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Abstract 

 

Dissertation thesis is focused on science process skills related to a content of physics at the 

level of ISCED 2. Science process skills have a key position in today's science education - in 

the education standard, there is the process standard forward to the content standard. 

However, this change in goals requires a new assessment strategy, as it is about process 

knowledge. It is necessary to define the characteristics of each skill and suggest indicators for 

their assessment. The starting point for our analysis is an education standard where the skills 

are shown as expected performance of students, and domestic and foreign concepts of Inquiry 

– Based Science Education (IBSE). We focused on skills related to the planning of the 

experiment – the formulation of hypotheses, control of the variables, and the design of an 

experiment for the hypothesis testing. 

In the survey where students solve test items focus on different skills, it has been shown that 

students display their abilities to design an experiment at the lowest level. The main goal of 

this thesis is to suggest activities focused on the development of these skills and their 

formative assessment. Then verify that there is a statistically significant improvement in 

solving test items focusing on skill – the planning of the experiment. 

 

Keywords: science process skills, formulating hypotheses, control variables, formative 

assessment 

 

Úvod 

Základný dokument, ktorý definuje, čo má žiak základnej školy ovládať z predmetu fyzika, je 

vzdelávací štandard. Skladá sa z dvoch kľúčových častí: výkonového štandardu a obsahového 

štandardu. Posledná prepracovaná úprava dokumentu zdôraznila výkonový štandard tým, že 

ho predsunula pred obsah vzdelávania. Výkonový štandard obsahuje škálu vedomostí a 

spôsobilostí, ktoré by mal žiak v predmete fyzika nadobudnúť. 

Brestenská (2013) upozorňuje, že učiteľ prírodovedných predmetov nemá k dispozícií opis 

spôsobilostí (len ich vymenovanie) a prostriedky na meranie výkonov žiakov a ich 

a hodnotenie. Následkom je formálne vpisovanie spôsobilostí do školských vzdelávacích 

programov. Učitelia často majú len intuitívnu predstavu, ako ich rozvíjať. (Brestenská, 2013) 

Cieľom našej práce je vytvoriť vhodnú metodiku hodnotenia vybraných spôsobilostí, ktorá 

učiteľovi umožní identifikovať ich úroveň u žiaka, analyzovať nedostatky a navrhnúť ďalšie 

kroky, ktoré vedú k rozvíjaniu spôsobilostí. Zameriame sa na spôsobilosti súvisiace 

s plánovacou fázou experimentu ako je formulovanie hypotézy, kontrola premenných, či 

návrh experimentu na testovanie hypotéz. Pri riešení problematiky spôsobilostí vedeckej 

práce budeme vychádzať z obsahu fyziky na úrovni druhého stupňa základnej školy. 

Náplňou druhej kapitoly je analýza súčasného stavu. Porovnáme  charakteristiky spôsobilostí 

vedeckej práce a indikátorov ich hodnotenia na základe vzdelávacieho štandardu a domácich 

aj zahraničných bádateľsky orientovaných koncepcií prírodovedného vzdelávania. Jasne 

definovaný cieľ – charakteristika spôsobilostí vedeckej práce – je základom pre ich 

hodnotenie. Porovnáme dva prístupy k hodnoteniu žiackych výkonov a to sumatívne 

a formatívne hodnotenie, zohľadníme zahraničné skúsenosti a výstupy metaštúdií zameraných 



na zhrnutie výsledkov pedagogických výskumov v oblasti hodnotenia (Bennett, Harlen, 

Petty).  

Harlen (2013) upozorňuje na fakt, že ak nie sú spôsobilosti vedeckej práce súčasťou 

hodnotenia žiackych výkonov, tak sa im nebude pripisovať dostatočný význam a nebudú 

kľúčovou súčasťou vzdelávacieho procesu. Na druhej strane je potrebné zohľadniť, že 

spôsobilosti zaraďujeme do kategórie procedurálnych poznatkov. Koncepcia ISBE (Inquiry – 

Based Science Education) a rozvíjanie spôsobilostí vedeckej práce je založené na vzájomnej 

spolupráci a interakcii žiaka, jeho spolužiakov a učiteľa. Individuálne riešenie testových úloh 

sa preto nemôže vyznačovať vysokou validitou, ale je potrebné akceptovať nové formy 

hodnotenia. Dôležitým prvkom ISBE je scaffolding, pomocná asistencia pri riešení 

problémov. Preto je zrejmé, že kľúčovú úlohu v hodnotení zohráva učiteľ. (Harlen, 2013, 

s.38) 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je vytvoriť charakteristiku vybraných spôsobilostí 

vedeckej práce a navrhnúť metódy ich hodnotenia. Zameriame sa najmä na metódu 

formatívneho hodnotenia, ktorej cieľom je  poskytnúť spätnú väzbu na efektívnosť učenia 

a rozvíjania spôsobilostí. Táto problematika spolu s výsledkami overovania metódy 

formatívneho hodnotenia je obsahom 3. kapitoly.  

V prieskume sme porovnávali úspešnosť testových položiek, ktoré boli zamerané na 

spôsobilosti naplánovať experiment s ostatnými spôsobilosťami ako je interpretácia 

výsledkov, či tvorba záverov. Následne sme štatistickými metódami overovali, či 

formatívnym hodnotením spôsobilostí vedeckej práce docielime  väčšiu úspešnosť v riešení 

testových položiek so zameraním na tieto spôsobilosti. Dôležitým prvkom formatívneho 

hodnotenia je aj analýza nesprávnych žiackych predstáv, ktoré sme zo zrealizovaných aktivít 

spracovali. 

 

Ciele dizertačnej práce, výskumné otázky a hypotézy 

 

Kľúčovým cieľom našej dizertačnej práce je vymedziť  spôsobilosti vedeckej práce (SVP) 

ako súčasť obsahu vyučovania prírodovedných predmetov, analyzovať stav zohľadnenia SVP  

v obsahu vyučovania fyziky v ISCED 2, ako aj zmapovať výkony žiakov vo vybraných  SVP 

 v školskej praxi. 

Oblasť SVP je pomerne široká, preto sa zameriame na tie spôsobilosti, ktoré súvisia 

s experimentálnou činnosťou žiakov. Zameriame sa tiež na testovanie výkonov žiakov vo 

vybraných SVP. Výkony žiakov budeme analyzovať pre účely formatívneho hodnotenia tak, 

aby sme navrhli optimálne metódy rozvoja vybraných spôsobilostí v školskej praxi.  

 

Ciele dizertačnej práce 

1. Vymedziť spôsobilosti vedeckej práce z pohľadu vyučovania prírodovedných 

predmetov, a to predovšetkým so zameraním na fyziku v ISCED 2. 

2. Analyzovať súčasný stav testovania spôsobilostí vedeckej práce. Overiť vybrané 

testové úlohy formou prieskumu. 

3. Vymedziť skupinu spôsobilostí vedeckej práce zameraných na plánovanie 

experimentu a navrhnúť indikátory na ich hodnotenie. 



4. Vypracovať aktivity, ktoré zahŕňajú spôsobilosti vedeckej práce zamerané na 

plánovanie experimentu a sú určené na formatívne hodnotenie. Overiť, či pri 

formatívnom hodnotení žiakov zaznamenáme pokrok v ich výkone. 

 

Výskumné otázky a hypotézy 

Pre jednotlivé ciele sme sformulovali nasledovné výskumné otázky či hypotézy riešenia. 

Cieľ 1  Spôsobilosti vedeckej práce – charakteristiky a kategórie 

Spôsobilosti vedeckej práce sú dôležitou súčasťou prírodovedného vzdelávania a ich progres 

u žiakov možno výraznejšie zaznamenať len vzájomnou koordináciou vzdelávania v rámci 

prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, biológia). Dôležitosť SVP je zdôraznená tým, že 

v poslednej úprave štandardov vzdelávania sa predsunul výkonový štandard pred obsahovú 

zložku štandardu.  

Formulácia výskumných otázok – Akým spôsobom sa dajú spôsobilosti vedeckej práce 

transformovať do didaktických programov? 

Do akých kategórií spôsobilostí možno zaradiť výkony uvedené vo vzdelávacom štandarde 

predmetu fyzika? Čo možno považovať za progres pri jednotlivých spôsobilostiach? 

Východiskom pre vytváranie charakteristík zvolených spôsobilostí je štúdium domácej 

a zahraničnej literatúry, domácich a zahraničných prírodovedných koncepcií založených na 

bádateľských aktivitách (IBSE) a zahraničné i medzinárodné testovania zamerané na 

prírodovednú gramotnosť. 

Cieľ 2 Analýza testovania spôsobilostí vedeckej práce, testovanie vybraných úloh  

Slovensko má skúsenosti s medzinárodným testovaním PISA, ktoré zohľadňuje v úlohách 

SVP. Bohatú tradíciu v externom testovaní má Anglicko  – SATs testy.   

Formulácia výskumných otázok – Aké výkony žiakov sú testované v testoch zameraných na 

prírodovednú gramotnosť?  Na aké účely sa využívajú dáta získané externým testovaním? Ak 

žiakom zadáme test, ktorý je zameraný na rôzne kategórie SVP, zistíme rozdiely v úspešnosti 

jednotlivých položiek? Získa učiteľ z výsledkov testových úloh dostatočné informácie na to, 

aby mohol vyhodnotiť nedostatky a miskoncepcie a naplánovať kroky vedúce k zlepšeniu 

výkonu žiakov?  

Porovnanie úspešnosti pri riešení testových úloh zameraných na prírodovednú gramotnosť 

vykonáme formou prieskumu. Zvolíme test, ktorý bude pozostávať z položiek zameraných na 

faktické vedomosti z predmetu fyzika a na rôzne spôsobilosti vedeckej práce. Porovnaním 

úspešnosti úloh (relatívnej početnosti správnych odpovedí) overíme, či sa naše očakávania 

potvrdili. Overovať budeme nasledovné hypotézy: 

HS.1  Žiaci dosiahnu vyššiu úspešnosť pri úlohách zameraných na faktické vedomosti 

z oblasti fyziky ako pri úlohách zameraných na testovanie vedeckých spôsobilostí. 

HS.2 Žiaci dosiahnu vyššiu úspešnosť pri úlohách zameraných na interpretáciu výsledkov 

experimentu ako pri úlohách zameraných na plánovaciu fázu experimentu. 

Cieľ 3 Spôsobilosti vedeckej práce zamerané na plánovanie experimentu a indikátory na 

hodnotenie výkonov 



Spôsobilosť naplánovať experiment a navrhnúť relevantný test hypotézy sa pokladajú za 

jedny z najnáročnejších (Harlen, 2013). Uvedené spôsobilosti sú dôležité z hľadiska rozvoja 

myslenia a pochopenia postupov práce v prírodných vedách.  

Formulácia výskumných otázok – Ktoré spôsobilosti je potrebné rozvíjať, aby žiak dokázal 

samostatne naplánovať experiment? Aké sú charakteristiky jednotlivých výkonov týchto 

spôsobilostí? Podľa akých kritérií môžeme posúdiť, či sa nám podarilo naplniť cieľ?  

 

Cieľ 4 Vypracovať aktivity zamerané na plánovanie experimentu, vypracovať kritériá na 

formatívne hodnotenie výkonov žiakov    

Neúspechy našich žiakov v nadnárodných testovaniach (PISA) nevyriešime samotným 

testovaním, ale je nutné sa zaoberať metódami rozvoja prírodovednej gramotnosti našich 

žiakov. 

Formulácia výskumných otázok – Aké kritériá musí spĺňať úloha zameraná na rozvoj SVP 

plánovať experiment? Ako budú žiaci pristupovať k úlohám,  ktoré budú zamerané na 

formatívne hodnotenie? Môže výhradne formatívne hodnotenie žiakov viesť k ich vyššej 

úspešnosti pri riešení testových úloh?  

Hypotéza, v ktorej predpokladáme prínos formatívneho hodnotenia SVP:  

H – Riešenie úloh zameraných na vybranú oblasť SVP a  formatívne hodnotenie výkonov 

žiakov v nich, má štatisticky významný vplyv na zlepšenie žiackych výkonov dosiahnutých 

v riešení testových úloh s takýmto zameraním. 

Testovanie vybraných úloh z SAT ҆s Science testu  

Naším cieľom bolo odskúšanie a analyzovanie úspešnosti jednotlivých typov testových úloh 

a identifikovanie úloh, v ktorých dosiahli naši žiaci najnižšiu úspešnosť. Vybrali sme testové 

úlohy zo SATs Science testu (test zameraný na oblasť prírodovedných poznatkov) tak, aby 

boli úlohy kompatibilné s obsahom vzdelávania fyziky na základnej škole.  

SATs Science (Standard Assessment Tasks) test je národný externý test zadávaný žiakom na 

výstupe zo vzdelávacieho stupňa „key stage 3“ (vekom zodpovedá 14- ročným žiakom). Test 

je voľne dostupný na internete (Sc test 1, 2009). Cieľom testovania je zistenie  úrovne 

faktických poznatkov,  a tiež aj vybraných SVP. Celkovo je test veľmi obsiahly, preto sme ho 

nezadávali ako celok, ale vybrané  úlohy. 

Do testovania sme vstupovali s dvoma hypotézami: 

HS1: Žiaci dosiahnu vyššiu úspešnosť pri položkách zameraných na faktické poznatky 

z oblasti fyziky ako pri položkách zameraných na testovanie vedeckých spôsobilostí. 

HS2: Žiaci dosiahnu vyššiu úspešnosť pri položkách zameraných na interpretáciu výsledkov 

experimentu, ako pri položkách zameraných na plánovaciu fázu experimentu. 

Pri interpretácii výsledkov experimentu sme sledovali kvalitu analýzy dát z tabuľky a grafu 

a pri úlohách zameraných na plánovaciu fázu experimentu sme sa sústredili na kladenie 

výskumných otázok, stanovenie hypotézy a kontrolu premenných. 

Okrem vyhodnotenia a porovnania úspešnosti jednotlivých úloh sme sa zamerali na analýzu 

žiackych odpovedí, a to aj z hľadiska ich formatívneho hodnotenia. Zaujímalo nás, či 

konštrukcia úloh a forma odpovedí žiakov poskytuje dostatok informácií pre učiteľa na 

identifikáciu chybných predstáv žiakov. 



Charakteristika testu a vybraných úloh SAT´s Science  

Zvolili sme test z roku 2009 (posledný ročník, kedy testovanie v Anglicku prebiehalo ešte 

externou formou). Test bol vypracovaný v dvoch úrovniach náročnosti (Sc test 1, Sc test 2): 

level 3-6 a level 5-7. Označenie levelov – úrovní súvisí so stupňami progresu žiaka, ktoré boli 

zadefinované v kurikulu (kapitola 2.3.2.2). To, akú úroveň zo siedmich žiak dosiahne, je 

možné určiť na základe bodového skóre získaného v teste. Už samotné označenie testov 

napovedá, že test s úrovňou 3-6 je určený žiakom, u ktorých  sa predpokladá nižší výkon, teda 

že žiak dosiahne maximálne úroveň 6. Úlohy sú v testoch zoradené podľa stúpajúcej 

náročnosti. Pre obidve úrovne testov je spoločných 8 úloh. Test 3-6 pozostáva celkovo z 15 

úloh, začína sa siedmimi jednoduchšími úlohami a po nich nasleduje osem spoločných úloh. 

Test 5-7 začína 8 spoločnými úlohami, po ktorých nasleduje 5 náročnejších úloh. Celkovo test 

pozostáva z 13 úloh. Celkový čas určený na vypracovanie každého testu je 60 minút.  

Test je vhodný na účely nášho prieskumu z nasledovných dôvodov: 

 obsah – úlohy sú zamerané ako na faktické poznatky z fyziky, tak aj na SVP 

(vrátane spôsobilostí naplánovať experiment), 

 kontext – úlohy sú pre žiakov primerané a v nich spracované témy sa javili 

zaujímavé svojim zameraním na situácie z bežného života (kysnutie cesta, 

zatepľovanie domu). Väčšina úloh je podaná z pohľadu dieťaťa (Sára, Hana či 

Dávid), ktoré predstavuje svoj prístup k riešeniu úlohy. 

 forma – veľké zastúpenie otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede, ktoré nám 

umožňujú skúmať predstavy žiakov o danom jave. 

 metodická stránka – obsiahly manuál pre opravovateľa. 

Do prieskumu sme zaradili 9 testových úloh, ktoré celkovo pozostávajú z 32 čiastkových 

položiek. Vybrané úlohy sú v súlade s obsahom nášho vzdelávacieho štandardu z fyziky 

(ŠPÚ, 2015). Pri zadávaní úloh sme zohľadňovali vek žiakov a obsah vyučovania, ktorý 

aktuálne preberali. Napríklad úlohu U9 Magnety sme zadávali len žiakom 9. ročníka, nakoľko 

sa v tomto ročníku preberá tematický celok Magnetické a elektrické vlastnosti látok.  

V tabuľke 10 je prehľad jednotlivých úloh, ktoré sme testovali, a charakteristika meraných 

výkonov. Ku každej úlohe sme vybrali jeden obrázok, ktorý najlepšie ilustruje problém 

riešený v úlohe.  

Úlohám sme postupne priradili označenie U1 až U9. K položkám úloh sme priradili 

identifikátor, ktorý pozostáva z označenia úlohy a ďalšej číslice (napr. U11, U12, či U91). 

Celé znenie úloh je v prílohe 2. Originálne (anglické) znenie úloh je dostupné na internete 

(Sc test 1, Sc test 2, 2009). 

Čiastkové úlohy sme rozdelili do nasledujúcich kategórií: 

 faktické poznatky (definície, terminológia), 

 spôsobilosti vedeckej práce 

- plánovanie experimentu (výskumná otázka, hypotéza, kontrola premenných), 

- interpretácia výsledkov (interpretácia údajov z tabuľky a grafu), 

- tvorba záverov. 

Do prieskumu bolo zapojených celkovo 120 žiakov z 5 tried 7. - 9. ročníka.  Triedy sa 

prihlásili na aktivitu „Ako vedecky upiecť chlieb“ v rámci akcie Týždeň vedy na FMFI UK 



(október 2013). Každá trieda (označenie A-E) bola rozdelená na tri skupiny (označenie v 

rámci skupiny A – A1, A2, A3). Identifikátor žiaka sme vytvorili z označenia skupiny 

pridaním ďalšej číslice 0-9 (A11, A19, či E25). Žiaci riešili testové úlohy anonymne. Triedy, 

ktoré sa zúčastnili prieskumu, pochádzali z troch rôznych škôl Bratislavského kraja (A, B a C, 

D a E).  

Harmonogram práce: 

 Rozdelenie triedy na tri skupiny. 

 Riešenie dvoch predložených testových úloh (bez striktného časového obmedzenia, cca 

15 minút bolo dostatočných pre všetkých žiakov). 

 Realizácia experimentálnej aktivity, ktorá svojím obsahom nadväzovala na testovú úlohu  

Každej skupine bol priradený animátor – interný doktorand oddelenia didaktiky fyziky. Počas 

úvodných 15 minút bolo úlohou žiakov vypracovať zadania dvoch testových úloh. Jedna 

testová úloha bola spojená s realizáciou experimentu, v ktorom sa overovali správne 

odpovede. 

Záverečné zhrnutie výsledkov prieskumu 

Na základe hodnotenia úspešnosti jednotlivých testových úloh môžeme zhodnotiť, že 

spôsobilosti zamerané na plánovanie experimentu sú pre žiakov najnáročnejšie. Veľký podiel 

odpovedí typu „neviem“ naznačuje (viac ako polovica nesprávnych odpovedí pri 6 položkách 

zo 7), že žiaci nemajú tieto spôsobilosti osvojené na úrovni porozumenia.  

Ak chceme odpovedať na otázku, či sa riešenie testových úloh môže stať východiskom pre 

formatívne hodnotenie, potrebujeme posúdiť, ktoré kritériá pre formatívne hodnotenie boli 

splnené. Za dôležité pokladáme nasledujúce prvky formatívneho hodnotenia: 

 zapojenie všetkých žiakov, 

 diagnostika nedostatkov, chýb, ťažkostí a ich príčin, 

 identifikácia aktuálnej úrovne (hĺbky poznatku), 

 posúdenie pokroku. 

Žiaci dostali za úlohu riešiť testové úlohy individuálne. Každý žiak mal dostatok času na  

zamyslenie sa nad problémom, ktorý sa v úlohe skúmal, a následne písomne sformulovať 

svoje predstavy o riešení problému. Testy sa riešili anonymne, žiaci sa teda nemuseli obávať 

negatívneho hodnotenia.   

Uzavreté úlohy nám umožňujú identifikovať, či žiaci majú so skúmaným javom ťažkosti 

a riešenie zadania nie je pre nich zrejmé. V teste sa vyskytovali aj  otvorené otázky s tvorbou 

krátkej odpovede. V tomto prípade získavame informáciu o konkrétnych žiackych 

predstavách, prípadne o nevedomosti žiakov.  

V teste boli zaradené úlohy rôznej kognitívnej náročnosti, ktorá bola určená podľa 

revidovanej Bloomovej taxonómie. Otvorené úlohy umožňujú zahrnúť aj úlohy zamerané na   

tvorivosť. Príkladom takej úlohy je zadanie – navrhni experiment, ktorým overíš uvedené 

tvrdenie.  

Ak navrhneme k testovej úlohe aj súvisiaci experiment, žiaci dostávajú možnosť si prakticky 

overiť správnosť svojich odpovedí. Realizáciou experimentu a spoločnou diskusiou 

o výsledkoch a formulovaní spoločných záverov má žiak možnosť hlbšie preniknúť do 

podstaty problému.  Ak má učiteľ predstavu, aké typy nesprávnych odpovedí môže od žiakov 



očakávať, vie navrhnúť experiment a postup riešenia tak, aby žiaci mali príležitosť pozorovať 

a analyzovať javy, pri ktorých môžu odhaliť svoje chybné predstavy. Tým, že realizujú 

experiment, sa rozvíjajú spôsobilosti vedeckej práce pri praktickej činnosti.  

Počas riešenia testových úloh a následnej realizácie nami navrhnutých experimentov sme 

mohli pozorovať naplnenie všetkých štyroch kľúčových prvkov charakteristických pre 

formatívne hodnotenie. Testové úlohy vo forme, akú majú analyzované úlohy z testu SAT´s 

Science, môžeme považovať za efektívny nástroj formatívneho hodnotenia. 

 

Overenie aktivít vo vyučovaní 

Vytvorili sme úlohy a aktivity zamerané na experimentálnu činnost a zadávali sme ich žiakom 

7. – 9. ročníka ZŠ  počas obdobia jedného roka (2/2015 – 2/2016). Výsledky, ktoré sme 

dosiahli, sme zhodnotili z dvoch hľadísk: 

 Diagnostické hodnotenie metódy– pre každú jednu zaradenú aktivitu identifikujeme 

prínos a chybné predstavy žiakov s potenciálom nastavenia ďalších aktivít.  

 Štatistické overenie metódy – u vybranej skupiny porovnáme, či nastal štatisticky 

významný posun úspešnosti riešenia testových úloh zameraných na skúmané 

spôsobilosti.  

Do kvantitatívneho porovnania výsledkov v riešení testovej úlohy U6 Kysnutie cesta sme 

zaradili tri triedy zo vzorky opísanej v kapitole 3.2.2 dizertačnej práce. Zaradili sme sem 

triedy, ktoré sme mali možnosť otestovať po prvý raz na konci polročného klasifikačného 

obdobia 6/2015 a po druhý raz na konci polročného klasifikačného obdobia 2/2016.   

Každú testovú položku úlohy U6 Kysnutie cesta sme analyzovali zvlášť, keďže tieto položky 

sú zamerané na rôzne vedecké spôsobilosti – tvorba výskumnej otázky, kontrola premenných, 

či návrh experimentu. Každá položka mohla byť hodnotená len ako správna alebo nesprávna, 

priradili sme 1b, alebo 0 b.  Takéto dáta nemajú normálne rozdelenie. Na posúdenie toho, či 

nastal štatisticky významný posun vo výsledkoch, ktorí žiaci dosiahli v testových položkách, 

môžeme použiť Wilcoxonov párový test. Ten sa používa, ak ide o opakované meranie tých 

istých objektov a ak sú dáta ordinálne – vrátane dichotomických (Chráska, 2007). Dáta sme 

vyhodnotili v programe Statistica cz pri zvolenej hladine významnosti 0,05 

Záverečné zhrnutie výskumnej časti 

Plánovacia fáza experimentu sa pokladá za jednu z najdôležitejších nielen v didaktickom 

prevedení na vyučovaní prírodovedných predmetov (Harlen, 2005), ale aj vo vedeckom 

výskume (Kerlinger, 1972).  

Kerlinger (1972) podrobne opisuje fázu plánovania experimentu vo vedeckom výskume  - 

zahŕňa opakované pozorovania, na základe ktorých najprv identifikujeme skúmaný jav, 

podstatné prvky. Na začiatku je problém pre nás nejaký prekvapivý prvok, ktorý však 

potrebujeme najprv preskúmať. Na základe ďalších úvah a pozorovaní hľadáme možné 

vysvetlenia, snažíme sa identifikovať podstatné prvky v jave. V ďalšej fáze sa ich potom 

snažíme vyjadriť formou premenných, zadefinovať vzťahy medzi nimi tak, aby boli 

overiteľné. (Kerlinger, 1972) 

V školskom prostredí často celý tento prípravný proces chýba – žiakom rovno predostrieme 

výskumný problém. Často sa potom stáva, že ho neprijmú za „svoj“, ak nepostrehli ten 



„nesúlad“ so súčasnými skúsenosťami, neprijali to „neočakávané, prekvapivé“, ktoré má byť 

inšpiráciou zaoberať sa problémom z rôznych strán.  

Osobnú skúsenosť s týmto javom máme z nášho prieskumu s úlohou U6 Kysnutie cesta, ktoré 

sme realizovali aj formou reálneho experimentu. Pri prvej realizácií experimentu žiaci len 

nasledovali určitú schému (postup uvedený v zadaní testovej úlohy) nezaujali vlastný postoj 

či očakávania k riešeniu problému – či má množstvo droždia v ceste vplyv na objem 

vykysnutého cesta. Predpokladali, že s väčším podielom droždia v ceste bude cesto viac 

kysnúť, a teda jeho konečný objem bude adekvátne väčší. Nepripúšťali existenciu maxima pri 

istých hodnotách (napriek tomu, že takýto príklad mali znázornený grafom v úvodnej úlohe). 

Až keď sa ukázalo, že na 50 g cesta je1/4 kocky droždia  to množstvo, kedy cesto vykysne 

najviac, tak to bol pre nich ten „prekvapivý prvok“, ktorý ich motivoval k ďalším, vlastným 

výskumným otázkam. 

V práci analyzovaný spôsob vyučovania je realizovateľný len pri vyššej časovej dotácií na 

prírodovedné predmety a len za podmienky delených hodín. Pri súčasnej hodinovej dotácií je 

sprievodným javom aj veľký časový odstup medzi jednotlivými hodinami. Je náročné 

obsahovo nadviazať na hodinu, ktorá sa uskutočnila pred dvoma či troma týždňami.  

Kíreš a Ješková (2016) konštatuje, že je potrebné akceptovať časovú náročnosť, ktorú si 

vyžaduje bádateľský prístup – Je pravda, že na rozvoj vyšších poznávacích funkcií, ako je 

schopnosť formulovať problém, plánovať skúmanie, získať a usporiadať dáta, treba venovať 

viac času, ale na ceste k rozvíjaniu kritického myslenia neexistujú skratky.  

Delené hodiny a menší počet žiakov vytvára podmienky na experimentovanie, ale aj na 

realizáciu ďalšej metódy a tou je diskusia. Je možné zapojiť takmer všetkých žiakov. 

Navzájom sa vnímajú a počúvajú, znižuje sa riziko strachu z vystúpenia pred ostatnými, 

ľahšie sa dajú zastaviť náznaky posmievania, či spochybňovania názorov niektorých žiakov.  

Predpokladáme, že ak by žiaci mali vytvorené podmienky, aby sami mohli tvoriť výskumné 

problémy, viedlo by to k väčšiemu pochopeniu pojmov a lepšiemu osvojeniu SVP. Veľký 

potenciál vidíme aj v skúmaní rôznych foriem formatívneho hodnotenia. Overenie tejto 

metódy prinieslo pozitívne výsledky, aj keď len na malej vzorke žiakov a so značným 

ohraničením testovaných spôsobilostí. Za prínosné pokladáme najmä preukázateľné zlepšenie 

v kvalite žiackych riešení, keď vďaka porozumeniu pojmom ako hypotéza, či kontrola 

premenných vedia riešiť úlohy na úrovni analýzy, hodnotenia a tvorivosti. 

Harlen (2005) poukazuje na to, že testovanie vo veľkej miere ovplyvňuje čo sa učí a ako sa 

učí. Učiteľ prispôsobí náplň hodín tomu, z čoho budú jeho žiaci testovaní. Ďalej poukazuje na 

to, že spôsobilosti nie je možné overovať len písomnými testami. 

Bennett (2003) poukazuje na fakt, že trénovaním riešenia testov je možné zlepšiť skóre 

žiakov bez toho, aby tomu rozumeli a skutočne ovládali spôsobilosti, pri ktorých v teste 

uspeli. 

Náš výskum bol realizovaný len na malej vzorke žiakov, overenie úspešnosti by bolo vhodné 

zrealizovať väčším počtom testových úloh. Na základe našich výsledkov si však myslíme, že 

formatívne hodnotenie sa ukazuje ako vhodná metóda rozvoja SVP. Ak žiak pri 

experimentálnej činnosti úspešne rieši úlohy zamerané na vyššie kognitívne operácie, mal by 

zvládnuť vyriešiť aj testové úlohy zamerané na nižšie kognitívne operácie, ako je 

porozumenie.  

Zvyčajný spôsob, akým hodnotíme spôsobilosti je vytvorenie škály, na základe ktorej 

určujeme úroveň osvojenia si od úrovne – neovláda - ovláda čiastočne – úplne ovláda. Pri 

našej analýze žiackych výstupov sme považovali nesprávnu odpoveď za rovnako dôležitú ako 



správnu. Je pre nás zdrojom informácií o tom, kde žiak robí chyby, aké sú jeho chybné 

predstavy. Pri testoch pre účely sumatívneho hodnotenia nie sú pre nás zaujímavé, význam 

má len ich početnosť. V našej práci sme sa zamerali na metódu formatívneho hodnotenia a  

práve na analýzu týchto chýb. Snažili sme sa identifikovať vzory nesprávnych predstáv, ktoré 

sa opakujú pri riešení podobných úloh. Pokúsili sme sa navrhnúť postupy, ďalšie aktivity, 

ktoré by viedli k pokroku v osvojení si spôsobilosti vedeckej práce.  

Mapovanie žiackych predstáv a ich analýza je časovo náročná záležitosť. Ak však aktivitu 

opakujeme s ďalšími skupinami, zisťujeme, že dostávame typovo podobné odpovede, či už 

správne alebo nesprávne. Preto môžeme využiť výsledky výskumov, témy, kde už sú 

spracované miskoncepcie žiakov, a tak získať prehľad o predstavách, ktoré môžeme očakávať 

pri realizácií s našimi žiakmi. Podobný prístup sme zvolili pri našej aktivite zameranej na 

predstavy o atmosférickom tlaku (str. 81), kde sme vychádzali z  publikovaných výsledkov 

(Haverlíková, 2013). Mohli sme dopredu premyslieť otázky a pripraviť pokusy, ktoré môžu 

byť reakciou na očakávané žiacke riešenia úlohy. Dúfame, že aj naše navrhnuté aktivity majú 

v sebe tento potenciál – poskytnúť učiteľovi východisko pre stanovenie cieľov, „medailí“ – 

očakávaných správnych žiackych riešení, ktoré môžeme vyzdvihnúť a „misií“ – identifikácia 

chybných predstáv s návrhmi krokov vedúcich k zlepšeniu . 

 

Záver 

V práci sme sa zaoberali problematikou spôsobilostí vedeckej práce a metódami na ich 

hodnotenie. Aktuálnosť témy potvrdzujú aj riešené projekty medzinárodného charakteru, 

akými je napríklad projekt SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science). 

V projekte učitelia prírodovedných predmetov s odbornou podporou výskumných 

pracovníkov navrhujú bádateľské aktivity pre žiakov, ktorých dôležitou súčasťou sú 

spôsobilosti vedeckej práce a ich hodnotenie.  

Hlavným cieľom práce bolo vymedziť spôsobilosti vedeckej práce, navrhnúť indikátory na 

ich hodnotenie a zmapovať výkony žiakov vo vybraných SVP  v školskej praxi.  

Prvý cieľ, v ktorom sme si dali za úlohu vymedziť spôsobilosti vedeckej práce, pokladáme za 

splnený. V kapitole 2.2 sme analyzovali rôzne prístupy k vymedzeniu SVP. Zatiaľ čo vo 

vzdelávacom štandarde predmetu fyzika pre ISCED 2 (ŠPÚ, 2015) sú vymenované 

spôsobilosti, ktoré má žiak dosiahnuť, len formou výkonov žiakov, na základe analýzy 

rôznych autorov, predovšetkým prístupu prof. Helda v publikácii Výskumne ladená koncepcia 

prírodovedného vzdelávania (Held, 2011) sa nám podarilo vypracovať ich komplexný opis. 

Za prínosné považujeme, že pre jednotlivé spôsobilosti je charakterizovaný začiatočný stav, 

vymedzenie kľúčových prvkov danej spôsobilosti a želaný stav,  cieľová úroveň osvojenia  

spôsobilostí po ich zámernom rozvíjaní.  

Národné testovania, akým je napríklad PISA, testujú výkony našich žiakov v prírodovednej 

gramotnosti a zároveň ich porovnávajú s inými krajinami zúčastnenými v testovaní. Keďže 

spôsobilosti vedeckej práce, ako súčasť prírodovednej gramotnosti, sú dôležitou zložkou 

aktuálnych vzdelávacích štandardov, je dôležité zaoberať sa zisťovaním výkonov žiakov v 

tejto oblasti.  

Druhým cieľom našej práce bolo analyzovať súčasný stav testovania spôsobilostí vedeckej 

práce predovšetkým v zahraničí a overiť vybrané úlohy formou prieskumu. Harlen (2005) 

poukázala, že externé testovanie s veľkým dopadom na budúcnosť žiaka má negatívny vplyv 

na vyučovacie metódy a na kurikulum. Potenciálna pozitívna úloha hodnotenia výkonov 



v testoch zameraných na ciele vzdelávania sa nerealizuje. Vyučovanie sa príliš sústreďuje na 

dobré výkony žiakov v testoch, čo však neznamená, že žiaci naozaj napredujú, rozvíjajú sa.   

Kritika testových úloh sa zameriava na  ich formu, keďže medzi nimi prevládajú uzavreté 

úlohy. Pri výbere odpovede sa dá určiť, ako si žiak osvojil pojmy. Ak však chceme zistiť, ako 

vie žiak porovnávať, sumarizovať, vysvetľovať a hodnotiť, tak je potrebné zvoliť otvorené 

úlohy. Týmto spôsobom získame najlepší obraz ako si ich žiak osvojil. (Froschauer, 2012) 

SAT´s Science bol externý test zadaný v Anglicku. Test obsahoval jednak uzavreté úlohy 

s voľbou odpovede, ale tiež otvorené úlohy zamerané na spôsobilosti vedeckej práce. Aj 

s ohľadom na vhodne zvolené kontexty úloh či dostupný manuál pre opravovateľa sme sa 

rozhodli vybrať pre účely nášho prieskumu úlohy z tohto testu. Stanovili sme si dve hypotézy. 

V hypotéze HS1 sme predpokladali, že žiaci dosiahnu vyššiu úspešnosť pri položkách 

zameraných na faktické vedomosti z oblasti fyziky ako pri položkách zameraných na 

testovanie  spôsobilostí. Náš predpoklad vychádzal z doterajších analýz výkonov našich 

žiakov v medzinárodných testovaniach TIMSS a PISA. 

Hypotézu sme vyhodnocovali porovnaním priemernej úspešnosti jednotlivých testových 

položiek. Nakoľko úspešnosť položiek zameraných na SVP bola nižšia ako 50 % a pri 

položkách zameraných na faktické poznatky sme zaznamenali úspešnosť vyššiu ako 90 %, 

môžeme túto hypotézu pokladať za potvrdenú.  

V hypotéze HS2 sme predpokladali, že žiaci dosiahnu vyššiu úspešnosť pri položkách 

zameraných na interpretáciu výsledkov experimentu, ako pri položkách zameraných na 

plánovaciu fázu experimentu. Náš predpoklad vychádzal zo skutočnosti, že tak učebnice 

fyziky, ako vyučovací proces sa málo zameriavajú na návrh a plánovanie experimentu žiakmi. 

Hypotéza sa potvrdila, keďže priemerná úspešnosť testových položiek zameraných na 

interpretáciu výsledkov experimentu bola 59 %, zatiaľ čo priemerná úspešnosť položiek 

zameraných na plánovanie experimentu bola najnižšia zo všetkých skúmaných skupín SVP, 

a to 33 %.  

Prínosom testovania bola aj skutočnosť, že otvorené úlohy SAT´s Science testu nám poskytli 

dostatok informácií na účely formatívneho hodnotenia žiackych výkonov. Na základe 

žiackych odpovedí sme identifikovali ich nesprávne predstavy a spätnú väzbu sme žiakom 

poskytli formou reálneho experimentu.   

Tretím cieľom bolo vymedziť skupinu spôsobilostí vedeckej práce zameraných na 

plánovanie experimentu a navrhnúť indikátory na ich hodnotenie. Východiskom sa stali 

charakteristiky spôsobilostí vo vzdelávacom štandarde a koncepcie ISBE (Inquiry – Based 

Science Education). Cieľ pokladáme za splnený aj vďaka tomu, že sme využili dáta získané 

aplikáciou pravidiel formatívneho hodnotenia vo vyučovaní fyziky. Vychádzajúc z tejto 

skutočnosti sa nám podarilo podrobne vypracovať indikátory hodnotenia SVP zamerané na 

plánovanie experimentu.  

V poslednom, štvrtom cieli bolo našou úlohou overiť, či pri formatívnom hodnotení žiakov 

zaznamenáme pokrok v ich výkone. Našou úlohou bolo zaradiť do vyučovania aktivity, ktoré 

sme navrhli tak, aby rozvíjali SVP zamerané na plánovanie experimentu. Výkony žiakov sme 

hodnotili výlučne prostriedkami formatívneho hodnotenia.  

Stanovili sme hypotézu H – Riešenie úloh zameraných na vybranú oblasť SVP a  formatívne 

hodnotenie výkonov žiakov v nich, má štatisticky významný vplyv na zlepšenie žiackych 

výkonov dosiahnutých v riešení testových úloh s takýmto zameraním. 



Porovnávali sme úspešnosť v testových položkách zameraných na SVP tvorba výskumných 

otázok, kontrola premenných a návrh experimentu na overenie hypotézy. Žiaci riešili rovnaké 

testové položky s časovým odstupom 8 mesiacov. Pri vyhodnocovaní výsledkov sme použili 

Wilcoxonov párový test. V žiackych odpovediach na testové položky  U61, U62 a U63 sme 

zaznamenali štatisticky významné zlepšenie (p < 0,05). Pri čiastkovej úlohe U65 sme 

pozorovali trend zlepšenia (p = 0,0587). Ukazuje sa, že metóda formatívneho hodnotenia 

výkonov žiakov môže byť riešením na zlepšenie ovládania SVP. Uvedomujeme si značné 

ohraničenie nášho overovania a že na zovšeobecnenie našich záverov by bolo potrebné 

preukázať zlepšenie žiackych výkonov komplexnejším spôsobom a na väčšej vzorke.  

Na základe skúseností z vyučovania a riešenia problému dizertačnej práce konštatujeme, že 

rozvoj SVP si vyžaduje väčší časový priestor, ako je dnešná dotácia vyučovacích hodín   pre 

prírodovedné predmety,  delenie hodín a individuálny prístup k hodnoteniu výkonov žiakov 

v podobe formatívneho hodnotenia. 

Prínos práce do didaktiky fyziky ako vedného odboru vidíme: 

- vo vymedzení SVP vzhľadom na možnosti ich rozvoja vo vyučovaní fyziky,  

- v navrhnutých aktivitách, ktorými možno rozvíjať u žiakov spôsobilosti napríklad 

v experimentovaní a následne ich testovať, 

- v návrhu postupov formatívneho hodnotenia výkonov žiakov vo vybraných SVP. 
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