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ABSTRAKT
Predmetom riešenia dizertačnej práce sú vybrané spôsobilosti vedeckej práce pozorovať a merať.
Práca s rozsahom 151 strán popisuje základné charakteristiky týchto vybraných spôsobilostí
a poskytuje pohľad na ich sumatívne hodnotenie. Prezentujeme myšlienku, že pozorovanie
a meranie predstavuje komplexnú spôsobilosť, ktorú je vhodné vnímať ako sústavu určitých
výkonov. Jednoduchšie sa posudzujú konkrétne a čiastkové výkony žiaka ako komplexná
spôsobilosť. Jedným z hlavných výstupov práce je návrh modelu posudzovania výkonov
charakteristických pre pozorovanie a meranie. Tvorba tohto modelu je výsledkom rozsiahleho
testovania 384 žiakov 6. ročníka a 402 žiakov 8. ročníka základných škôl. Žiaci riešili úlohu,
v ktorej zaznamenávali a vysvetľovali pozorovaný jav, určovali merateľné vlastnosti a navrhovali
postup merania fyzikálnych veličín. Predpokladali sme, že žiaci 8. ročníka dosiahnu
v jednotlivých položkách úlohy výrazne lepšie výsledky. Náš predpoklad sa potvrdil len pre
niektoré z nich. Vo všeobecnosti, výsledky testovaných žiakov sa ukázali ako veľmi
neuspokojivé. Jednou z príčin môže byť napríklad i fakt, že žiaci nepoznali indikátory hodnotenia.
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ÚVOD
V dizertačnej práci venujeme priestor jednému z troch aspektov prírodovednej gramotnosti, a to
spôsobilostiam vedeckej práce. Spolu s termínom kľúčových kompetencií výrazne rezonujú
v prírodovednom vzdelávaní. Aktuálnosť tejto témy možno nachádzať v mnohých slovenských
publikáciách, napr. (Lapitková, et al., 2015), (Kireš, et al., 2016), (Held, et al., 2011), v prácach
K. Žoldošovej, v zahraničnej literatúre (práce W. Harlen, P. Black a D. William, M. Padilla)
a v podpore mnohých európskych projektov (Fibonacci, Vyhrňme si rukávy, atď.), ktoré spoločne
hľadajú riešenie ako rozvíjať tieto spôsobilosti u žiakov.
V predkladanej práci sa nesnažíme vyriešiť rovnaký problém, teda nehľadáme tradičné metódy
ich rozvíjania. Zamerali sme sa na iný aspekt ich rozvíjania, ktorým je hodnotenie. Pokiaľ
chceme, aby žiak ovládal správne zaznamenať a vysvetliť pozorovaný jav, odmerať veľkosť
fyzikálnej veličiny, stanoviť si hypotézu a uskutočniť jej dokázanie, pracovať s grafickým
zobrazením dát, atď., je potrebné tieto výkony aj hodnotiť. Učenie sa totiž prispôsobuje
hodnoteniu. Platí to tak pre humanitné ako aj prírodovedné predmety. Dovolíme si tvrdiť, že
osvojené vedomosti žiakov môžu silno odrážať ciele vyučovacieho predmetu. Ak túžime byť
úspešní, zameriame sa na tie výkony, ktoré sa od nás požadujú. Hodnotenie spôsobilostí vedeckej
práce u žiakov, napríklad, vo vyučovaní fyziky, predstavuje jednu z ďalších vyučovacích stratégií
ako tieto spôsobilosti u žiaka rozvíjať.
Názov práce Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce... naznačuje značne rozsiahlu problematiku,
ktorá môže obsiahnuť formatívne i sumatívne hodnotenie celého okruhu spôsobilostí vedeckej
práce. Samozrejme, nie je to uskutočniteľné, preto sme sa rozhodli poukázať na sumatívne
hodnotenie len vybraných - spôsobilosť pozorovať a merať. Tieto spôsobilosti tvoria základ
fyzikálneho poznávania a tvoria dôležitú súčasť obsahu vyučovania fyziky na základných školách.
Na druhej strane si myslíme, že experimentálnym a grafickým spôsobilostiam sa venuje už
dostatočný priestor v iných prácach.
Dizertačná práca obsahuje 8 hlavných kapitol. Obsah prvej kapitoly sa spája s analýzou
literárnych prameňov z pohľadu slovenskej a zahraničnej literatúry. Charakterizovali sme

spôsobilosti vedeckej práce a poukázali sme na spôsoby ich rozdelenia. Do obsahu prvej kapitoly
sme začlenili i niektoré programy podmieňujúce rozvoj týchto spôsobilostí. Súčasť analýzy tvoria
základné pojmy z oblasti hodnotenia. Rozlíšili sme formatívne a sumatívne hodnotenie a uviedli
prístupy k hodnoteniu spôsobilostí vedeckej práce v niektorých známych programoch (napr.
PISA, FAST).
Ďalej sa špecializujeme už konkrétne na zmieňované spôsobilosti pozorovať a merať.
Charakterizujeme ich ako vedeckú metódu a tiež ako spôsobilosti na úrovni prírodovedného
vzdelávania. V prvej kapitole prinášame i výsledky obsahovej kvalitatívnej a kvantitatívnej
analýzy učebníc fyziky základných škôl z pohľadu rozvíjaných spôsobilostí vedeckej práce.
Počas štúdia sme tiež realizovali prieskum o tom, ktoré spôsobilosti vedeckej práce rozvíjajú
u žiakov učitelia na hodinách fyziky. Výsledky a závery prinášame v kapitole 4.
V kapitole 2 a 3 sme definovali kľúčový cieľ, čiastkové ciele, hypotézy, metódy práce
a charakterizovali sme výskumný súbor respondentov. Riešenie kľúčového cieľa - posudzovanie
výkonov spôsobilostí pozorovať a merať u žiakov na sumatívnej úrovni je predmetom kapitoly 5
a 6 a tvorí výraznú časť obsahu práce. Navrhli sme komplexnú úlohu obsahujúcu niekoľko
položiek, ktorých riešenie sa vzťahuje na reálnu situáciu – pokus. Myslíme si, že pokiaľ
hodnotíme u žiaka spôsobilosti vedeckej práce bez rozdielu na špecifikáciu, je potrebné ich
úroveň posudzovať na základe realizácie praktickej úlohy samotným žiakom. Pri posudzovaní
spôsobilostí pozorovať a merať vychádzame z posudzovania výkonov, ktoré tieto spôsobilosti
identifikujú / rozvíjajú. Výkon žiaka predstavuje teda merateľnú premennú, ktorej sme prisúdili
veľkosť vo forme bodového skóre.
Podklady k riešeniu danej problematiky sme získali realizáciou počiatočného monitorovania
výkonov žiakov základných škôl, na základe ktorých sme navrhli hodnotiaci model týchto
výkonov. Prístup k jeho tvorbe podrobne opisujeme v kapitole 5 a interpretáciu výsledkov
posudzovaných výkonov pre spôsobilosti pozorovať a merať prinášame v kapitole 6.

CIELE PRÁCE
Realizovaný výskum rieši tri okruhy problémov:
1. Zaujíma nás, na akej úrovni preukazujú žiaci výkony charakteristické pre spôsobilosti
pozorovať a merať. Medzi tento okruh výkonov sme zaradili i výkon interpretácie pozorovaného
javu, ktorý v súvislosti s hodnotením nazveme skôr - vysvetliť pozorovaný jav. Konkrétne sme si
zvolili nasledovné výkony:
•

zaznamenať pozorovaný jav,

•

vysvetliť pozorovaný jav,

•

rozlíšiť pozorovanie od vysvetlenia,

•

rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti v skúmanom jave,

•

navrhnúť postup merania vybraných fyzikálnych veličín,

•

zapísať hodnotu fyzikálnej veličiny s príslušnou značkou a jednotkou.

V súvislosti so zisťovaním úrovne zmieňovaných výkonov sa budeme zaoberať otázkou, či
výsledky starších žiakov budú uspokojivejšie ako výsledky mladších žiakov. A vôbec, či sú žiaci
vo všeobecnosti pripravení na testovanie orientované na spôsobilosti a nie reprodukciu naučeného
obsahu.
2. Zaujíma nás spôsobom tvorby podkladov na posudzovanie žiackych výkonov v oblasti SVP.
Skúmať úroveň výkonov žiakov znamená navrhnúť vhodný nástroj merania, ktorý dokáže
preniesť sledované výkony prejavujúce sa v konkrétnych činnostiach písomne na papier.
Pokúšame sa overiť spôsobilosti pozorovať a merať u žiakov na testovej úrovni – všetkých žiakov
súčasne bez zásahu učiteľa.
3. Zaujímajú nás kritériá posudzovania žiackych výkonov. Znamená to, že musíme vytvoriť
vhodný model posudzovania jednotlivých výkonov, na základe ktorého udelíme žiakom bodové
skóre.
Kľúčový cieľ: Overiť vybrané výkony vzťahujúce sa na spôsobilostí vedeckej práce
pozorovať a merať u žiakov a navrhnúť kritériá na ich posudzovanie v zmysle sumatívneho
hodnotenia.
Čiastkové ciele:
C1: Analýza literárnych prameňov v skúmanej problematike.
C2: Analýza obsahu štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 pre fyziku a obsahu učebníc
fyziky pre 6., 7., 8. a 9. ročník z hľadiska rozvíjaných spôsobilostí pozorovať a merať.
-

Zistiť zastúpenie spôsobilostí vedeckej práce v obsahu štátneho vzdelávacieho programu,
v obsahu učebníc fyziky pre základné školy a určiť frekvenciu vyskytujúcich sa výkonov
v týchto úlohách.

C3: Zistiť postoje učiteľov fyziky základných škôl na frekventovanosť rozvíjania spôsobilostí
vedeckej práce vo vyučovaní.
-

Vypracovať elektronický dotazník pre učiteľov fyziky a vyhodnotiť jeho výsledky
dotazníka kvantitatívnymi metódami.

C4: Posúdiť úroveň vybraných výkonov spôsobilostí pozorovať a merať u žiakov ZŠ.
-

Navrhnúť vhodný nástroj merania – testovú úlohu č. 1, ktorá overí výkony žiakov
spôsobilostí pozorovať a merať a uskutočniť pilotný prieskum.

-

Uskutočniť testovanie na žiakoch základnej školy.

-

Navrhnúť model posudzovania výkonov vybraných spôsobilostí pozorovať a merať.

-

Navrhnúť kritériá udeľovania bodového skóre pre hodnotenie vybraných výkonov.

-

Vyhodnotiť výsledky kvantitatívnymi metódami.

-

Overiť hodnotiaci model v inej úlohe.

V súvislosti so skúmanou problematikou stanovujeme hypotézy.
Zaujíma nás, či bodové skóre respondentov dosiahnuté pre jednotlivé výkony nadobúda tvar
normálneho rozdelenia. Testovali sme hypotézu H(N), ktorú sme špecifikovali pre konkrétne
výkony v položkách a) – f) úlohy 1:
H(N,a): Bodové skóre testovaných žiakov v sledovanom výkone (zaznamenať pozorovaný jav)
bude pochádzať z normálneho rozdelenia.
H(N,b): Bodové skóre testovaných žiakov v sledovanom výkone (vysvetliť pozorovaný jav) bude
pochádzať z normálneho rozdelenia.
H(N,c): Bodové skóre testovaných žiakov v sledovanom výkone (zaznamenať pozorovaný jav,
ktorá do vzťahu premenné) bude pochádzať z normálneho rozdelenia.
H(N,d): Bodové skóre testovaných žiakov v sledovanom výkone (rozlíšiť merateľné vlastnosti)
bude pochádzať z normálneho rozdelenia.
H(N,e): Bodové skóre testovaných žiakov v sledovanom výkone (odmerať a zapísať hodnotu
fyzikálnej veličiny príslušným zápisom) bude pochádzať z normálneho rozdelenia.
H(N,f): Bodové skóre testovaných žiakov v sledovanom výkone (navrhnúť postup merania) bude
pochádzať z normálneho rozdelenia.
Zaujíma nás, či respondenti 8. ročníka budú v riešeniach jednotlivých položiek úlohy 1 úspešnejší.
Testovali sme teda hypotézu H(P), ktorú sme konkretizovali nasledovne:
H(P,a): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní sledovaného výkonu (zaznamenať pozorovaný jav)
úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.
H(P,b): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní sledovaného výkonu (vysvetliť pozorovaný jav)
úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.
H(P,c): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní sledovaného výkonu (zaznamenať pozorovaný jav,
ktorá dáva do vzťahu premenné) úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.
H(P,d): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní sledovaného výkonu (rozlíšiť merateľné vlastnosti)
úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.
H(P,e): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní sledovaného výkonu (odmerať a zapísať hodnotu
fyzikálnej veličiny príslušným zápisom) úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.
H(P,f): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní sledovaného výkonu (navrhnúť postup merania)
úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.
Hypotézu o normálnom rozdelení H(N) a rovnocennosti súborov H(P) budeme testovať i pre
celkové výsledky respondentov v úlohe 1:
H(N): Bodové skóre testovaných žiakov bude pochádzať z normálneho rozdelenia.
H(P): Žiaci ôsmeho ročníka budú v testovaní úspešnejší ako žiaci šiesteho ročníka.

V súvislosti s overením hodnotiaceho modelu v úlohe 2, v ktorej testujeme u respondentov
výkony zaznamenať pozorovaný jav a rozlíšiť merateľné charakteristiky, predpokladáme, že
respondenti vyriešia identické úlohy zhodne a v prospech respondentov 8. ročníka. Stanovili sme
si teda nasledovné hypotézy:
H(P, 2a): Žiaci identického ročníka dosiahnu v úlohe 2a) porovnateľné výsledky ako v úlohe 1a).
H(P, 2d): Žiaci identického ročníka dosiahnu v úlohe 2d) porovnateľné výsledky ako v úlohe 1d).

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU
Analyzovali sme problematiku spôsobilostí vedeckej práce z pohľadu slovenskej a zahraničnej
literatúry. Zamerali sme sa na kľúčové pojmy, a to spôsobilosti vedeckej práce, konkretizovali
sme spôsobilosť pozorovať, spôsobilosť merať a sumatívne hodnotenie. V práci sme vychádzali
predovšetkým z publikácií (Lapitková, et al., 2015), (Held, et al., 2011) a (Žoldošová, s.a.).
Ďalej sme skúmali spôsobilosti vedeckej práce obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe.
Analyzovali sme úlohy nachádzajúce sa v učebniciach fyziky pre 6. až 9. ročník základných škôl
a zisťovali sme, ktoré spôsobilosti vedeckej práce sú nimi rozvíjané. Obsahovú analýzu učebníc
sme vykonali na kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni. Analýza poukázala na bohaté zastúpenie
úloh orientovaných na všetky spôsobilosti.
V úlohách sme tiež sledovali zastúpenie výkonov, ktoré sme rozpracovali pre jednotlivé
spôsobilosti. V práci prezentujeme myšlienku, že posudzovať spôsobilosti vedeckej práce
znamená posudzovať výkony, ktoré tieto spôsobilosti rozvíjajú. Najčastejšie sa v úlohách
vyskytovali výkony opísať pozorovaný jav, odmerať a zapísať hodnotu fyzikálnej veličiny
správnym zápisom, spracovať namerané hodnoty do tabuliek a grafov podľa predlohy a tvoriť
závery. Z experimentálnych spôsobilostí boli v menšej miere zastúpené návrhy predpokladov
alebo odhadov meraní a ich porovnanie so skutočnosťou. Obsiahnuté úlohy vyžadujú isté
technické zručnosti žiakov, pretože skúmaniu fyzikálnych javov predchádza často príprava
a vytvorenie samotnej aparatúry. Úlohám vyskytujúcim sa v učebniciach fyziky možno prideliť
objaviteľský charakter, hoci samotné sa neklasifikujú ako skutočné experimenty. Žiaci pracujú
podľa daného postupu a navodzujúcich otázok, pričom hľadajú vzťahy medzi premennými alebo
odhaľujú základné vlastnosti látok. Z daných výkonov sme v hlavnom obsahu úloh nenachádzali
výskyt napr. návrhov meraní a identifikácie merateľných vlastností.
Cieľ – zistiť postoje učiteľov fyziky, akú dôležitosť prikladajú k rozvoju spôsobilostí vedeckej
práce na hodinách fyziky, sme zisťovali elektronickým dotazníkom. Výsledky dotazníkov sme
spracovali pomocou programu EXCEL a pre každú položku sme určovali štatistické ukazovatele.
Podstatné boli predovšetkým hodnoty smerodajných odchýliek, podľa ktorých sme určovali zhodu
respondentov na skúmané pedagogické javy. Respondenti sa zhodli, že kladú veľký dôraz na

fyzikálny zápis nameranej hodnoty s príslušnou jednotkou. Rovnako sa ukázalo, že svojim žiakom
ponúkajú často príležitosti na pozorovanie javov, ktorého výsledky však žiaci nezaznamenávajú.
Myslíme si, že pozorovanie sa ešte stále vníma ako prirodzená metóda, ktorá je súčasťou fyziky
a nie ako spôsobilosť, ktorá by mala byť rozvíjaná.
Riešenie kľúčového cieľa - Overiť vybrané výkony vzťahujúce sa na spôsobilostí vedeckej práce
pozorovať a merať u žiakov a navrhnúť kritériá na ich posudzovanie v zmysle sumatívneho
hodnotenia - tvorí najväčší obsah práce a zahŕňa kapitoly 5 a 6.
Pre posúdenie uvedených výkonov sme navrhli komplexnú úlohu s položkami a) – e) vzťahujúcu
sa na vlastnosti kvapalín a plynov (obsah fyziky pre 6. ročník). Úloha obsahuje kľúčový
jednoduchý pokus, ktorý žiaci realizujú a na ktorý sa nasledovne viažu ďalšie otázky
v jednotlivých položkách úlohy (kontextová situácia úlohy 1 je znázornená na obr. 1).
Obrázok 1: Ukážka zadania úlohy 1

Monitoring žiackych výkonov sme vykonali realizáciou testovania v rámci projektu Dielne 2.
Naša výskumná vzorka pozostávala z 384 žiakov 6. ročníka a 402 žiakov 8. ročníka slovenských
základných škôl. Žiaci 8. ročníka sa stali súčasťou vzorky z dôvodu porovnania výkonov medzi
žiakmi 6. a 8. ročníka.
Výkon žiaka je možné hodnotiť a posudzovať, len ak je merateľný. Snažili sme sa navrhnúť
testovanie, ktoré bude realizovateľné i bežne v školských podmienkach. Výkon žiaka sme
kvantifikovali bodovým skóre, ktoré sa následne môže previesť do podoby známky.
Všetky odpovede respondentov sme podrobili obsahovej analýze, ktorej výsledky sme zobrazili
do tabuliek. Na ich podklade sme navrhli model posudzovania výkonov vybraných spôsobilostí

pozorovať a merať. Všetky modely, podľa ktorých sme posudzovali výkony respondentov
v jednotlivých položkách úlohy, vychádzajú z jediného základného modelu. Myslíme si, že
hodnotiaci model je jeden z podstatných výsledkov predkladanej práce. Modely zahŕňajú kritériá,
ktoré sú predmetom posudzovania výkonov a prideľovania bodového skóre. Hodnotiaci model
sme použili tak pre účely posudzovania výkonov zameraných priamo na pozorovanie určitého
deja alebo na pozorovanie deja, ktoré dáva do vzťahu premenné. Ďalej sme jeho alternatívy
použili pri posudzovaní výkonov merania ako odmerať a zapísať hodnotu fyzikálnej veličiny
a navrhnúť postup merania.
Základný všeobecný hodnotiaci model, ktorý je možné upraviť podľa potrieb konkrétnej úlohy, sa
nachádza na nasledujúcom obrázku 2:
Obr. 2: Model posudzovania výkonov spôsobilostí pozorovať a merať

Model posudzovania výkonov je vo veľkej miere použiteľný nielen vo fyzike, ale i v ľubovoľnom
prírodovednom predmete. Jeho aplikáciu sme overili na odlišnej úlohe s iným kontextom. Jeho
100 % funkčnosť by bolo nutné skúmať ešte ďalšími úlohami v odlišných oblastiach.
Hodnotiaci model v podstate vystihuje cesty ako respondenti zaznamenávajú pozorovaný jav.
Podstatným kritériom bolo posúdiť, či uvádzané pozorovanie vychádza zo skutočnej reality alebo
je v rozpore s realitou. Pozorovanie v súlade s realitou sme ďalej posudzovali na základe ďalšieho
kritériá, a to rozlíšenia podstatných a nepodstatných znakov. Podstatný znak sa v hodnotiacom
modeli definuje ako kľúčová odpoveď na položené otázky. Nepodstatné znaky reprezentujú
pozorovanie zhodné s realitou, ale nie sú odpoveďou na položené otázky.
Ako posledné kritérium posudzovania záznamu sme zvolili používanú terminológiu. Veľmi
rozdielnu úroveň môžu nadobudnúť dva záznamy pozorovania, v ktorých respondenti pozorujú
v podstate rovnakú vlastnosť, ale opíšu ju rozdielnou terminológiou. Použitie korektnej
terminológie odráža vyzretosť žiaka v danej problematike. Myslíme si tiež, že pokiaľ by
respondenti mali vedomosť o tom, že terminológia sa stane kritériom hodnotenia, predpokladáme,
že použitie odbornoej terminológie by určite stúplo. Rovnako si myslíme, že aj jednotlivé
odpovede by boli uvážlivejšie.

Ďalším parametrom sledovaným v práci boli samotné výkony respondentov. Vo všeobecnosti
môžeme konštatovať neuspokojivé výsledky. Uvedomili sme si, že respondenti nedostatočne
čítajú zadania úloh, čo ovplyvní korektnosť jej riešenia. Ako poukázala (Hincová, 2015, s. 11),
rozvíjanie prírodovednej gramotnosti je podmienené i čitateľskou a matematickou gramotnosťou:
„žiaci, ktorí vedia na vysokej úrovni čítať texty s porozumením, majú nadpriemerné výsledky aj v
ostatných vzdelávacích oblastiach“.
V súvislosti s výkonmi respondentov šiesteho a ôsmeho ročníka sme stanovili hypotézy, v ktorých
sme predpokladali normálne rozdelenie bodového skóre v každej položke a podstatne lepšie
výsledky v skupine respondentov 8. ročníka. Na testovanie hypotézy H(N) sme použili
neparametrický Kolmogorov Smirnovov test, ktorý nepotvrdil normálnosť rozdelenia bodového
skóre pre žiadnu položku úlohy 1. Hypotézu H(P) o rovnocennosti súborov sme overovali
použitím neparametrického Mann-Whitneyho U testu, ktorým sa potvrdili signifikantné rozdiely
v súboroch bodového skóre len v položke c) a d). Znamená to, že respondenti 8. ročníka
zaznamenali pozorovanie vo vzťahu k premenným a rozlíšili merateľné charakteristiky na
podstatne lepšej úrovni. V ostatných položkách a), b), e) a f) zameraných na opis a vysvetlenie
pozorovaného javu, určenie hodnoty známych fyzikálnych veličín a navrhnutie postupu merania
pre ďalšie fyzikálne veličiny sa ukázala rovnocennosť medzi výsledkami respondentov 6. a 8.
ročníka. Hoci respondenti ôsmeho ročníka preukázali lepšie výsledky v niektorých výkonoch,
nehodnotíme ich celkové výsledky ako uspokojivé. Na osvojenie spôsobilostí vedeckej práce
nevplýva vek, ale ich cielené budovanie.
V položke a) zameranej na zaznamenanie pozorovaného javu respondenti uvádzali predovšetkým
nepodstatné znaky, teda pozorovali tie časti deja, ktoré neboli v súlade s položenou otázkou.
Pokiaľ respondenti opísali zmeny dejúce sa vo vnútri striekačky, postrehli častejšie zmeny
vzduchového stĺpca. V opisoch pozorovaných javov prevažovala opisná terminológia, výskyt
pojmu objem alebo zmena objemu, prípadne kvantifikácia bola ojedinelá. V časti „opíš
pozorovaný jav“ mnohí zároveň jav vysvetľovali a v časti „vysvetli pozorovaný jav“ mnohí jav
opisovali.
Najvyššiu úspešnosť dosiahli respondenti v položke b), v ktorej vysvetľovali svoje pozorovania.
Musíme však konštatovať, že mnohé z nich boli strohé a na základnej úrovni. Uvedomili sme si,
že respondenti nesprávne interpretujú tlak a vnímajú ho ako príčinu javu, nie ako dôsledok.
V položke c) pozorovali respondenti zmeny veľkostí fyzikálnych premenných na opisnej úrovni.
Respondenti najťažšie zvládli identifikáciu hmotnosti ako konštantnej premennej. Rovnako sa
ukázal problém uvažovať o zmenách fyzikálnych veličín zo vzájomného vzťahu medzi hustotou,
hmotnosťou a objemom.
Napriek tomu, že učebnica fyziky obsahuje mnoho úloh zameraných na rozvíjanie spôsobilosti
merať, respondenti mali problém so základnými výkonmi. V položke e) respondenti nedokázali
odčítať objem vzduchu ani objem vody napriek tomu, že táto informácia bola daná v zadaní

kontextovej situácie. Pre položku f) len minimum odpovedí obsahovalo následnosť krokov ako
výber pomôcok a opis samotného postupu merania. Respondenti stále nevnímajú meranie ako
metódu. Postrehli sme úspešnejšie riešenie častí zameraných pre vodný stĺpec ako vzduchový.
Zrejme sa prejavila skúsenosť z vyučovania, na ktorom sa bežné pokusy v 6. ročníku a všetky
základné merania vykonávajú predovšetkým s kvapalinami - vodou.
Testovanie poukázalo na nepripravenosť respondentov riešiť úlohy zamerané na posudzovanie
spôsobilostí pozorovať a merať. Vo všeobecnosti konštatujeme veľmi neuspokojivé výsledky
oboch ročníkov. Jednou z príčin môže byť napríklad i fakt, že žiaci pred samotným testovaním
nepoznali indikátory hodnotenia. A predpokladáme, že tie nie sú známe i na samotných hodinách.
Ako sa vyjadrili samotní učitelia, na hodinách síce rozvíjajú spôsobilosti vedeckej práce, ale
myslíme si, že tie nie sú predmetom následného overovania.

SUMMARY
The subject of the dissertation are selected science process skills to observe and to measure. The
151-page work describes the basic characteristics of these selected science process skills and
provides insight into their assessment of learning. We present the idea that observation and
measurement is a complex competence that is perceived as a system of certain performances. It is
easier to assess the pupil's specific and partial performance as a complex competence. One of the
main outputs of the thesis is the design of a performance assessment model for observation and
measurement. The creation of this model is the result of extensive testing of 384 pupils of the 6th
grade and 402 pupils of the 8th grade of elementary schools. The pupils solved the task of
recording and explaining the observed phenomenon, determining measurable properties and
proposing a procedure for measuring physical quantities. We assumed that pupils of the 8th grade
would achieve significantly better results in each task item. Our assumption has only been
confirmed for some of them. In general, the results of the tested pupils have proved to be very
unsatisfactory. One of the reasons, for example, may be the fact that pupils did not know the
evaluation indicators.
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