považujeme za ešte náročnejšie. Hlavným dôvodom je otvorenosť zadaných problémov: 

učiteľ žiakovi zabezpečuje tzv. mikrosvet, ktorý žiak objavuje. Každý žiak má 

individuálne skúsenosti, je samozrejmosťou, že mikrosvet budú skúmať z rôznych 

pohľadov a rôznorodým spôsobom. Učiteľ musí byť pripravený, aby žiakov nesklamal. 

Demotivujúco pôsobí, keď žiak ledva ale hrdo vymyslí správny postup experimentu, ktorý 

však nemôže zrealizovať, lebo učiteľ nemá k dispozícii potrebnú pomôcku. Z toho plynie 



12 

 

očakávanie od učiteľa, že je pripravený na čo najviac možných hypotéz a spôsobov 

riešenia. 

Ako príklad uvedieme nasledujúci problém: Do balónika dáme vodu a šumivú tabletu. 

Zaviažeme ho a položíme na presné váhy. Pozorujeme, že s časom sa hmotnosť balónika 

znižuje. Úlohou žiakov je napísať hypotézu, prečo sa to deje a naplánovať experiment 

na overenie. 

Pokúsime sa vygenerovať čo najviac možných žiackych hypotéz a overovacích 

experimentov. Ich rozmanitosť a počet je determinovaná predstavivosťou a kreativitou 

žiakov. Uvedieme aj potrebné pomôcky. 

H1: Balónik je pórovity a vzniknutý plyn uniká cez malinké diery. 

Exp1: Balónik ponoríme do vody a pozorujeme, či na jeho povrchu vznikajú bublinky. 

Pomôcky: akvárium 

H2: Šumivá tableta sa premenila na plyn, ktorého hmotnosť je menšia ako hmotnosť 

tablety. 

Exp2: Odmeriame hmotnosť napr. PET fľaše s vodou a zvlášť hmotnosť šumivej tablety 

(tieto hodnoty sčítame). Do vody pridáme tabletu, uzavrieme a po skončení reakcie celú 

sústavu odvážime. Hmotnosť pri druhom meraní by mala byť menšia. 

Pomôcky: PET fľaša, šumivá tableta 

H3: Tableta sa premenila na plyn, ktorého hustota je menšia ako hustota okolitého 

vzduchu, teda balónika trošku „zdvihne“. 

Exp3: Do 0,5l PET fľaše dáme vodu a pridáme tabletu. Otvor fľaše rýchlo uzavrieme 

balónom. Vzniknutý plyn sa dostane do balóna. Po jeho oddelení od fľaše ho zaviažeme. 

Po pustení balónika z ľubovoľnej výšky voľným pádom zistíme, či klesá alebo sa zdvíha. 

V prípade zdvíhania môžeme vyvodiť konzekvenciu, že plyn v ňom má menšiu hustotu 

než okolitý vzduch. 

Pomôcky: 0,5l PET fľaša, balón, šumivá tableta 

H4: Produkciou plynu sa objem balóna zväčšil, teda pôsobí naňho väčšia vztlaková sila. 

Exp4: Na váhu umiestnime uzatvárateľný pohár s vodou. Pridáme tabletu a rýchlo 

uzavrieme sústavu. Nemali by sme pozorovať ubúdanie hmotnosti. 

Pomôcky: uzatvárateľný pohár, šumivá tableta 
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V tomto prípade pomôcky „navyše“ nie sú špeciálne, zvyčajne sú súčasťou fyzikálnych 

laboratórií. V niektorých prípadoch však sú potrebné aj nezvyčajné predmety, napr. fén, 

reproduktor, baterka, rôzne senzory atď. Závisí od objektu skúmania. Samozrejme sa nedá 

všetko predvídať, ale zo skúseností je možné ohraničiť potrebné pomôcky. 

Ďalšou prekážkou spomenutej metódy je časová neurčitosť. Vyučovanie 

zakladajúce sa na nej sa zväčša vyznačuje skupinovou prácou žiakov, čo v sebe zahŕňa 

riziko rôzneho tempa zvládania aktivity. Taktiež, neexistujú dve úplne identické 

vyučovacie hodiny, napriek tomu že sú obsahovo takmer totožné. Obzvlášť to platí 

vo vyučovaní, ktorého základom je diskusia so žiakmi. To znamená, že keď sa nám raz 

podarilo zvládnuť učivo očakávane rýchlo, druhýkrát to tak už nemusí byť. 

1.3 Plánovanie hodiny zameriavajúcej sa na skúmanie 

Predstaviteľ podporovaného riadeného skúmania M. Klentschy odporúča 

pri plánovaní vyučovacej jednotky používať model vyvinutý v rámci amerického projektu 

VIPS (Valle Imperial Project in Science). Komponenty tohto plánovacieho modelu sú 

založené na výskumoch, ktoré poukazujú na skutočnosť, že hlboké porozumenie pojmov 

vo vede vyžaduje nemálo času. Efektivita môže byť zvýšená dostatočnou podporou 

s cieľom osvojovania si vedeckých spôsobilostí. Z tohto plynie, že učitelia by mali žiakov 

podnecovať, aby javy skúmali so zámerom pochopenia pojmov a rozvoja vedeckého 

uvažovania. V takto poňatej výučbe je učiteľ facilitátorom. Vo voľnom preklade facilitate 

znamená uľahčiť, pomáhať a tiež podporovať. Podľa encyklopédie slovo facilitátor 

znamená človeka, ktorý pomáha ostatným k dosiahnutiu výsledkov prostredníctvom 

nepriamej a decentnej pomoci. 

Model pozostáva z troch dôležitých usporiadaných komponentov: plánované, 

realizované a dosiahnuté kurikulum. Plánovanie vyučovacej jednotky začína 

s tzv. plánovaným kurikulom. V tejto časti definujeme učivo a naše očakávania. 

Stanovujeme tzv. nosné myšlienky a ciele, ktoré sú zosúladené so štátnymi vzdelávacími 

štandardmi a určujeme otázky, ktoré žiakov vedú k dosiahnutiu cieľov. Presne opisujeme, 

aké schopnosti a vedomosti by si žiaci mali počas vyučovania osvojiť a rozvíjať. 

Realizované kurikulum sa vyznačuje aktívnou žiackou, zvyčajne bádateľskou a vedeckou 

činnosťou. Pozostáva zo štyroch častí: 
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1. Príprava scény: 

Treba zabezpečiť, aby si žiaci osvojili vhodnú slovnú zásobu kvôli presnosti vyjadrovania 

sa. Odporúča sa využívať nástenku resp. projektor a vyvesiť hlavné myšlienky, slovíčka, 

vzťahy, atď. Do tejto fáze patrí aj príprava a zaobstarávanie všetkých pomôcok. 

2. Formulácia problému a hypotéz: 

Vyučovanie je najlepšie začať s pútavým scenárom napr. zaujímavým článkom z nejakého 

časopisu, ktorý dokáže vzbudiť záujem žiakov a podnecuje ich skúmať istý jav. Žiaci majú 

na základe scenára sformulovať skúmateľné otázky. Tieto sú súčasťou vedeckých 

záznamov, ako aj hypotézy (vedecky ešte nepotvrdené domnienky ohľadom výsledkov) 

a ich zdôvodnenie. 

3. Plánovanie a samotné skúmanie: 

Žiaci v skupinách naplánujú skúmanie problému, spôsob zberu dát, techniku vyhodnotenia 

a interpretácie. Záznamy zo skúmania sú súčasťou zošita, ich vzhľad navrhnú buď žiaci 

alebo pracujú podľa vopred určenej formy (napr. pracovný list). 

4. Interpretácia: 

Na základe výsledkov skúmania a celotriednej diskusie žiaci majú nájsť význam skúmania, 

resp. riešenie problému. Žiaci sú vedení robiť úsudky, závery s obhájením, byť 

kritickí, nájsť nové problémy a klásť si nové skúmateľné otázky. 

Dosiahnuté kurikulum je posledným komponentom modelu, úzko súvisí 

s predchádzajúcimi. Žiacke zošity, resp. pracovné listy s ich vedeckými záznamami sú 

východiskom tejto fázy, pretože sú ukazovateľom toho, čo sa počas výučby dosiahlo. Ich 

preštudovaním sa dá zistiť, či vyučovanie prebiehalo v súlade so stanovenými cieľmi. 

(Klentschy, 2008) 

Naša aktivita je postavená na žiackom skúmaní javu vlhkosti vzduchu. Pri príprave 

učiteľského listu sme využívali vyššie opísaný model. Zásady plánovania sme tiež brali 

do úvahy. Od modelu sa náš materiál líši v tom, že skúmateľný problém je vopred 

definovaný. Proces vzniku učiteľského listu je bližšie opísaný v časti 3.3.2 Iterácia 2 (I2) 

na strane 43. 
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2 Aktivita Vlhkosť vzduchu vo vyučovacom procese 

V našej bakalárskej práci (Bartal, 2013) sme navrhli tri aktivity. Prvá má názov 

Vlhký vzduch, zvyšné dve sme vtedy nenazvali. V tejto práci sme sa však zaoberali práve 

tými dvomi, ktoré chápeme ako jednu s názvom aktivita Vlhkosť vzduchu. Je koncipovaná 

tak, aby viedla študentov k skúmaniu vlastností vlhkého vzduchu. Sústredí sa na závislosť 

absolútnej vlhkosti nasýteného vzduchu od teploty a na jav vzniku rosy. Podrobnejší opis 

a proces jej návrhu zahŕňa spomenutá bakalárska práca, ktorá obsahuje aj k nej patriace 

pracovné listy pod názvom Pracovný list 1 a Pracovný list 2 (viď tiež Príloha č. 1). 

2.1 Ciele aktivity Vlhkosť vzduchu 

Aktivita je obsahovo nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP), čo ale 

neznamená, že nemá zmysel ju zaradiť do vyučovacieho procesu. Jej hlavný prínos vidíme 

v metódach, na ktorých je založená (viď. nasl. podkapitola) a v jej premostení medzi 

prírodnými vedami (súvis s geografiou, biológiou, chémiou a technikou). Prostredníctvom 

spomínaných vyučovacích metód u žiakov rozvíjané nasledovné kompetencie definované 

v ŠVP (MŠ SR, 2009): 

 Poznávacie: 

o  Formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia. 

o  Uplatňovať kritické myslenie. 

 Komunikačná: 

o  Tvoriť, prijať a spracovať informácie. 

o  Formulovať svoj názor a argumentovať. 

 Interpersonálna: 

o  Akceptovať skupinové rozhodnutia. 

o  Kooperovať v skupine. 

o  Diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme. 

Aktivita Vlhkosť vzduchu je určená pre študentov 3. ročníka gymnázia, ktorí sa chystajú 

na maturitu z fyziky. Zároveň slúži na dosiahnutie mnohých cieľov predmetu, konkrétne 

sme stanovili nasledovné: 

 formulovať a testovať hypotézy; 

 plánovať experiment; 

 vyhodnotiť meranie; 
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 spolupracovať v skupine; 

 žiak pozná závislosť absolútnej vlhkosti nasýteného vzduchu od teploty vzduchu 

v uzavretej sústave; 

 žiak vie, čo je teplota rosného bodu; 

 žiak vie, ako závisí teplota rosného bodu od relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu. 

Samozrejme dosiahnutie prvých štyroch cieľov je dlhodobý, náročný proces a nemyslíme 

si, že zvládnutie jednej aktivity je na to postačujúce. Vyžaduje to systematické 

zaraďovanie podobných aktivít do vyučovania viacerých predmetov 

2.2 Základná koncepcia vyučovania, na ktorej je aktivita Vlhkosť vzduchu 

postavená 

Pedagogický konštruktivizmus je v súčasnoti preferovanou koncepciou vyučovania. 

Je výsledkom spojenia kognitívneho a sociálneho konštruktivizmu. Podľa kognitívneho 

konštruktivizmu sa proces učenia chápe ako aktívne konštruovanie poznatkov na základe 

predchádzajúcich skúseností. Poznanie človeka neznamená len sklad určitých informácií, 

ale kompetenciu vykonávať s objektmi isté činnosti. „Vedomosti podľa J. Piageta nie sú 

niečím izolovaným, čo si môžu žiaci na vyučovaní prisvojiť, ale sú určitou individuálnou 

reprezentáciou skutočnosti.“ (Veselský, 2008, s. 57) Teda proces poznávania je 

individuálny a poznatok ako subjektívum neexistuje. 

Každý žiak určitý pojem chápe inak, v kontexte vlastných osvojených poznatkov 

resp. skúseností. Toto chápanie nemusí byť správne ani úplne, ale môže byť zabudované 

do veľmi širokej štruktúry, ktorá sa riadi vlastnými logickými operáciami a nazýva sa 

prekoncept resp. prekoncepcia. Táto „nesprávna“ predstava (miskoncepcia) u žiaka 

pretrváva tak dlho, kým sa nedostane do styku s novou skúsenosťou. Ak je nový poznatok 

v súlade s vlastnou poznatkovou schémou, tak nastane proces tzv. asimilácia: žiak novú 

skúsenosť doplní do existujúcej schémy. Prekoncept žiaka sa v tomto prípade nezmení, len 

sa obohacuje. 
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Obr. 1: Zjednodušený model asimilácie 

Ak nová skúsenosť je v rozpore so žiakovým chápaním, dochádza k tzv. kognitívnemu 

konfliktu, k nerovnováhe s predchádzajúcou skúsenosťou. Žiak je nútený svoju 

poznatkovú schému zmeniť: prispôsobiť resp. rekonštruovať. Tento proces sa nazýva 

akomodácia. 

  

Obr. 2: Zjednodušený model akomodácie 

Predstavitelia sociálneho konštruktivizmu zdôrazňujú prostredie, sociálne 

a kultúrne podmienky učenia sa. Konštrukčný proces človeka závisí od kvality a typu 

nástrojov, ktoré mu poskytne kultúra a tiež od vplyvu činnosti iných ľudí. Dôraz sa kladie 

na sociálnu interakciu, z čoho vyplýva dôsledok pre pedagogickú prax: základom 

konštruktivisticky poňatého vyučovania je diskusia so žiakmi a medzi nimi. (Turek, 2005, 

str. 201-203) 

Zhrnieme, že predpokladom je riešenie problémových situácií zo života, práca 

v skupinách, diskusia, využitie otázok, tvorivé myslenie, názorné pomôcky a manipulácia 

s predmetmi. Takisto sa kladie dôraz na vyhľadávanie a zbieranie informácií  

napr. z časopisov a odborných článkov. Zdrojom poznatkov je aj diskusia s odborníkmi. 
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V prírodovednom vzdelávaní sa odporúča žiakov podnecovať, aby svoje myšlienky 

vyjadrili skôr, než začnú študovať nejaké deje. Žiaci by mali byť takisto vedení smerom, 

aby rozmýšľali nad príčinami udalostí a predpovedali ich dôsledky. (Veselský, 2008, s. 91) 

I. Turek uvádza v knihe Inovácie v didaktike (2005, s. 205) nasledujúce hlavné princípy 

konštruktivistického vyučovania: 

1. Podporovať a akceptovať samostatnosť i aktivitu žiakov. 

2. Umožniť žiakom manipuláciu s interaktívnymi učebnými pomôckami. 

3. Používať kognitívnu terminológiu, napr. klasifikovať, analyzovať, hodnotiť. 

4. Umožniť žiakom zasahovať do vyučovacieho procesu a prispôsobiť im stratégie aj 

obsah vyučovania. 

5. Pred osvojovaním si nových pojmov zistiť žiacke miskoncepcie. 

6. Stimulovať dialóg so žiakmi aj medzi žiakmi. 

7. Podporovať objavovanie učiva žiakmi a povzbudzovať žiakov, aby si navzájom 

kládli otázky. 

8. Zdokonaľovať odpovede žiakov. 

9. Vytvoriť pedagogickú situáciu, ktorá u žiakov vyvolá kognitívny konflikt. 

10. Poskytnúť žiakom dostatok času na premyslenie a riešenie úloh. 

11. Rozvíjať vrodenú zvedavosť žiakov. 

V prírodných vedách sa najčastejšie aplikuje Brunerova teória vyučovania 

pedagogického konštruktivizmu: učenie objavovaním. Zdôrazňuje aktívny charakter 

učenia, t.j. žiak nové informácie získava, asimiluje a akomoduje v súlade so svojou 

skúsenosťou. Ide o učenie sa s porozumením. Jej podstatou je osvojovanie a rozvíjanie 

rôznych spôsobov myslenia a nie ovládanie množstva faktov. Žiaci sami konštruujú 

vlastné poznatky a osvoja si spôsoby, ako vhodne reorganizovať svoju poznatkovú schému 

na základe novej skúsenosti. (Veselský, 2008, str. 94-95) 

Učenie objavovaním je efektívne, ak je dostatočne naplánované a dobre 

predvedené. Výsledkom nevhodného využitia metódy je zmätok a frustrácia zo strany 

žiakov. Petty (1996, str. 228-229) uvádza sedem zásad používania spomenutej metódy: 

1. Zabezpečiť základné znalosti a spôsobilosti, ktoré sú potrebné na zvládnutie úlohy. 

2. Poskytnúť žiakom jasné a jednoznačné pokyny. 

3. Úloha má byť väčšine triedy splniteľná. 

4. Prácu žiakov priebežne kontrolovať, diskutovať s nimi a poskytnúť pomoc. 
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5. Zvoliť si úlohu, ktorej riešenie žiaci vopred nepoznajú. 

6. Poskytnúť žiakom dostatok času. 

7. Na konci zhrnúť všetko, čo si žiaci mali osvojiť. 

Hlavnou výhodou učenia objavovaním je žiakovo používanie vyšších kognitívnych 

operácií: analýza, syntéza, hodnotenie a tvorba. Pri riešení úloh sa konfrontujú ich 

existujúce skúsenosti s novými, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu pojmov a vytváraniu 

komplexnejšej poznatkovej schémy. Predpokladá sa, že táto schéma poznatkov je 

organizovaná spôsobom, ktorý je v súlade s osobnými potrebami a vlastným záujmom. 

Ďalšou výhodou je, že „už samotný proces objavovania je užitočná zručnosť, ktorú je 

potrebné precvičovať.“ (Veselský, 2008, str. 97) Ide o pomalú metódu, keďže samotná 

akomodácia nových skúseností vyžaduje viac času. Táto nevýhoda sa však dá prekonať 

dostatočnou pomocou učiteľa. Na týchto a podobných očakávaniach konštruktivistického 

prístupu je založený model učenia objavovaním: bádateľsky orientovaná výuka. 

Bádateľsky orientovaná výuka (Inquiry-based learning, IBL) 

Jej podstatou je podľa J. Exline-a posledná časť Konfuciovej vety: „Povedz mi 

a zabudnem, ukáž mi a ja si spomeniem, nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím.“ 

Charakteristikou takto poňatého vyučovania je, že žiak je v centre výuky a v ideálnom 

prípade je lídrom procesu poznávania. Učiteľ zabezpečuje vhodné situácie, v ktorých žiaci 

nové skutočnosti relatívne samostatnou a plánovanou činnosťou objavujú a poznatky 

aktívne konštruujú. Dôraz sa kladie aj na rozvoj vedeckých zručností skúmania prírody. 

Ťažisko výuky sa posúva zo smeru „čo poznáme“ k smeru „ako niečo spoznať“. 

Od tradičnej výučby sa líši najmä zvýšenou aktivitou žiakov. Aktívne zapojenie sa 

do výučby neznamená len pozorovanie, experimentovanie a pozorovanie, ale tiež 

používanie poznávacích procesoch ako napr. analýza, syntéza, dedukcia, a podobne. 

Rozvoj spôsobilostí využívania spomenutých myšlienkových operácií je dôležité u žiakov 

vyšších ročníkov, ktorí sa podľa Piagetovho stupňa kognitívneho vývoja nachádzajú 

v štádiu formálnych operácií (od 12 rokov). Centrálnym prvkom bádateľsky orientovanej 

výuky je umenie kladenia otázok, čím sa zaoberáme v časti 2.2.2 Metóda diskusie.  

(Nagy, 2010), (Dostál, 2013) 

Tento prístup k vyučovaniu je kritizovaný najmä príliš otvorenými výsledkami. 

Bez učiteľskej pomoci sa žiaci v nových informáciach stratia a môže sa stať, že výsledok 

vyučovacej jednotky nebude v súlade so stanovenými cieľmi. Už nejedna štúdia poukazuje 
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na to, že minimálny učiteľský zásah do žiakovho procesu poznávania má svoje nedostatky. 

P. A. Kirschner uvádza závery z vybraných výskumov: ak sa žiaci učia vedu len čisto 

objaviteľskou metódou a minimálnou spätnou väzbou zo strany učiteľa, stávajú sa 

strateným a frustrovaným. Ich zmätok môže viesť k vzniku miskoncepcií. Tiež cituje, že 

v takýchto situáciach je nesprávny začiatok hodiny bežným, dôsledkom čoho je strata jej 

efektivity. (Kirschner et al., 2010) V štúdiu ministerstva školstva kanadskej provincie 

Ontário sa zdôrazňuje, že takto poňaté vyučovanie neznamená udelenie slobody žiakom 

pre riadenie všetkých aspektov svojho poznávania. Učiteľ má privilégium študentov 

oboznamovať s myšlienkami, ktoré sa neobjavujú spontánne resp. skúmaním. Obdobne, 

musí žiakom pomôcť všímať si netriviálne veci. (Student Achievement Division, 2013) 

Preto sa zdôrazňuje učiteľova nevyhnutná rola vo vyučovacom procese. Hrá úlohu 

provokatéra a je modelom výskumníka: vie, ako sa dajú prvotné myšlienky rozvíjať, 

dokáže sformulovať otázky a je schopný naplánovať a vykonať skúmanie. Je facilitátorom, 

kto usmerňuje a podporuje žiakove poznávanie, 'v pozadí ťahá za nitky'. 

Dostál (2013) vo svojom štúdiu uvádza cyklicky uzavretý proces bádateľsky 

orientovanej výuky: 

 žiaci si kladú skúmateľné otázky; 

 žiaci hľadajú dôkazy; 

 žiaci na základe dôkazov formulujú závere; 

 žiaci svoje závery vyhodnocujú; 

 žiaci závery komunikujú a overujú; 

 na základe záverov si žiaci kladú nové 

otázky. 

Tieto znaky sú kvázi v súlade s tzv. vedeckou metódou, ktorou vedci objavujú nové 

zákonitosti a overujú svoje teórie. Postupujú podľa nasledujúcej schémy: 

definícia problému  formulácia hypotézy  zber dát (meranie, pozorovanie, atď.)  

záznam dát  spracovanie dát  formulácie záverov a vysvetlenie výsledkov (diskusia). 

Podľa žiackych skúseností s vedeckou prácou a miery učiteľovho zasahovania má 

IBL rôzne úrovne, Joseph Exline uvádza štyri (Exline, 2008): 

1. Potvrdenie-verifikácia: žiaci pokusom resp. experimentom potvrdzujú už 

vopred známy poznatok. Jeho zaradenie je vhodné, ak žiaci s vedeckou prácou 

majú málo skúsenosti a chceme ich s ňou oboznámiť. 

Obr. 03: Cyklus bádateľsky 

orientovanej výuky 
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2. Štruktúrované skúmanie: žiak skúma vopred definovaný problém pomocou 

predpísaného postupu. Takto získava skúsenosti s pojmom „testovateľné otázky“ 

a s technikou bádania. 

3. Riadené skúmanie: skúmanie vopred zadaného problému prostredníctvom 

vlastných postupov a procesov. U žiakov rozvíjame schopnosť návrhu postupov, 

ktoré vedú k vhodným dátam na vyriešenie problému. 

4. Otvorené skúmanie: žiak definuje problém, navrhne postupy a metódy 

získavania dát a skúma problematiku. Učiteľ zabezpečuje, aby definovaný 

problém bol skúmateľný. 

Žiaci by sa mali oboznamovať postupne a systematicky s každou formou skúmania, 

samozrejme v uvedenom poradí. Naša aktivita spočíva v riadenom skúmaní: predpokladá 

sa, že jej účastníci už majú skúsenosti s rôznymi technikami bádania, na základe ktorého 

dokážu sami utvoriť nový postup. 

Z vyučovacích metód, ktoré súvisia s nami navrhnutou aktivitou a spomenutou 

koncepciou spomenieme metódu diskusie a žiacky plánovací experiment. Z hľadiska 

organizácie hodiny sa zameriavame na skupinovú prácu žiakov. Súčasťou našej aktivity je 

aj učebný text, ktorý v súlade s 2. fázou realizovaného kurikula má upriamiť pozornosť 

žiakov na jav vlhkosti vzduchu. Venujeme mu tiež jednu podkapitolu.  

2.2.1 Žiacky plánovací experiment 

Experiment je dôležitou metódou empirického poznávania. Jeho výsledky sú 

prameňom poznatkov, ktorými dokážeme stále presnejšie opísať fungovanie prírodných 

javov. Implementáciu žiackych plánovacích experimentov do vyučovacieho procesu 

považujeme za dôležité, pretože prostredníctvom nich sú u žiakov rozvíjané užitočné 

zručnosti a schopnosti. Z nich veľa môžu zužitkovať aj v bežnom živote, napr. presná 

definícia problému, schopnosť predvídania, organizácia práce, plánovanie štruktúry 

zápisov, kritický názor ohľadom výsledkov, obhájenie svojej práce, atď. Jeho zaradenie 

do vyučovania je ťažká záležitosť, predpokladá učiteľovu dôslednú prípravu a bohatú 

skúsenosť. 
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Od žiakov sa očakáva nasledujúci priebeh experimentu: 

 definovanie problému, formulácia hypotéz a výber premenných; 

 návrh vhodnej aparatúry a materiálu, návrh metódy zmeny premenných a metódy 

získavania dát; 

 pozorovanie a zaznamenávanie dát; 

 spracovanie dát a prezentovanie spracovaných dát; 

 vyslovovanie záverov, vyhodnocovanie metód, výsledkov a návrh skvalitnenia 

experimentu. (Demkanin et al., 2006) 

Nami navrhnutá aktivita nezahŕňa žiacky plánovací experiment. Miera učiteľovho 

zasahovania je väčšia, pretože jej cieľom je osvojiť si konkrétny pojem. Očakávame však 

podobný postup experimentu. 

2.2.2 Metóda diskusie 

Autori z pedagogickej fakulty Masarikovej univerzity sa zamerali na komponenty 

a charakteristiky kvalitnej výučby. Ako jeden zo zistených komponentov označili jasnosť 

výuky. Jasný učiteľ sa vyznačuje okrem iných charakteristikou: odpovie na otázky žiakov, 

priebežne sa ich pýta, čomu nerozumejú, umožňuje žiakom klásť otázky, dáva doplňujúce 

otázky a podnecuje žiakov klásť otázky. (Janík et al., 2013) 

Neoddeliteľnou súčasťou metódy diskusie je kladenie otázok, či už zo strany 

učiteľa alebo žiaka. Vo vyučovaní zameranom na podporované a riadené skúmanie má 

obrovský význam správna technika pýtania. Napriek tradičnému vyučovaniu, kde 

učiteľove otázky sú zamerané na získanie spätnej väzby ohľadom vlastného pôsobenia, 

v bádateľsky orientovanom vyučovaní by mali byť asertívne, otvorené a provokatívne. 

Existujú štyri typy otázok, ktoré sa odporúčajú využívať pri takomto vyučovaní (Wolf, 

1987 in Nagy, 2010): 

1. Otázky zameriavajúce sa na hypotézy:  usmerňujú žiakov sformulovať 

testovateľnú hypotézu. 

Bez skúsenosti nedokáže každý žiak „správnu“ hypotézu sformulovať, ktorú sa 

dá potvrdiť alebo vyvrátiť. Pomôcť im môžeme napr. otázkami: ‘Čo od tohto 

experimentu očakávaš? Prečo si myslíš... ? Aké výsledky by tvoju hypotézu 

potvrdili/vyvrátili?’ 
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2. Konklúzové otázky: podnecujú žiakov, aby sa neuspokojili 

s triviálnymi informáciami, ktoré sú hneď k dispozícií pri stretnutí sa s novou 

situáciou. 

Napr. Pri skúmaní závislosti relatívnej vlhkosti od teploty vzduchu žiaci zistili, 

že zvyšujúcou sa teplotou sa relatívna vlhkosť zníži. Túto informáciu považujeme 

za triviálnu (pretože k tejto informácií dospel každý). Od žiakov očakávame aj 

vysvetlenie tejto závislosti, čo môžeme navodiť otázkou napr. ‘Je to čudné, ako 

sa to mohlo stať, keď máme vzduchotesne uzavretú sústavu?’ 

3. Interpretačné otázky: sú zamerané na porozumenie vydolovaných informácií. 

Uvažovaním žiaci prídu na to, že vzduch s vyššou teplotou v sebe dokáže udržať 

viac vodnej pary. Stále máme otvorenú otázku: ‘Prečo je to tak?’ 

4. Transferové otázky, ktoré stimulujú žiakov využívať vlastné vedomosti v iných 

situáciach, aby pozerali na problematiku z rôznych hľadísk. 

Napr. v spomenutej situácie: ‘Kde by sa dali využívať tieto informácie? Aké má 

hranice? Aké má ekologické aspekty?, atď.’ 

Chceme upozorniť čitateľa, aby si všimol postupnosť typov otázok: nasleduje 

logickú štruktúru takéhoto vyučovania. S umením kladenia otázok sa zaoberá aj autor 

G. Petty (2009). Jednou zo zásad správneho pýtania uvádza heslo: „Otázka - Odmlka - 

Osoba“, t.j. po vyslovení otázky treba žiakom poskytnúť dostatok času na premýšľanie až 

potom vyvolať konkrétneho žiaka. V prípade celotriednych otázok sa môžu nastať dve 

situácie: 

o na otázku nikto nechce odpovedať  ak je to spôsobené ťažkosťou otázky, treba ju 

preformulovať. V prípade pasivity žiakov je potrebné ich aktivizovať otázkami 

kladených konkrétnym žiakom; 

o odpovedať chce každý naraz a čo najrýchlejšie  treba od žiakov očakávať, aby 

dodržali istý čas odpovedania, aby skôr porozmýšľali nad správnosťou a 

adekvátnosťou svojej odpovede. 

V skupinovom vyučovaní Petty (2009) rozlišuje dve stratégie pýtania: 

o S očakávaním odpovede od dobrovoľníka: otázka je kladená pre všetky skupiny 

a v mene jednotlivých skupín odpoveď dáva dobrovoľný člen skupiny. Najčastejšie 

sa využíva pri otvorených otázkach a pri zistení žiackych miskoncepcií. 

o S očakávaním odpovede od vybraného človeka: je vhodné v situáciách, keď sa  

od žiakov očakáva zvládnutie nejakej témy. Po spoločnom podiskutovaní otázky 
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učiteľ vyvolá jedného žiaka, ktorý má odpovedať a obhájiť svoju odpoveď v mene 

celej skupiny. Je efektívnou metódou, aby zaostávajúci žiaci mohli dobehnúť 

spolužiakov, pretože je založená na kooperatívnej práci. 

2.2.3 Tímová práca žiakov 

Skupinovú prácu žiakov sa dá využívať vo väčšine pedagogických situácií, 

v akomkoľvek predmete. Človek je spoločenská bytosť, naše problémy, postrehy a 

úspechy tiež komunikujeme rovesníkom, kamarátom. Pri riešení nejakej úlohy v skupine 

čas plynie rýchlejšie a povinnosti sa riešia ľahšie. Členovia skupiny majú rozmanité 

skúsenosti a rôzne nápady, ktoré sa spoja v záujme dosiahnuť cieľ. Tímová práca žiakov 

aktivizuje, umožňuje im vzájomne sa spoznať, učia sa vypočuť názory ostatných, 

navzájom si oponujú aj pomáhajú. Z tohto plynú výhody skupinových prác žiakov: 

problémy skupiny vyriešia rýchlejšie a s väčšou pravdepodobnosťou lepšie ako jedinci, 

pričom kritické myslenie členov skupín sa rozvíja. 

Práca v skupinách môže mať aj svoje nevýhody. Hlavne procesy vyžiadajúce 

tvorivosť sú osobné, ich vykonanie žiada premýšľanie v samote. Taktiež sa skupina môže 

podriadiť jednému vplyvnému členovi a v skupine môžu vznikať rozpory. Úspešnosť 

skupiny veľmi záleží na type vedúcej osobnosti, či jeho autorita v skupine je formálna 

alebo prirodzená. Častým problémom skupinovej práci žiakov je aj pasivita niektorých 

žiakov, ktorý sa radšej vyhýbajú povinnostiam a zanechajú prácu na „múdrejších, 

schopnejších“. Túto prekážku sa dá vyriešiť tým, že každý člen skupiny má vopred 

stanovenú úlohu, ktorej splnenie je priebežne kontrolované. (Petty, 1996) 

Petty (1996) uvádza nasledovné zásady skupinovej práci žiakov: 

 Určite ciele hodiny a overte si, že sa ich dá dosiahnuť skupinovou prácou. 

 Vyberte takú činnosť, ktorá nevyžiaduje Vaše prílišné zasahovanie do žiackych 

prác. 

 Spočiatku voľte krátke činnosti - ak sa skončia katastrofou, ide o malú škodu. 

 Požiadajte žiakov, aby si pri plnení úloh písali poznámky - získate kontrolovateľnú 

spätnú väzbu. 

 Zaistite, aby činnosť bola konkrétna, jasná a stručná. 

 Pripravte si všetky pomôcky. 

 Nechajte dostatok času na záverečnú diskusiu - môže byť celotriedna aleba diskusia 

s každou skupinou samostatne v závislosti od typu problému. 
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Na základe výsledkov výskumu nemeckí autori uvádzajú charakteristiky učiteľovho 

správania sa, ktoré sú faktorom úspešnosti skupinovej výučby. V prípravnej fáze, keď 

učiteľ zadáva úlohu, má byť (1) zrozumiteľný, presný, uistiť sa že žiaci presne rozumejú 

úlohe a (2) musí preverovať, že žiaci majú dostatok vedomostí a spôsobilostí na zvládnutie 

úlohy. Počas realizácie skupinovej práce (3) má čo najmenej zasahovať do práce žiakov a 

(4) pri nevyhnutných zásahoch musí zohľadňovať konkrétne situácie. Pri hodnotení 

skupinovej práce učiteľ by mal brať do úvahy úroveň integrácie získaných poznatkov 

a uistiť sa v správnych výsledkoch. (Haag, Fürst a Dann, 2000, s. 273, in Janík et. al, 2013) 

Veľkosť skupín treba zvoliť na základe činnosti, ktoré plánujeme žiakom dať. 

Veľké skupiny zaručujú väčšiu pravdepodobnosť správnosti výsledkov a rozmanitosti 

nápadov. Z druhej strany rýchlejšie vznikajú rozpory medzi členmi ako v malých 

skupinách a ťažšie sa rozhodujú a zhodujú. Viac menších skupín zaručuje rozmanitosť 

výsledkov a degraduje počet pasívnych členov ale je náročnejšie na kontrolu. Počet členov 

v skupine je často determinovaný aj vonkajšími faktormi, napr. počet pomôcok, veľkosť 

stôl, atď. Žiakov môžeme rozdelovať do skupín aj podľa:  

 náhody - zaručuje rozmanitosť skupín; 

 kamarátstva - zaručuje pozitívny vzťah medzi členmi skupín, avšak je nevhodný, ak 

chceme zmeniť názory a postoje žiakov; 

 výsledkov žiakov - umožňuje, aby každá skupina postupovala svojím vlastným 

tempom. Je obtiažný na prípravu, aby každá skupina bola zamestnaná; 

 zámerného premiešania - umožňuje, aby žiaci sa učili jeden od druhého 

a navzájom akceptovali; 

 zasadacieho poriadku - najvhodnejšie je, keď v jednej skupine budú žiaci, ktorý 

sedia za sebou. 

Počas realizácie aktivity Vlhkosť vzduchu odporúčame rozdeliť žiakov 

do trojčlenných skupín podľa zámerného premiešania. Každý člen má konkrétnu úlohu: 

viesť vedecké záznamy z experimentu, zabezpečiť pomôcky a zrealizovať experiment. 

Popritom sa všetci rovnocenne zúčastňujú riešenia úlohy, diskutujú a navzájom si 

pomáhajú. S ohľadom na skutočnosť, že k vykonaniu experimentu je nevyhnutná špeciálna 

pomôcka, počet skupín teda aj počet žiakov v skupine môže byť determinovaný počtom 

meracích prístrojov. 
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2.3 Učebné texty 

Dnes sme vďaka internetu preplnený informáciami. Nepretržite vychádzajú nové 

štúdie, časopisy, knihy. Vyhľadávanie informácií na internete alebo v knižnici sa stalo 

každodennou súčasťou nášho života. Často sa k týmto informáciam potrebujeme dostať 

pomerne rýchlo, avšak samotné vyhľadávanie a filtrovanie nevhodných dát trvá dlho, 

hlavne keď nemáme osvojenú zručnosť orientácie sa v textoch a rýchločítania. 

Predpokladom efektívnej orientácie sa v textoch je sústredenie sa na písané informácie. 

Podľa Pettyho (1996, str. 248) existujú tri rôzne prístupy k štúdiu formou čítania: 

1. Povrchový prístup - prevláda pasivita čítajúceho, jeho cieľom je rýchle zvládnutie 

množstva textu bez hlbšieho pochopenia; 

2. Hĺbkový prístup - vyznačuje sa duševnou aktivitou čítajúceho, ktorý chce poznať 

súvislosti, dôvody, zmysel informácie, atď. 

3. Nulový prístup - mechanické čítanie textu s nulovou duševnou aktivitou. 

Petty vo svojej knihe Moderní vyučování navrhuje rôzne spôsoby podnecovania žiakov 

k tomu, aby si osvojili techniku efektívneho a aktívneho čítania: 

 Zaujímavé čítacie činnosti: žiakova úloha je nájsť dôkaz resp. vysvetlenie niečoho 

fascinujúceho. 

 Poznámky z čítania: očakávať od žiakov, aby z nejakého textu sami vypísali 

hlavné myšlienky, drobné poznámky. 

 Prepracovanie témy: skúmať istú problematiku z iného hľadiska. 

 Hľadanie informácií: najlepšie je žiakom poskytnúť text, z ktorého majú potom 

dôležité informácie „vydolovať“. 

 Kritika textu: kritické zhodnotenie textu, argumentovanie, oponovanie, vyslovenie 

vlastného názoru. 

 Referát: očakávanie od žiakov, aby nejakú tému preštudovali z literatúri, osvojili 

si, prepracovali, referovali a obhájili. 

Nami navrhnutý učebný text súvisí hlavne s hľadaním informácií. Cieľovou 

skupinou sú žiaci, ktorí sa chystajú na vysokú školu. Čítanie s porozumením odborných 

článkov je užitočnou zručnosťou, ktorú je vhodné rozvíjať už počas gymnaziálnych štúdií.  
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3. Praktická časť 

3.1 Formulácia cieľov a hypotéz 

Našim hlavným zámerom bol vylepšenie už vytvorených pracovných listov 

na základe ich otestovania a vypracovať k nim komplexný metodický materiál (pojem je 

definovaný na konci podkapitoly 1.1 Metodické materiály vo vyučovaní fyziky), ktorý by 

sa v školskej praxi mohol stať užitočným. Preto kľúčový cieľ našej práce je  

tzv. akčný: vylepšiť navrhnutú aktivitu, vytvoriť, a následne zistiť (potenciálnu) 

využiteľnosť komplexného metodického materiálu. Vo všeobecnosti akčný cieľ sa 

vyznačuje výskumu „zameraním sa na konkrétny projekt, ktorý má zefektívniť vzdelávanie; 

... hlavným cieľom je riešenie konkrétneho problému, na určitom mieste a v krátkom 

časovom úseku; je považovaná za legitímnu formu výskumu za predpokladu, že správa je 

publikovaná a môže byť využitá aj v inom výskume.“ (Reeves, 2000) 

Za čiastkové ciele predkladanej práce sme určili nasledovné: 

1. Otestovať pracovné listy vytvorené v bakalárskej práci z hľadiska napĺňania 

vybraných nami stanovených cieľov. 

2. Vytvoriť k navrhnutým pracovným listom učebný text pre žiakov a metodický 

materiál pre učiteľov. 

3. Pomocou prieskumu zistiť potenciálnu využiteľnosť týchto materiálov v školskej 

praxi. 

Pracovné listy, teda aktivitu sme overovali z hľadiska napĺňania vybraných cieľov, 

hlavne vedomostných. Dôvodom tochto výberu je to, že kompetencie sa osvojujú 

priebežne počas celej doby vyučovania fyziky. Napr. keď aktivitu vyskúšajú žiaci, 

od ktorých sa zvyčajne nevyžaduje samostatné plánovanie experimentu alebo formulácia 

hypotéz, nemôžeme očakávať, že zvládnutím len našej aktivity už získajú všetky zručnosti 

k tomu potrebné. Po implementovaní aktivity sme overovali nasledujúce poznatky:  

 žiak pozná závislosť absolútnej vlhkosti nasýteného vzduchu od teploty vzduchu 

v uzavretej sústave; 

 žiak vie, čo je teplota rosného bodu; 

 žiak vie, ako závisí teplota rosného bodu od relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu. 



28 

 

Ako prieskumný problém sme si stanovili: Tvorba metodických materiálov a spokojnosť 

s nimi, z čoho už priamo vyplýva prieskumná otázka: je nami vytvorený metodický 

materiál užitočný? Pod pojmom užitočnosť chápeme: 

 využitie navrhnutej aktivity vo vyučovaní spĺňa stanovené ciele; 

 prínos nových vedomostí pre žiakov; 

 záujem učiteľov o metodický materiál; 

 kladný názor učiteľov na metodický materiál; 

 učitelia dokážu na základe navrhnutého metodického materiálu zrealizovať 

ativitu Vlhkosť vzduchu. 

Na základe čiastkových cieľov práce sme sformulovali nasledujúce hypotézy prieskumu: 

H1: Viac ako 50 % žiakov, ktorí sa zúčastnia aktivity Vlhkosť vzduchu vykazujú lepšie 

vedomostné výsledky ohľadom vlhkosti vzduchu na konci vyučovacej sekvencie v porovnaní 

so začiatkom. 

H2: Viac ako 50 % opýtaných učiteľov má k našim metodickým materiálom pozitívny 

vzťah. 

Na prvý pohľad sa hypotéza H1 môže zdať byť triviálna. Ukázalo sa však, že to 

vo všeobecnosti neplatí. C. Wieman (2009) uvádza výsledky výskumu K. Perkins, ktorá 

počas prednášky ukázala žiakom nejaký netriviálny fakt a po uplynutí 15 minút im zadala 

o tom test. Priemerná úspešnosť žiakov bola približne 10 % žiakov. Taký istý výsledok 

dosiahol aj Wieman, keď podobne testoval svojich kolegov. Preto považujeme 50% 

úspešnosť nášho testu ako dôkaz o užitočnosti aktivity. 

3.2 Metódy práce 

Postup, akým sme metodický materiál vytvorili a pracovný list postupne zlepšovali, 

je charakteristický pre výskum vývojom (design-based research = DBR). DBR je relatívne 

nová výskumná metóda, ktorá sa nevyznačuje jednoznačnými pravidlami, zatiaľ je 

„paradigma v rozvoji“. Podľa autora Nádasiho (2014) sa DBR zaoberá 

so zdokumentovaním procesu plánovania (dizajnu) pomocou naratívnych údajov. Jeho 

výsledky sa nezovšeobecňujú, pretože proces plánovania sa neustále mení a reaguje 

na zmeny prostredia. Korene má v pragmatizme: „Kritériom pravdy je užitočnosť, 

prospech, úspech a nie zhoda s objektívnou realitou.“ (Wikipédia, 2015) Stredobodom 
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takéhoto výskumu sú konštrukcie vytvorené na zvýšenie efektivity vzdelávania pomocou 

súčasných technológií a teórií. Stratégia výskumu pozostáva z niekoľkých etáp: 

1. analýza problému; 

2. vývin riešenia; 

3. opakujúce sa cykly kontroly a zdokonaľovania; 

4. aktualizácia konštrukčných teórií. 

Pre DBR je charakteristická rozmanitosť použitých metód zberu dát v teréne. Počas nášho 

prieskumu sme využívali nasledujúce: 

 Pozorovanie - izomorfná deskripcia: je opis celého pozorovania vo všetkých 

prejavoch a prirodzenej následnosti. (Ferjenčík, 2000, s. 154-156) 

Po implementovaní aktivity do školskej praxe sme urobili záznamy pozorovania 

z vyučovania, ktoré slúžia na ďalšiu analýzu smerujúcu k tvorbe a vylepšeniu 

materiálov. 

 Testy vedomostí: žiakom bol pred aj po zvládnutí aktivity zadaný test, ktorými sme 

zisťovali ich vstupné a výstupné vedomosti. 

 Neformálny rozhovor: využili sme ho pri zistení chýb v pracovných listoch 

a pri prezentácie metodických materiálov. 

Potenciálnu využiteľnosť aktivity sme skúmali dotazníkovou metódou: používa sa 

na rýchle a hromadné zisťovanie názorov, postojov. Dotazníky boli poskytnuté 

v papierovej forme pri osobnom stretnutí s respondentmi. Vypracovaný bol na základe 

inštrukcií autora Gavoru (2010). Je označený názvom Dotazník k aktivite Vlhkosť vzduchu 

(viď Príloha č. 14) a obsahuje úvod, inštrukcie, otázky a záverečnú časť. Pri jeho 

vyplňovaní je zachovaná anonymita a obsahuje spolu 36 položiek: 5 úvodných a 31 

hlavných. Úvodnými položkami sa pýtame na počet rokov v praxi, pohlavie, vyučované 

predmety, ročníky a typ školy, na ktorej respondent učí. Hlavné položky sú typu 

Likertových škál s numerickou formou a počtom stupňov 5 (5 = súhlasím, 4 = skôr 

súhlasím, 3 = neviem, 2 = skôr nesúhlasím, 1 = nesúhlasím). Môžeme ich rozdeliť do 3 

kategórií, ktoré uvedieme nižšie s konkrétnymi položkami. 
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1. kategória: Položky týkajúce sa spôsobu učenia učiteľa 

1. Pravidelne vediem seminár pre maturantov z fyziky. 5 4 3 2 1 

2. Na hodinách fyziky využívam informačné technológie. 5 4 3 2 1 

3. Moji žiaci na hodinách pracujú s programom Coach. 5 4 3 2 1 

4. Rád by som využil program Coach vo vyučovaní fyziky. 5 4 3 2 1 

5. Rád diskutujem so žiakmi o učive. 5 4 3 2 1 

6. Na mojích hodinách majú žiaci možnosť bádať. 5 4 3 2 1 

7. Poznám teóriu pedagogického konštruktivizmu. 5 4 3 2 1 

8. Samostatnú a skupinovú prácu žiakov neuplatňujem kvôli 

nedostatku pomôcok. 
5 4 3 2 1 

9. Pri skúmaní javov od mojich žiakov očakávam vyslovenie 

hypotéz. 
5 4 3 2 1 

10. Keď mám možnosť, využívam metodické materiály. 5 4 3 2 1 

2. kategória: Položky zameriavajúce sa na názor o aktivite a metodického materiálu 

ako celok 

11. Metodický materiál k aktivite Vlhkosť vzduchu je úplný. 5 4 3 2 1 

12. Obsah aktivity Vlhkosť vzduchu je pre mňa zaujímavý. 5 4 3 2 1 

13. Myslím si, že aktivita Vlhkosť vzduchu (ďalej len aVv) by 

mojich žiakov zaujala. 
5 4 3 2 1 

14. Využitie aVv je náročné na prípravu. 5 4 3 2 1 

15. Využíval by som aVv. 5 4 3 2 1 

16. aVv  by som nevyužil kvôli nedostatku času na hodinách 

fyziky. 
5 4 3 2 1 

17. aVv by som nevyužil kvôli špecifickým pomôckam. 5 4 3 2 1 

18. Proti metodickému materiálu k aVv nemám námietky. 5 4 3 2 1 

3. kategória: Položky týkajúce sa jednotlivých častí metodického materiálu 

19. Metodický list k aVv je prehľadný. 5 4 3 2 1 

20. Metodický list k aVv je dôležitou súčasťou metodického 

materiálu. 
5 4 3 2 1 

21. Pracovný list pre žiakov k aVv je zrozumiteľný. 5 4 3 2 1 

22. Obsah pracovného listu k aVv je pre žiakov zvládnuteľný. 5 4 3 2 1 

23. Využil by som pracovný list pre žiakov k aVv pri vyučovaní 

témy Vlhkosť vzduchu. 
5 4 3 2 1 
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24. Učiteľský list k aVv je zrozumiteľný. 5 4 3 2 1 

25. Učiteľský list je dobrým návodom k aVv. 5 4 3 2 1 

26. Učiteľský list k aVv je obsahovo preplnený. 5 4 3 2 1 

27. Využil by som učebný text pri vyučovaní témy Vlhkosť 

vzduchu. 
5 4 3 2 1 

28. Učebný text z aVv by mojich žiakov zaujal. 5 4 3 2 1 

29. Množstvo rozširujúcej informácie k aVv je nedostatočné. 5 4 3 2 1 

30. Rozširujúce informácie k aVv by mojich žiakov zaujali. 5 4 3 2 1 

31. Rozširujúce informácie k aVv sú zaujímavé. 5 4 3 2 1 

3.3 Priebeh a výsledky prieskumu 

Prvú etapu nášho výskumu vývojom (analýza problému) sme opísali v kapitole 

1 Analýza súčasného stavu tejto práce a v teoretickej časti bakalárskej práce. V druhej 

etape (vývin riešenia) bola navrhnutá aktivita Vlhkosť vzduchu. Etapa opakujúcich sa 

cyklov kontroly a zdokonaľovania vo všeobecnosti prebieha iteráciou, ktorá sa skladá 

z troch fáz: 

A. návrh, vývoj; 

B. nasadenie; 

C. pozorovanie, analýza. (Šišková, 2012) 

Spomenutá etapa v našom prípade pozostávala z troch iterácii: 

Iterácia 1: pilotné otestovanie aktivity Vlhkosť vzduchu; návrh na zlepšenie pracovných 

listov. 

Iterácia 2: testovanie aktivity Vlhkosť vzduchu v školskej praxi; vypracovanie 

metodického materiálu; návrh na zdokonaľovanie pracovného listu. 

Iterácia 3: ďalšie testovanie aktivity; návrh na zlepšenie metodického materiálu. 

Posledná etapa výskumu vývojom (aktualizácia konštrukčných teórií) presahuje hranice 

tejto práce, s ňou sme sa podrobnejšie nezaoberali. Výsledky nášho prieskumu však 

považujeme ako podklad k výskumu v štúdiu zameriavajúceho sa na konštrukcie 

metodických materiálov. 

V nasledujúcich podkapitolách opisujeme fázy jednotlivých iterácií nášho prieskumu. 
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3.3.1 Iterácia 1 (I1) 

B) Nasadenie 

Pilotné otestovanie aktivity Vlhkosť vzduchu sme uskutočnili v rámci seminára 

prírodovedného vzdelávania určený pre študentov 4. ročníka učiteľstva. Našim zámerom 

bolo na základe spätnej väzby od kolegov zistiť chyby v pracovných listoch. Tejto fázy 

prieskumu sa zúčastnili štyri študentky s rôznou aprobáciou. S aktivitou Vlhkosť vzduchu 

sa zoznámili prostredníctvom prvej verzie pracovných listov (viď Príloha č. 1) a našim 

facilitovaním. 

C) Pozorovanie, analýza 

Výsledkom neformálneho rozhovoru o vylepšení pracovných listov boli nasledovné 

zistenia: 

 pracovné listy by mali byť farebné, aby upútali pozornosť; 

 je potrebné zvýrazniť nosnú myšlienku; 

 chýba tabuľka, kde žiaci zapíšu dátum, triedu a mená členov skupiny; 

 Úloha 2.1 v Pracovnom liste 2 je mätúco sformulovaná; 

 Úloha 2.2 patrí skôr do písomky pre žiakov; 

 každý respondent mal názor, že aktivita je žiakom zvládnuteľná, ale 

pravdepodobne nie za jednu dvojhodinovku. 

A) Návrh, vývoj 

V súlade so spomenutými námetmi a na základe vlastného uváženia sme realizovali 

nasledovné zmeny v pracovných listoch: 

o pridali sme tabuľku na zápis triedy, dátumu a mien; 

o nosnú myšlienku sme zdôraznili farbou a kresbou; 

o do Úlohy 1.1 sme doplnili, aby žiaci pri zostrojovaní grafu využili vopred 

pripravenú aktivitu v programe Coach; 

o Úlohu 2.1 sme spresnili; 

o pracovný list sme skrátili odobraním Úlohy 2.2, ktorá sa následne stala súčasťou 

testu. 

o Okrem spomenutých zmien sme vypracovali aj učebný text pre žiakov 

(viď Príloha č. 2) so zámerom ich inšpirácie skúmania javov súvisiace s vlhkosťou 

vzduchu.  
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Obr. 4: Ukážka zmien v Pracovnom liste 1 

3.3.2 Iterácia 2 (I2) 

B) Nasadenie 

Zmenený pracovný list (viď Príloha č. 3) spolu s učebným textom sme potom 

otestovali v školskom prostredí. Prvý akčný prieskum sme zrealizovali na bilingválnom 

Gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave dňa 02.12.2014. Prieskumu sa zúčastnilo deväť 

respondentov triedy 5.A a 5.B v rámci seminára z fyziky: dvaja žiaci a sedem žiačok. 

Študenti boli rozdelení do dvoch skupín, kvôli počtu senzorov vlhkosti. Na zvládnutie 

aktivity sme mali jednu dvojhodinovku (2x45 min). Prieskum mal nasledujúci priebeh: 

1. na začiatku hodiny žiaci vyplnili dotazník na zistenie ich vedomostí o vlhkosti 

vzduchu (viď Príloha č. 4); 

2. nasledovalo zopakovanie si dôležitých pojmov: absolútna vlhkosť, absolútna 

vlhkosť nasýteného vzduchu, relatívna vlhkosť a rosný bod; 

3. po prečítaní učebného textu odpovedali na nami kladené otázky; 
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4. pred samotným skúmaním si preštudovali úlohy v pracovných listoch a dali sme im 

priestor na otázky; 

5. MoLab so senzormi sme im poskytli po vyslovení hypotézy - každej skupine zvlášť 

sme ukázali, ako môžu s prístrojom MoLab merať; 

6. skupiny pracovali samostatne, pri vysvetlení výsledkov sme ich usmerňovali 

otázkami; 

7. po dvoch týždňoch dostali test, ktorý bol mierne pozmeneným variantom dotazníka 

(viď Príloha č. 5). 

C1) Analýza pozorovania vyučovacej sekvencie 

 Úvod hodiny 

I. Zopakovanie si pojmov týkajúcich sa vlhkosti vzduchu bolo nedostatočné. 

Na tabuľu sme napísali len vzťah na výpočet relatívnej vlhkosti ale pomenovanie 

jednotlivých fyzikálnych veličín nie. Žiaci si jednotlivé názvy splietli. 

II. Otázky na konci učebného textu sa nám pozdávali ako nevyhovujúce. 

 Pracovný list 1, Úloha 1.1 

III. Jedna skupina začala zháňať pomôcky už pred naplánovaním experimentu. Žiaci 

mali problém aj so samotným sformulovaním hypotézy - nasilu chceli napísať ten 

správny výsledok a značne dlho nad tým rozmýšľali na úkor naplánovania 

experimentu. 

IV. Druhá skupina nedostatočne pozorne čítala pokyny v pracovných listoch 

a experiment chceli vykonať tak, že senzor dali do PET fľaše s horúcou vodou 

a senzor držali nad hladinou vody. Voda sa na vlhkomeri skondenzovala. Aby sa 

dal ďalej používať, museli sme ho fénom vysušiť. 

V. Žiaci s ovládaním programu Coach nemali problém, intuitívne vedeli, čo majú 

robiť. Stačilo im povedať len nastavenie merania a ukázať pár krokov, napr. kde sa 

vykresluje graf, v ktorom okienku vidia tabuľku a ako môžu meranie spustiť, 

respektíve pozastaviť. 

VI. Obidve skupiny sme museli usmerňovať otázkami typu „Čo znamená uzavretá 

sústava?“, „Ako by ste mohli dosiahnúť vzduchotesne uzavretú sústavu?“, „Ktorá 

je závislá a ktorá je nezávislá premenná?“, a podobne. Obe skupiny sa napokon 

rozhodli uzavretú sústavu zohrievať pomocou horúcej vody v akváriu. 
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VII. Výsledkom merania oboch skupín bol 

graf, v ktorom na krátky čas 

so zvyšujúcou sa teplotou sa zvýšila aj 

relatívna vlhkosť, až potom začala 

klesať (Obr. 5). Tento jav je pôsobený 

tým, že žiaci vlhkomer držali v rukách 

a pot, ktorý sa dostal do senzora 

sa musel najprv odpariť.  

VIII. V jednej skupine žiaci sami začali diskutovať, ako sa mohla zmeniť relatívna 

vlhkosť vzduchu vo vzduchotesne uzavretej sústave. V druhej skupine sme museli 

diskusiu navodiť pomocou otázok. Napokon každá skupina vyvodila záver, že 

existuje závislosť medzi teplotou a absolútnou vlhkosťou nasýteného vzduchu. 

 Pracovný list 1, Úloha 1.2 

IX. Počas riešenia Úlohy 1.2 mali žiaci vo fľašiach naozaj len málo kvapiek vody: 

4-5 kvapiek do 0,5l fľaše, ktoré pokvapkali pomocou prstov. 

 Pracovný list 2 

X. V súvislosti s úlohou v Pracovnom liste 2 vzniklo najviac nedorozumení. 

Na otázku, aký jav začne prebiehať na povrchu kadičky, takmer všetci chceli 

napísať: „teplota kadičky sa zníži“. Museli sme ich značne usmerňovať k odpovedi 

„vznikne rosa“. Nakoľko nevedeli jav predpovedať, nemalo zmysel ani odhad 

teploty, pri ktorej spomenutý jav nastane. 

XI. Zmenené počiatočné podmienky pochopili tiež inak než sme to predpokladali. 

Jedna skupina chcela zmeniť počiatočnú teplotu vody v kadičke a druhá skupina 

chcela vidieť zarosenie po obvode pohára zvnútra takým spôsobom, že doňho 

do polovice naliali horúcu vodu (Obr. 6). Ako argument uviedli: „V autobuse je 

teplo, vonku je zima a okná sa zarosia zvnútra.“  

 

Obr. 6: Zarosenie po obvode pohára zvnútra 

  

Obr. 5: Ukážka výsledku merania 
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 Záver hodiny 

XII. Na základe vyplnených pracovných listov sme usúdili, že žiakom nie je potrebné 

poskytnúť taký veľký priestor (1,5 strany) na písanie. 

XIII. Pracovný list 1 žiaci zvládli za 50 min a Pracovný list 2 za 30 min. 

XIV. Na konci hodiny už nám neostal čas na spoločnú diskusiu o výsledkoch. 

Pred návrhom na zlepšenie pracovných listov uvádzame aj výsledky analýzy testov 

vedomostí v tejto iterácii. 

C2) Analýza testov vedomostí 

Žiakov sme na začiatku hodiny poprosili, aby vyplnili dotazník, ktorý pozostáva 

z troch úloh s možnosťami výberu odpovedí. Znenie úloh uvedieme nižšie. Dva týždne 

po absolvovaní aktivity Vlhkosť vzduchu dostali test, ktorého prvé dve úlohy boli totožné 

s prvými dvomi otázkami dotazníka bez možnosti odpovede neviem. Tretia otázka bola 

zmenená na úlohu, ktorá bola pôvodne súčasťou Pracovných listov. Táto položka je úloha 

na doplnenie s dlhou odpoveďou. Takýto typ otázky môže narušiť objektívnosť testu. 

Napriek tomu sme ju zaradili, pretože sme chceli zistiť nami neovplyvnené žiacke návrhy. 

Výsledky testov sme vyhodnotili porovnávaním prvých dvoch otázok 

s odpoveďami v dotazníku a analýzou tretej otázky. Uvádzame aj percentuálne vyjadrenie 

úspešnosti jednotlivých úloh dotazníka aj testu. Keďže časový odstup bol príliš dlhý 

a podľa ich učiteľa mali problém s riešením testu, dovolil im použiť vlastné záznamy 

z vyučovania. Žiaci, ktorí tak urobili, konkrétne dvaja, uviedli v hornej časti testu: 

„Pracoval som s otvoreným zošitom“. Test vyplnil celkovo ôsmi žiaci, z nich siedmi 

sa zúčastnili našej hodiny. 
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Výsledky komparácie odpovedí v teste s odpoveďou v dotazníku: 

 1.otázka: Majme vzduchotesne uzavretú nádobu (napr. uzavretú kocku), v ktorej je len 

vzduch. Zvyšovaním teploty vzduchu sa v tejto sústave: 

 1. časť:....relatívna vlhkosť vzduchu:  a) zníži; b) nezmení; c) zvýši. 

 

Graf 1: Úspešnosť 1. časti 1. otázky 

dotazníka v I2 

Graf 2: Úspešnosť 1. časti 1. otázky testu 

v I2 

 

Graf 3: Výsledok komparácie odpovedí na 1. časť 1. otázky v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I2 
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 2. časť: ...absolútna vlhkosť vzduchu:  a) zníži; b) nezmení; c) zvýši. 

 

Graf 4: Úspešnosť 2. časti 1. otázky 

dotazníka v I2 

Graf 5: Úspešnosť 2. časti 1. otázky testu 

v I2 

 

Graf 6: Výsledok komparácie odpovedí na 2. časť 1. otázky v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I2 

 3. časť: ...absolútna vlhkosť nasýteného vzduchu: a) zníži;  b) nezmení; c) zvýši. 

 

Graf 7: Úspešnosť 3. časti 1. otázky 

dotazníka v I2 

Graf 8: Úspešnosť 3. časti 1. otázky testu 

v I2 
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Graf 9: Výsledok komparácie odpovedí na 3. časť 1. otázky v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I2 

 1. otázka ako jeden celok (odpoveď je uznaná ako dobrá, ak sú všetky tri pododpovede 

naraz správne): 

 

Graf 10: Úspešnosť 1. otázky dotazníka 

v I2 

Graf 11: Úspešnosť 1. otázky testu v I2 

 

Graf 12: Výsledok komparácie odpovedí na 1. otázku v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I2 
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Diskusia k 1. otázke: 

Grafy 1 až 3 potvrdia domnienku, že žiakom najhlbšie utkvie v pamäti vlastná 

skúsenosť s prekvapivým výsledkom: po zvládnutí aktivity Vlhkosť vzduchu už takmer 

každý žiak vedel, že zvyšovaním teploty sa relatívna vlhkosť vzduchu v uzavretej sústave 

zníži (túto závislosť žiaci priamo mohli pozorovať prostredníctvom meracieho prístroja 

MoLab). Na základe Grafu 4 sa domnievame, že väčšina žiakov správne chápe pojem 

vzduchotesne uzavretá sústava a absolútna vlhkosť vzduchu. Ako najväčší problém sa 

ukázala definícia pojmu absolútna vlhkosť nasýteného vzduchu. 

 2. otázka: Teplota rosného bodu vzduchu vo vzduchotesne uzavretej sústave, kde 

neprebieha vyparovanie, 

a) závisí len od aktuálnej teploty. 

b) závisí len od aktuálnej relatívnej vlhkosti vzduchu. 

c) závisí od aktuálnej relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu. 

d) nezávisí od aktuálnej relatívnej vlhkosti ani od aktuálnej teploty vzduchu. 

 

Graf 13: Úspešnosť 2. otázky dotazníka 

v I2 

Graf 14: Úspešnosť 2. otázky testu v I2 

 

Graf 15: Výsledok komparácie odpovedí na 2. otázku v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I2 
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Diskusia k 2. otázke: 

Nízka úspešnosť tejto otázky môže byť dôsledkom dvoch faktorov. Prvým je 

nepresná alebo mätúca formulácia otázky, resp. vplyv prvej otázky. Druhý faktor je našou 

chybou, že s touto skutočnosťou sme sa na hodine podrobnejšie nezaoberali kvôli 

časovému tlaku. Domnievame sa, že keď chceme u žiakov dosiahnuť správne osvojenie si 

pojmu rosný bod, tak sa s tým treba zaoberať dlhšie a systematickejšie. Preto učiteľom 

odporúčame, aby po zvládnutí aktivity tohto pojmu venovali ešte aspoň časť nasledujúcej 

hodiny. 

 3. otázka Dotazníka: V uzavretej vzduchotesnej sústave je t = 20°C. Označme teplotu 

rosného bodu tr a relatívnu vlhkosť vzduchu Φ. Potom platí: 

a) tr < t vždy; 

b) tr > t vždy; 

c) tr < t ak Φ < 50% a tr > t ak Φ > 50%; 

d) tr > t ak Φ < 50% a tr < t ak Φ > 50%; 

e) neviem 

Diskusia k 3. otázke Dotazníka 

Zvláštnu pozornosť si zaslúži táto položka dotazníka. Z 8 respondentov, ktorí 

dotazník vyplnili, 4 sa k tejto otázke nevyjadrili, ostatní označili odpoveď buď c) alebo d), 

t.j. podľa žiakov teplota rosného bodu vzduchu v uzavretej sústave môže byť aj vyššia ako 

aktuálna teplota vzduchu. Tieto odpovede nás inšpirovali k pridaniu doplňujúcej otázky 

na konci pracovného listu: „Môže byť teplota rosného bodu vyššia ako aktuálna teplota 

vzduchu?” 

 3. otázka Testu: Použitím Grafu 1 nižšie, napíš svoj návrh a 

zdôvodnenie, ako by si znížil relatívnu vlhkosť v miestnosti na 50% - 

aby prostredie bolo pre človeka príjemné - v rôznych prípadoch: 

Prípad 1: V miestnosti je 10°C a 90% relatívnej vlhkosti. 

Prípad 2: V miestnosti je 35°C a 70% relatívnej vlhkosti. 

Pri zdôvodnení návrhu použi slová: relatívna vlhkosť, absolútna vlhkosť, konformná 

zóna. 
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„Graf 1“ 

Diskusia k 3. otázke Testu 

Väčšina žiakov riešil Prípad 1 správne, ale s pojmami nenarábali dobre. 

Najčastejšie písali namiesto pojmu absolútna vlhkosť nasýteného vzduchu len absolútna 

vlhkosť. Ako riešenie Prípadu 2 niekto písal vetranie, čo by sme mohli uznať ako správne, 

pretože sme nenapísali, aké sú podmienky mimo spomenutej miestnosti. Z druhej strany 

však ani tento žiak nepísal, že predpokladá vonku suchší a chladnejší vzduch: „...(by som) 

sa snažil miestnosť ochladiť a vetral by som aby teraz nebola obrovská relatívna vlhkosť.“ 

Druhý žiak chcel znížiť relatívnu vlhkosť zohrievaním vzduchu, o komformnej zóne 

človeka vôbec neuvažoval. Niekto naznačil, že je potrebné vzduch vysušiť, ale nenapadlo 

mu to dosiahnuť znížením množstva vodnej pary vo vzduchu. Rozhodli sme sa preto 

formuláciu spresniť pre Prípad 2 tak, aby sme anulovali možnosť vetrania a naznačili 

žiakom využitie javu kondenzácie. Zmeny v zadaní označujeme tučným písmenom: 

Pomocou Grafu 1 uvedeného nižšie, napíš  návrh a zdôvodnenie svojho riešenia, akým 

princípom by sa dalo znížiť relatívna vlhkosť v miestnosti na 50 % tak, aby prostredie bolo 

pre človeka príjemné v nasledujúcich prípadoch: 

Prípad 1: V miestnosti je 10°C a 90% relatívna vlhkosť. 

Prípad 2: V miestnosti kde nie je klíma, a dnu aj vonku je 30°C a 90% 

relatívna vlhkosť. 

Pri zdôvodnení návrhu použi slová: relatívna vlhkosť, absolútna vlhkosť, rosný bod. 

Dotazník aj test sme vyhodnotili aj bodovaním. Uzavreté položky s možnosťou výberu 

odpovede hodnotíme dichotomickým skórovaním (správna odpoveď = 1 bod, nesprávna 

odpoveď resp. nevyjadrenie sa k otázke = 0 bodov). Tretia úloha testu je otvorená s dlhou 

odpoveďou, pri jej bodovaní uplatňujeme viacstupňové skórovanie: 
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Prípad 1 
0,5 boda: zníženie relatívnej vlhkosti zvyšovaním teploty spolu 

s vysvetlením; 

0,5 boda: uvažovanie konformnej zóny. 

1 bod 

Prípad 2 

0,5 boda: návrh na ochladzovanie vzduchu; 

0,5 boda: návrh na odstránenie vodnej pary zo vzduchu; 

0,5 boda: vysvetlenie; 

0,5 boda: uvažovanie konformnej zóny a Grafu. 

2 body 

Tab. 1: Skórovanie 3. otázky Testu v I2 

V dotazníku sa dalo dosiahnuť maximálne 5 bodov kým v teste 7. Nasledujúci graf 

znázorňuje percentuálne vyjadrenie dosiahnutých bodov jednotlivých žiakov v dotazníku 

aj v teste. 

 

Graf 16: Porovnávanie úspešnosti žiakov v dotazníku a v teste v I2 

A) Návrh, vývoj 

Na základe štúdií o metodických materiáloch, analýzy pozorovania a testov 

vedomostí sme pracovný list upravili a vypracovali komplexný metodický materiál 

k aktivite Vlhkosť vzduchu (viď Príloha č. 6-12). Každá jeho časť má nadpis Vlhkosť 

vzduchu, rozlíšené sú podľa podnadpisu. Skladá sa zo šiestich komponentov: 

1. Metodický list  

V tabuľkovej forme obsahuje základné informácie o aktivite Vlhkosť vzduchu: 

zaradenie do ročníka a osnovy, medzipredmetové vzťahy, ciele, predchádzajúce, 

rozvíjané vedomosti a zručnosti, odporúčané vyučovacie metódy, zoznam možných 

pomôcok a časová dotácia. 
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2. Učiteľský list 

Učiteľský list sme vypracovali na základe nášho prvotného plánu vyučovacej 

sekvencie  na bilingválnom gymnáziu, pričom sme vychádzali z výsledkov 

pozorovania a to hlavne z bodov I, III, IV, VI, VII, IX, XIII a XIV. Pozostáva 

zo štyroch častí: námet na plán hodiny, zoznam pomôcok, jedno možné riešenie úlohy 

a naše rady a skúsenosti. Tento materiál má učiteľom slúžiť ako pomôcka pri príprave 

na hodiny. Plán hodiny má korene v odporúčanej vyučovacej metóde riadeného 

skúmania, ktorý považujeme ako vhodný nástroj na rozvoj vedeckých zručností 

u žiakov. Obsahuje aj časový rozpis jednotlivých častí hodiny. Zoznam pomôcok 

obsahuje všetky možné predmety, ktoré žiaci dovtedy využili k experimentu. V časti 

Rady a naše skúsenosti uvádzame pár typov na zlepšenie podmienok k vykonaniu 

experimentov. 

3. Učebný text 

Hlavnou funkciou tohto materiálu je poskytnutie žiakom zaujímavé informácie 

o vlhkosti vzduchu, ktoré ich inšpirujú skúmať tento jav. Správne formulovaný učebný 

text má rozvíjať aj zručnosti efektívneho čítania. Rozhodli sme sa preto klásť dôraz 

na zručnosť čítania odborných článkov, z ktorých žiaci majú získať dôležité 

informácie. Náš učebný text obsahuje tri výseky z odborných článkov a tri otázky, 

ktoré sú usporiadané podľa náročnosti. Posledné dve otázky z nich sú sformulované 

s cieľom podnietiť žiakov hľadať súvislosť textu s reálnym životom. 

4. Pracovný list pre žiakov 

Na základe bodov X a XII a nášho uváženia sme pracovné listy zlúčili do jedného a 

upravili nasledovne: 

o upravili sme ho z grafickej stránky, aby na prvý pohľad bol prehľadný 

a farebný; 

o zredukovali sme priestor pre záznamy z experimentálnych úloh; 

o na základe bodu III sme v Úlohe 1.1 zmenili poradie pokynov nasledovne: 

najprv napísať hypotézu potom plánovať experiment; 

o z Pracovného listu 2 sme odstránili časť odhadu teploty, pri ktorej sa kadička 

zarosí; 

o obsah Pracovného listu 2 sa nachádza v novom pracovnom liste pod názvom 

Úloha 2; 
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o na konci pracovného listu sme napísali otázky, z ktorej prvá sa zameriava 

na najčastejšiu chybu, čo sme si počas vyučovania všimli: teplota rosného bodu 

niekedy môže byť vyššia ako teplota vzduchu. Druhá otázka je návodom 

k tretej otázke, ktorá by mala žiakov podnecovať k porozmýšľaniu 

nad funkciou odvlhčovačov vzduchu. 

 

 

Obr. 7: Ukážka zmien v pracovnom liste 
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5. Rozširujúce informácie 

Táto časť metodického materiálu obsahuje ďalšie informácie a zaujímavosti o vlhkosti 

vzduchu. Je väčšinou písaná vo forme otázok a odpovedí. Vypracovali sme ju 

na základe niektorých otázok, ktoré nám žiaci kládli počas vyučovania. Okrem toho 

slúži učiteľom aj na širšiu orientáciu sa v tematike. 

6. Test 

Test pozostáva zo štyroch úloh, prvá je typu s výberom odpovedí a zameriava sa 

na vzájomnú súvislosť fyzikálnych veličín Φ, ρv, ρvs a ich závislosti od teploty 

v uzavretej sústave. Druhá úloha sa pýta na vlastnosť teploty rosného bodu a tretia 

súvisí s vyparovaním vody. Posledná je spresnená forma identickej úlohy 

v predchádzajúcej verzie testu. Tieto sú úlohy na doplnenie s krátkou aj s dlhou 

odpoveďou. Znenia úloh sú uvedené nižšie v časti C2) Analýza testov vedomostí 

(str. 47). 

3.3.3 Iterácia 3 (I3) 

B) Nasadenie 

Upravenú verziu materiálov sme po druhýkrát otestovali na Gymnáziu 

pre mimoriadne nadané deti v Bratislave dňa 18.02.2015. Tohto druhého akčného 

prieskumu sa zúčastnilo deväť žiakov 4. ročníka: dve žiačky a sedem žiakov. Testovanie 

prebiehalo počas seminára z fyziky s časovou dotáciou 2x45 min. K dispozícií sme mali 

tri prístroje MoLabu, dva senzory vlhkosti a tri senzory teploty, podľa toho sme prácu 

skupinám rozdelili. Počas prieskumu sme postupovali v súlade s navrhnutým plánom 

hodiny: 

1. žiaci dostali test vo forme dotazníka, na vyplnenie sme im poskytli približne  

10-15 min; 

2. aktivitu sme začali s učebným textom a diskusiou o problematike; 

3. nasledovalo zopakovanie si dôležitých pojmov, ktoré boli na tabuľu projektorom 

premietnuté približne do polovice hodiny; 

4. žiakom sme oznámili pokyny, očakávania, upozornenia a predviedli sme ako treba 

narábať s meracím prístrojom; 

5. vytvorili sme trojčlenné skupiny, rozdali pracovné listy a úlohy: dve skupiny začali 

riešiť Úlohu 1.1 a tretia skupina Úlohu 2; 

6. po sformulovaní hypotéz sme žiakom poskytli meracie prístroje a senzory; 
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7. žiaci pracovali samostatne s naším usmerňovaním; 

8. pred koncom hodiny sme zhrnuli výsledky meraní a ich interpretáciu; 

9. na konci hodiny dostali test úplne identický s dotazníkom (viď Príloha č. 12). 

C1) Analýza pozorovania vyučovacej hodiny 

1) So sformulovaním hypotézy žiaci nemali problém. Väčšina skupín hypotézu písala 

na základe grafu v Dotazníku, čo chváli ostražitosť žiakov. 

2) Obdobne ako v predchádzajúcom prieskume, žiaci sa rozhodli uzavretú sústavu 

zohrievať. Ostatní „skopírovali“ postup jednej, najrýchlejšej skupiny. 

3) Respondenti tohto prieskumu sa prvýkrát stretli s prístrojom MoLab a programom 

Coach, napriek tomu s nimi zarábali bez problémov. 

4) Zopár žiakov téma naozaj zaujala, chceli sa viac zorientovať v tematike. Zaujali ich 

aj rozširujúce informácie. 

5) Celou aktivitou prešla len jedna skupina. Príčinou tohto je pravdepodobne naša 

nedostatočná skúsenosť so skupinovou prácou žiakov. 

6) Potvrdilo sa, že jedna dvojhodinovka stačí len na realizáciu experimentov, ale 

na spoločné dôsledné zhrnutie nie. 

C2) Analýza testov vedomostí 

Test sme analyzovali porovnávaním s dotazníkom a zistením percentuálneho 

zastúpenia zlepšených resp. zhoršených odpovedí uzavretých otázok. Položku s otvorenou 

odpoveďou analyzujeme zvlášť. Vzájomne porovnávame aj počet dosiahnutých bodov 

v dotazníku a testu. 

Výsledky komparácie odpovedí v teste s odpoveďou v dotazníku 

 1.otázka: Majme vzduchotesne uzavretú nádobu (napr. uzavretú kocku), v ktorej je len 

vzduch. Zvyšovaním teploty vzduchu sa v tejto sústave: 

1. časť:....relatívna vlhkosť vzduchu:  a) zníži; b) nezmení; c) zvýši. 

2. časť: ...absolútna vlhkosť nasýteného vzduchu: a) zníži; b) nezmení; c) zvýši. 

3. časť: ...absolútna vlhkosť vzduchu:  a) zníži;   b) nezmení; c) zvýši. 
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Graf 17: Výsledok komparácie odpovedí na 1. časť 1. otázky v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I3 

  
Graf 18: Výsledok komparácie odpovedí na 2. časť 1. otázky v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I3 

 

Graf 19: Výsledok komparácie odpovedí na 3. časť 1. otázky v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I3 
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Graf 20: Výsledok komparácie odpovedí na 1. otázku v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I3 

Diskusia k 1. otázke 

Na základe Grafov 17-20 si myslíme, že väčšina žiakov si vzájomnú súvislosť 

spomenutých troch veličín osvojila. Bolo by vhodné zadať žiakom ten istý test aj s istým 

časovým odstupom a porovnať s uvedenými výsledkami. Na toto sme však možnosť ešte 

nemali. 

 2. otázka: V triede je 21°C a hodnota relatívnej vlhkosti je Φ = 57%. Teplotu rosného 

bodu v triede je        ako teplota vzduchu. 

 

Graf 21: Výsledok komparácie odpovedí na 2. otázku v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I3 

Diskusia k 2. otázke 

Napriek tomu, že sme sa o tom počas experimentovania rozprávali, nie všetci sa 

stotožnili s tým, že teplota rosného bodu vzduchu v uzavretej sústave je vždy nižšia alebo 

sa rovná aktuálnej teplote vzduchu. Tento výsledok znova potvrdzuje, že pojem rosný bod 

je abstraktný a na jeho správne osvojenie si žiak potrebuje viac skúsenosti. 
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 3. otázka: Len vyparovaním vody sa zvyšuje       

     vzduchu uzavretej sústavy. 

 

Graf 22: Výsledok komparácie odpovedí na 3. otázku v teste s odpoveďou 

v dotazníku v I3 

Diskusia k 3. otázke 

Najhoršie výsledky boli dosiahnuté v tejto položke testu. Väčšina žiakov uviedla 

len jednu fyzikálnu veličinu z dvoch správnych, najčastejšie absolútnu vlhkosť vzduchu. 

 4. otázka:(uvedieme bez nároku na úplnosť) Napíš návrh a zdôvodnenie svojho 

riešenia, akým princípom by sa dalo znížiť relatívnu vlhkosť v miestnosti na 50 % 

tak, aby prostredie bolo pre človeka príjemné v nasledujúcich prípadoch: 

Prípad 1: V miestnosti je 10°C a 90% relatívna vlhkosť. 

Prípad 2: V miestnosti kde nie je klíma, a dnu i vonku je 30°C a 90% relatívna 

vlhkosť. 

Pri zdôvodnení návrhu použi slová: relatívna vlhkosť, absolútna vlhkosť, rosný bod. 

Diskusia k 4. otázke 

Potvrdilo sa, že otázka má veľa riešení, ktoré nie sú v súlade s našimi očakávaniami 

ale sú vyhovujúce. Uvedieme pár príkladov pre prípad 1: 

„Otvorím okno, aby som zmiešal suchší vzduch (slnečný deň, bez prehánok, vlhkosť = 

30 %) s tým vnútri a teda zpriemeroval.“ 

„Dám do miestnosti látku, ktorá viaže vodu z okolia, r. vlhkosť by sa mala výrazne znížiť.“ 

„Zapnem klímu  fúka suchý vzduch. Zapálim oheň.“ 

Na základe týchto odpovedí sme trošku zmenili pôvodný bodovací systém, nový 

podrobnejšie opisujeme v tabuľke Tab. 2. Najviac žiakov ignorovalo používanie pojmu 
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rosný bod. Traja z nich ten pojem spomenuli pri riešení Prípadu 2: „Zvýšime teplotu 

rosného bodu, aby sa voda v miestnosti kondenzovala.“ Všetci traja boli z jednej skupiny, 

teda myslíme si, že sa len v tejto skupine začala diskusia o nosnej myšlienke Úlohy 2 

pracovného listu. 

Číslo 

otázky 

Maximálny 

počet bodov 
Vysvetlenie 

1.) 3 
otázka pozostáva z 3 podotázok, každá podotázka je 

hodnotená jedným bodom; 

2.) 1 uzavretá otázka s doplnením a jedinou správnou odpoveďou; 

3.) 2 úloha na doplnenie s 2 správnymi odpoveďami; 

4.) Prípad 1 1 

úloha s otvorenou odpoveďou; 

0,5 boda: dobrý návrh; 

0,5 boda: korektné zdôvodnenie; 

4.) Prípad 2 2 

úloha s otvorenou odpoveďou; 

0,5 boda: návrh na ochladzovanie vzduchu; 

0,5 boda: návrh na odstránenie vodnej pary zo vzduchu; 

0,5 boda: vysvetlenie; 

0,5 boda: uvažovanie grafu. 

Tab. 2: Skórovanie testu v I3 

Maximálny počet bodov, ktorý sa dalo testom resp. dotazníkom dosiahnuť je 9.  

Graf 23 znázorňuje rozdiel vo výsledkoch dosiahnutých v dotazníku a testu. 

 

Graf 23: Percentuálne vyjadrenie dosiahnutých bodov jednotlivých žiakov v I3 

A) Návrh, vývoj 

Na základe výsledkov testu sme vyvodili záver: nemôžeme očakávať od žiakov 

kognitívny proces tvorby, ak nemali možnosť svoje nové poznatky ani aplikovať. Rozhodli 

sme sa ho teda zmeniť. Namiesto úlohy vyžadujúcej kognitívne procesy analýza a tvorba 
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sme sformulovali úlohy na zapamätanie, analýzu a aplikáciu, t.j. namiesto 4. otázky sme 

pridali nasledujúce (viď Príloha č. 13): 

 Opíš princíp fungovania odvlhčovača vzduchu, ktorý k svojej funkcii nepotrebuje 

hygroskopickú látku. 

 Pomocou grafu (viď nižšie) čo najpresnejšie odhadni, koľko gramov vodnej pary 

musíš odviesť zo svojej triedy na dosiahnutie 50% relatívnej vlhkosti, ak vieš, že 

v triede je 30°C a 90 % relatívnej vlhkosti. 

 

3.3.4 Dotazník o spokojnosti s metodickými materiálmi k aktivite Vlhkosť vzduchu 

Pred skompletizovaním metodického materiálu sme realizovali ešte pár dôležitých 

krokov. Poprvé sme mali možnosť viesť neformálnu diskusiu o metodických materiáloch 

s vybranou skupinou učiteľov prírodných vied. Na záver materiály skontroloval odborník 

v tvorbe metodických materiálov, aby mohla byť publikovaná v rámci projektu  

KEGA 130UK-4/2013. 

Neformálny rozhovor 

Neformálneho rozhovoru sa zúčastnilo sedem učiteľov: šesť učiteliek a jeden učiteľ 

s rôznymi aprobáciami (fyzika, chémia, informatika, biológia, telesná výchova 

a geografia). Boli veľmi ochotní, aktivitu sami vyskúšali a realizovali nadšene. Ich 

motívom bolo odhodlanie osvojiť si zručnosti v práci s programom Coach. Atmosféra bola 

veľmi priaznivá, učitelia sa vyjadrovali otvorene. O aktivite mali pozitívne názory, veľmi 

sa im páčila jej medzipredmetovosť. Bolo prekvapujúce, že učiteľky s aprobáciou chémia, 

biológia a geografia prejavili väčší záujem o aktivitu, ako učiteľka fyziky. Toto 

ale vnímame ako pozitívny výsledok: na základe ich impulzov a nápadov sme si aj mi sami 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 10 20 30 40 50 60 70

ϕ
 /

 1
0

0
%

 

t / °C 

Závislosť relatívnej vlhkosti od teploty a od absolútnej vlhkosti  
v uzavretej sústave 

36 g/m3

30 g/m3

9,6 g/m3

7,2 g/m3



53 

 

uvedomili, že aktivitu Vlhkosť vzduchu sa dá plnohodnotne využívať aj počas vyučovania 

geografie, napr. na vysvetlenie javu výdatných daždov v lete oproti slabým v zime. 

Na záver sme im poskytli aj dotazník o spokojnosti s metodickým materiálom. 

Dotazník - prieskumná vzorka 

Úplné znenie dotazníka sa nachádza v Prílohe č. 14. Celkovo ho vyplnilo 

desať respondentov, ich rozdelenie podľa aprobácií znázorňuje Graf 24, podľa pohlavia 

Graf 25, podľa počtu rokov pôsobenia Graf 26 a podľa typu školy na ktorej učia Graf 27. 

Respondenti neboli zvolení štatisticky náhodne. Okrem jedného respondenta ide o vybranú 

skupinu učiteľov, ktorí sa práve zoznámili s programom Coach so zámerom ho využívať 

vo vyučovaní. To znamená, že ide o respondentov, o ktorých sa domnievame, že sú 

otvorení využívať nielen nové informačné technológie vo vyučovaní ale aj nové spôsoby 

výuky. Pred vyplnením dotazníka respondenti boli oboznámení s našou aktivitou aj 

s metodickým materiálom prostredníctvom prezentácie a samoštúdia. 

 

Graf 24: Rozdelenie respondentov podľa 

aprobácií 

Graf 25: Rozdelenie respondentov 

podľa pohlavia 

  

Graf 26: Rozdelenie respondentov podľa 

počtu rokov praxe 

Graf 27: Rozdelenie respondentov 

podľa typu školy, na ktorej učia 
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Výsledky a interpretácia dát 

Kvôli zachovaniu anonymity sme každému respondentovi priradili kód: od A po J. 

Z hľadiska analýzy však je podstatné priradenie k jednotlivým kódom predmet, ktorý 

príslušný učiteľ učí. Fyziku učia učitelia s kódmi A, F, G, H, I a J, biológiu s kódom D, 

geografiu s kódom E a chémiu s kódmi B a C. S učiteľmi s aprobáciou inou ako fyzika sme 

sa dohodli, že v dotazníku namiesto slova „fyzika“ budú chápať svoju prírodovednú 

aprobáciu. Odpovede jednotlivých respondentov a priemernú odpoveď všetkých 

znázorňuje Graf 28. 
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Graf 28: Graf znázorňujúci rozptyl a priemer odpovedí na jednotlivé otázky  
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Najmenší rozptyl majú položky č. 3, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 25, 27 a 28. 

Učitelia odpovedali najrôznorodejšie na položky č. 16, 17, 26 a 29. Výsledok položky 

č. 3 sa dal očakávať, keďže dotazník vyplnili učitelia, ktorý sa práve zoznámili 

s programom Coach. Podľa opýtaných respondentov je aktivita Vlhkosť vzduchu 

zaujímavá a metodický materiál je úplný. Na základe odpovedí učiteľov je učebný text tiež 

upútavo formulovaný. Zaujímavý rozpor vzniká v odpovediach na položky č. 15, 16 a 17. 

S výrokom Využíval by som aktivitu Vlhkosť vzduchu (ďalej len aVv) všetci skôr súhlasili, 

položky 16 a 17 dopadli nasledovne: 

 

Graf 29: Percentuálne vyjadrenie súhlasu s nedostatkom času na využitie aktivity 

Vlhkosť vzduchu 

 

Graf 30: Percentuálne vyjadrenie súhlasu, že dôvodom nevyužitia aktivity sú 

špecifické pomôcky 

Na základe týchto výsledkov sa domnievame, že aktivita učiteľov oslovila, 

v ideálnych podmienkach by ju aj využili. Ale v skutočnosti na to nemajú možnosť kvôli 

absencie pomôcok resp. kvôli časovému stresu vo vyučovaní. Našu domnienku potvrdzujú 

aj ich komentáre: 
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o „Metodický materiál je výborne spracovaný, ale na našej škole by som ho nevyužila 

celý, pretože vlhkosť vzduchu preberáme na jednej hodine a zatiaľ nemáme 

pomôcky.“ 

o „Učím vlhkosť v tercii, na jednoduchšej úrovni, v takejto podobe by som to musela 

zaradiť do vyššieho ročníku.“ 

o „Materiál je pekne spracovaný, ale pri 1-hodinovej dotácií fyziky na našej škole 

ťažko využiteľný.“ 

 

Graf 31: Názor učiteľov o náročnosti na prípravu aktivity Vlhkosť vzduchu 

Zaujímavé výsledky priniesla položka znázornená na Grafe 31. Predpokladali sme, 

že väčšina učiteľov s výrokom nebude súhlasiť, pretože už majú k dispozícií hotový 

metodický materiál k aktivite. Mysleli sme si, že materiál uľahčí prípravu. Náš predpoklad 

sa neukázal ako správny. Navyše, polovica opýtaných učiteľov sa k náročnosti nevedela 

vyjadriť. Domnievame sa, že dôvodom označenia „neviem“ je, že s prípravou na túto 

konkrétnu aktivitu ešte nemajú skúsenosti. Tento výsledok ponúka vysvetlenie, že väčšina 

učiteľov sa neopiera len o metodický materiál, ale o svoju skúsenosť a odbornosť. 

Hoci majú k dispozícií materiály, ale aktivitu integrujú do svojho vyučovacieho procesu až 

po jej dôkladnom preštudovaní. 
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Graf 32: Názor učiteľov, či aktivita je žiakom zvládnuteľná 

 

Graf 33: Názor učiteľov jednotlivých typov škôl o zvládnuteľnosti aktivity 

Názor o vhodnosti zaradenia aktivity do vyučovania je veľmi rôznorodý a na základe 

výsledkov si myslíme, že nezávisí od typu školy, na ktorej učiteľ učí. Rozhodujúcim 

faktorom sú jednotliví žiaci. 

Našim zámerom bolo zistiť postoj k vytvoreným materiálom a navrhnutej aktivite. 

Stanovili sme si hypotézu, že väčšina učiteľov má k materiálom pozitívny vzťah. 

Potrebujeme teda ešte zadefinovať, čo považujeme za kladný postoj k materiálom: 

Za pozitívny vzťah k materiálom považujeme výsledok, ak odpovede učiteľov k vybraným 

otázkam majú v priemere hodnotu vyššiu ako 3. 

Názory o materiáloch najviac vystihujú položky č. 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30 

a 31. Boli vybrané práve tieto, pretože položky č. 12, 13, 28, 30 a 31 vypovedajú 

o kladnom vzťahu k aktivite (... je pre mňa zaujímavý, by mojich žiakov zaujal) a ostatné 
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vyjadrujú potenciálnu využiteľnosť aktivity a metodického materiálu (proti metodickému 

materiálu nemám námietky; učiteľský list je dobrým návodom; pracovný list je 

zvládnuteľný; atď.) Nevybrali sme napr. položku č. 19, pretože nevypovedá o tom, aký má 

učiteľ vzťah k aktivite a či by ju využil. Všetky spomenuté vybrané otázky sú 

sformulované kladne, t.j. učiteľova odpoveď „súhlasím“ má hodnotu 5, a „nesúhlasím“ 

hodnotu 1. Priemer hodnôt odpovedí respondentov na jednotlivé položky ukazuje Graf 34. 

Priemer hodnôt odpovedí jednotlivých respondentov pre všetky vybrané položky je 

znázornený na Grafe 35. Na základe týchto grafov vidíme, že celá skupina opýtaných 

učiteľov a aj každý opýtaný učiteľ ako jednotlivec má k nášmu metodickému materiálu 

kladný vzťah. 

 
Graf 34: Priemer hodnôt odpovedí respondentov k otázkam vyjadrujúce pozitívny 

vzťah k aktivite Vlhkosť vzduchu a metodickému materiálu 

 

Graf 35: Priemer hodnôt odpovedí jednotlivých respondentov k vybraným otázkam 
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3.4 Diskusia k prieskumu 

Aktivitu Vlhkosť vzduchu sme zlepšovali prostredníctvom stratégie výskumu 

vývojom. Spolu s pracovnými listami prešla tromi iteráciami kontroly a zdokonaľovania. 

V prvej sme ju pilotne otestovali na fakulte a vylepšili na základe odporúčania našich 

kolegov. Vypracovali sme aj učebný text pre žiakov. Nasledovalo otestovanie zmenených 

a nových materiálov v školskej praxi. Na základe analýzy pozorovania sme k aktivite 

vypracovali komplexný metodický materiál určený pre učiteľov a zmenili pracovný list. 

Materiál obsahuje všetky dôležité prvky zistené analýzou súčasných metodických 

materiálov. Aktivitu sme vyskúšali ešte raz v školských podmienkach na seminári z fyziky. 

Výsledkom pozorovania boli zmeny v metodickom materiáli, hlavne v teste. Poslednú 

verziu metodického materiálu kontroloval odborník a bude zverejnená ako súčasť projektu 

KEGA 130UK-4/2013. Jeho finálna verzia sa nachádza v prílohách (viď Príloha 6-13). 

Obsahuje 2 verzie pracovného listu (v prvej sú žiaci tykaní a v druhej vykaní) a 2 verzie 

testu s rôznou obtiažnosťou. 

Pracovné listy sme testovali v rámci akčných prieskumov z hľadiska napĺňania 

vedomostných cieľov. Stanovili sme si hypotézu: Viac ako 50 % žiakov, ktorí sa zúčastnia 

aktivity Vlhkosť vzduchu vykazujú lepšie vedomostné výsledky ohľadom vlhkosti vzduchu 

na konci vyučovacej sekvencie v porovnaní so začiatkom. Výsledky testov potvrdzujú túto 

hypotézu, posttest napísalo až 87 % žiakov lepšie v porovnaní s pretestom. 

Zaujímal nás aj názor učiteľov o aktivite Vlhkosť vzduchu a k nej 

vypracovanému metodickému materiálu, ktorý sme zisťovali pomocou dotazníka. 

Predpokladali sme, že väčšina z opýtaných učiteľov má k nim pozitívny vzťah. Na základe 

ich odpovedí sa potvrdzuje aj táto hypotéza práce, každý opýtaný učiteľ sa k nim 

vyjadroval kladne a otvorene. 

Napriek tomu, že aktivita a materiály sú veľmi pozitívne hodnotené, veľa učiteľov 

napísalo, že by ju nezaradilo do vyučovania. Dôvodom je špecifické materiálne 

zabezpečenie a nízka časová dotácia fyziky. Na základe analýzy výsledkov prieskumu 

môžeme usúdiť, že aktivita spolu s metodickými materiálmi je potenciálne využiteľná. 

Konkrétne využitie materiálov závisí od učiteľov a od ich možností. 
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Záver 

V rámci našej bakalárskej práce bola navrhnutá aktivita, ktorú označujeme menom 

aktivita Vlhkosť vzduchu. Je založená na bádateľsky orientovanej výuke: na riadenom 

skúmaní. Žiaci sami formulujú hypotézu, navrhujú a zrealizujú experiment. Vedení sú 

okrem pomoci učiteľa aj pracovným listom. Čitateľ môže nájsť jeho prvú verziu 

v spomenutej bakalárskej práci resp. v prílohách. 

Našou ambíciou bolo, aby bola aktivita pripravená na zaradenie do školskej praxe. 

Chceli sme učiteľom poskytnúť hotovú, odskúšanú aktivitu s potrebnými materiálmi. Preto 

sme si stanovili akčný cieľ: vylepšiť navrhnutú aktivitu (jej viacnásobným otestovaním 

v školskej praxi), vytvoriť a následne zistiť potenciálnu využiteľnosť metodických 

materiálov. 

Praktická časť práce obsahovala čiastkové ciele, hypotézy, metódy, priebeh 

a výsledky nášho prieskumu. Pripomenieme sformulované hypotézy. 

H1: Viac ako 50 % žiakov, ktorí sa zúčastnia našej aktivite vykazujú lepšie vedomostné 

výsledky ohľadom vlhkosti vzduchu na konci vyučovacej sekvencie v porovnaní 

so začiatkom. 

Na jej overenie sme zrealizovali dva prieskumy v dvoch rôznych gymnáziach v rámci 

seminára pre maturantov z fyziky. Žiakom boli poskytnuté testy vedomostí 

pred aj po zvládnutí aktivity. Prvá skupina žiakov testy napísala s 2 týždňovým časovým 

odstupom, druhá skupina posttest napísala hneď po vyučovacej hodine. Počas analýzy 

žiackych prác prvej skupiny sme zistili, že niektoré položky sú v teste mätúco 

sformulované. Chyby boli následne odstránené a druhá skupina už dostala zmenený, 

presnejší test. Zo 16 žiakov, ktorí sa zúčastnili našej aktivity, až 14 napísalo po aktivite test 

lepšie, ako pred aktivitou. Týmto potvrdzujeme našu hypotézu H1. Na základe výsledkov 

sme však zistili, že pojem rosný bod je pre žiakov abstraktný a komplexný, jeho správne 

osvojenie si vyžaduje viac času, skúseností, resp. zvládnutie viac aktivít. 

Na zlepšovanie aktivity a pracovného listu sme využívali postup charakteristický 

pre výskum vývojom. Naša aktivita prešla tromi iteráciami kontroly a zdokonaľovania. 

V prvej sme sa zamerali na zistenie chýb v pracovných listoch. Druhá a tretia iterácia sa 

zhoduje so spomenutými akčnými výskumami. Ich výsledkom boli grafické i obsahové 

zmeny v pracovných listoch. Pozorovanie vyučovacej sekvencie prispelo aj k tvorbe 

komplexného metodického materiálu. Pozostáva zo šiestich komponentov. Dva z nich 

sú určené pre študentov: učebný text (obsahuje zaujímavé informácie o vlhkosti vzduchu) 
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a pracovný list. Ostatné patria učiteľom: metodický list (obsahuje základné informácie 

o aktivite, napr. ciele, pomôcky, atď.), učiteľský list (je návodom k pracovnému listu), 

rozširujúce informácie (slúži na širšiu orientáciu sa v tematike) a test na získanie spätnej 

väzby od žiakov. Hotové materiály sa nachádzajú v prílohách. 

Využiteľnosť materiálu sme zisťovali prostredníctvom neformálneho rozhovoru 

s vybranou skupinou učiteľov a dotazníkom. Ich priebeh a výsledky opisujeme v poslednej 

kapitoly diplomovej práce. Počas diskusie s učiteľmi sme si uvedomili, že jedným 

z hlavných potenciálov našej aktivity je medzipredmetovosť (súvis s biológiou, geografiou 

a chémiou). Preto dotazník vyplnili aj učitelia s aprobáciou inou ako fyzika. Respondenti 

boli oboznámení s aktivitou Vlhkosť vzduchu vrátane metodického materiálu pri osobnom 

stretnutí. Na základe ich odpovedí v dotazníku sme došli k záverom: aktivita spolu 

s navrhnutým materiálom je potenciálne využiteľná, dôvodom ich nezaradenia 

do vyučovacieho procesu sú špecifické materiálne zabezpečenia alebo nízka časová dotácia 

fyziky. Výsledky dotazníka potvrdzujú aj našu hypotézu H2: Viac ako 50 % opýtaných 

učiteľov má k našim metodickým materiálom pozitívny vzťah. 

Myslíme si, že aktivitu by sa dalo ďalej upraviť a vylepšovať pozorovaním hodiny, 

ktorú vedie učiteľ podľa našich materiálov. Toto pozorovanie by nám dal ešte reálnejší 

obraz o jej funkčnosti. V rámci nášho prieskumu sme na to nemali možnosť, považujeme 

to za návrh na ďalšiu prácu.  
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