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Úvod 

Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si 

pamätám. Čo si vyskúšam, tomu rozumiem. 

Kung Fu Tzu (Konfucius) 

 

Od doby, kedy prenikli informačno-komunikačné technológie (IKT) naplno do 

každodenného života ľudí a teda zasiahli aj do života školy prešlo už viac ako 15 rokov. 

Proces integrácie IKT do vyučovania (aj matematiky) stále prebieha. Ešte stále sa pozeráme 

na používanie IKT vo vyučovaní ako na inováciu. Dnes už skôr čelíme tomu, že hardvérové 

vybavenie je inovované rýchlejšie, informácie všetkého druhu sa digitalizujú, čím sa ešte viac 

všetko urýchľuje. Naopak, softvérové vybavenie starne o to rýchlejšie, hlavne, keď hovoríme 

o didaktických softvéroch, ktoré vznikli zväčša nekomerčne a ich inovácií sa ďalej nevenuje 

pozornosť. Podľa nášho názoru, nemá zmysel hovoriť o tom, či IKT všeobecne vplývajú na 

vyučovanie pozitívne. IKT je prostriedok, rovnako ako pravítko, krieda, tabuľa, model kocky 

atď. Vedia tieto prostriedky zlepšiť, zefektívniť vyučovací proces, motivovať študentov? 

Môžeme teda povedať, že IKT je prostriedok, ktorý učiteľ môže použiť, aby zefektívnil svoju 

prácu vo vyučovacom procese. Učiteľ musí vedieť s nástrojom pracovať, vedieť, akými 

spôsobmi je možné ho použiť vo vyučovaní a tiež musí mať k práci s týmto nástrojom 

pozitívny vzťah a mať chuť ho využívať. Viac o používaní IKT píšeme v kapitole 2 našej 

dizertačnej práce.  

V prekladanej dizertačnej práce chceme ukázať jednu z možností ako vhodne využiť 

IKT a internet pri vyučovaní matematiky. Konkrétna oblasť matematiky, na ktorú sme sa 

v práci zamerali je tematický celok Goniometrické funkcie (GF) na strednej škole. Stručný 

prehľad historického vývoja, postavenie goniometrických funkcií v dôležitých slovenských 

pedagogických dokumentoch a spôsob ich zavádzania na strednej škole bližšie popisujeme 

v kapitole 1 našej dizertačnej práce. 

Internet je pre učiteľa zdrojom rôznych materiálov vhodných pri príprave na výučbu 

i v samotnom vyučovaní, rôznych „virtuálnych učebných pomôcok“, akými sú prezentácie, 

didaktický softvér a množstvo iných. Špecifickým druhom edukačného softvéru sú aplety. 

Zjednodušene povedané, aplety sú obrázky na webovej stránke, ktoré sú interaktívne, 

dynamické a animované. V tejto práci uvádzame kritéria pre ich hodnotenie, resp. kritéria 

ktorých sa môžeme pridŕžať pri ich vytváraní. Tejto téme venujeme kapitolu 2.2 našej 

dizertačnej práce, kde tiež popisujeme aplety, ktoré sme vybrali ako vhodné na vyučovanie 

GF. 

Tieto aplety sú však roztrúsené jednotlivo na rôznych stránkach, iba v cudzom jazyku, 

prevažne v angličtine. Z toho vyvstala potreba vytvorenia komplexnej vyučovacej pomôcky 

(intervencie) – web stránky, ktorá by bola orientovaná na slovenského študenta, resp. učiteľa. 
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Web stránka, kde by bol spracovaný tematický celok goniometrických funkcií podľa 

slovenských učebníc, štátneho vzdelávacieho programu a požiadaviek na maturitnú skúšku. 

Výskumný problém, ktorým sa teda v tejto práci zaoberáme je Ako navrhnúť stránku a aplety 

tak, aby podporovala u študentov učenie sa o goniometrických funkciách? 

Vo fázach metodologického rámca Integrative Learning Design Framework (ILDF) 

metodológie Design based research, ktorý popisujeme v kapitole 4.2 našej dizertačnej práce,  

sme navrhli a naprogramovali interaktívne aplety v programovacom prostredí Imagine Logo. 

Aplety sme doplnili teoretickými poznatkami, aktivitami, príkladmi (s vyriešenými úlohami) 

a úlohami. Stránka je určená učiteľom na využitie vo vyučovacom procese i na samoštúdium 

pre študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť vyučovania, prípadne na prípravu na maturitné 

skúšky alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Stránku je možné nájsť na internetovej 

adrese www.matheasy.eu.  

V tretej fáze ILDF, fáze lokálneho dopadu, sme skúmali použitie stránky v praxi. Na 

popis kvázi-experimentu, sme vybrali teoretický rámec Inštrumentálny prístup, ktorý bližšie 

popisujeme v kapitole 3.3 našej dizertačnej práce. Tento teoretický rámec nám poskytol 

nielen pojmový aparát, ale tiež prostriedok na zachytenie interakcie medzi inštrumentom 

a študentom s dôrazom na kognitívne procesy. 

Priebeh kvázi-experimentu, spôsob zberu dát a ich vyhodnotenie popisujeme 

v kapitole 4.4 našej dizertačnej práce. Hlavnú hypotézu, ktorú sme pomocou kvázi-

experimentu overovali je Študenti vyučovaní pomocou web stránky www.matheasy.eu 

(experimentálna skupina) dosiahnu v kontrolných testoch vedomostí rovnaké až lepšie 

výsledky ako študenti kontrolnej skupiny. 
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The Integrative Learning Design Framework (ILDF) 1 

ILDF sa snaží poskytnúť komplexný, flexibilný rámec, ktorý DBR berie ako sociálne 

konštruovaný, kontexualizovaný proces na produkovanie efektívnej vzdelávacej intervencie 

s vysokou pravdepodobnosťou používania v praxi. Cieľom ILDF je nielen skonštruovať návrh 

intervencie na učenie sa a vyučovanie, ale tiež vybudovať efektívne prostredie na učenie sa. 

ILDF sa snaží skombinovať kreativitu komunity dizajnérov a developerov s náležitým 

dodržiavaním štandardov kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných metód vo vzdelávaní. 

V rámci ILDF vieme ohraničiť štyri fázy2: 

1. The Informed Exploration Phase  

Oboznamovanie sa s problematikou 

2. The Entactment Phase 

Vytváranie intervencie 

3. The Evaluation phase: Local Impact 

Evaluácia: Lokálny dopad 

4. The Evaluation phase: Broad Impact 

Evaluácia: Širší dopad 

 

Jednotlivé fázy sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú, ide o iteratívny proces.  

Prvá fáza: Oboznamovanie sa s problematikou 

 Táto fáza spočíva v nevyhnutných výskumných krokoch ako: identifikácia problému, 

prehľad literatúry a definícia problému i návrh jeho riešenia. K tomuto základu ešte môžeme 

pridať štúdie inovatívnych trendov, štúdie, ktoré nám viac povedia o konečnom užívateľovi 

navrhovanej intervencie, pohľad expertov na danú tému, pozorovanie vyučovania atď. 

 V našom prípade išlo o štúdium literatúry zameranej na vyučovanie goniometrických 

funkcií, čiže rôzne didaktické prístupy k tejto téme, taktiež ako je táto téma rozobratá 

v rôznych (i zahraničných) učebniciach (viac v kapitole 1.3); a literatúry z histórie 

matematiky, aby sme dostali ucelený obraz z epistomologického hľadiska na GF, ako sa 

pojmy z oblasti GF vyvíjali (viac v kapitole 1.2). Hlavne z internetových zdrojov, 

z prieskumov i z neformálnych rozhovoroch s učiteľmi z praxe sme sa snažili zistiť situáciu 

o integrovaní IKT a ich prijatí/neprijatí vo vyučovaní matematiky. V neposlednom rade sme 

sa venovali štúdiu apletov, ktoré k téme GF už boli vytvorené a štúdiám, ktoré boli k týmto 

apletom vypracované (viac v kapitole 2.2.4). 

                                                 
1 Spracované podľa (Ritland, 2003) 
2 Uvádzame v pôvodnom anglickom znení s nami navrhovanými slov. prekladmi 
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Druhá fáza: Vytváranie intervencie 3 

 V modeli ILDF sa na intervenciu pozerá ako na sociálne konštruovaný objekt, ktorý 

musí byť jasne popísaný a prepracovaný v niekoľkých cykloch, nie iba ako jednoduchý zásah 

na overenie hypotéz. Z tohto dôvodu táto fáza zahŕňa pilotnú verziu intervencie, prototyp 

popisu a následne vyvíjanie (cibrenie) intervencie do detailov. Vývoj v tejto fáze je primárne 

ovplyvnený hodnotením na základe lokálneho dopadu intervencie. Táto fáza môže zabrať 

značne veľa času a vyžadovať si niekoľkonásobne opakované cykly vývoja (s čím ale treba  

pri plánovaní výskumu už dopredu rátať).  

 Vychádzajúc z poznatkov, ktoré sme nadobudli v rámci prvej fázy ILDF, sme navrhli 

a vytvorili aplety, ktoré sme postupným pridávaním textu (teoretické poznatky, príklady, 

úlohy, aktivity, popisy apletov, metodické poznámky a pod.) dotvorili na ucelenú web 

stránku.  

Počas pilotáže v rámci výskumu diplomovej práce sa objavili niektoré nedostatky: 

posun textu na stránke, rozloženie príkladov a apletov na stránke, zložitá adresa na stránku, 

farebne rozlíšenie nadpisov na aplete, numerické a iné preklepy v texte. Tieto nedostatky sme 

vhodným spôsobom odstránili. Tieto úpravy si nevyžadovali žiadne hlbšie zásahy do 

zdrojových kódov jednotlivých apletov. 

Stránka s apletmi bola prijatá i ohodnotená veľmi pozitívne ako zo strany študentov, 

tak aj zo strany ich učiteľov. Toto pozitívne prijatie nám bolo povzbudením do ďalšej práce 

i výskumu. 

Tretia fáza: Evaluácia: Lokálny dopad 

 Cieľom tejto fázy je hodnotenie lokálneho dopadu intervencie na vyučovanie: Ako 

(dobre) navrhnutá intervencia „uspokojuje svojich používateľov“? (V našom konkrétnom 

prípade, ako nami vytvorená stránka „uspokojuje“ jej používateľov, čiže učiteľov a hlavne 

študentov?) 

Naďalej trvá vývojový proces intervencie. Zber a analýza dát však už neslúži iba na to, 

aby pomohli vyvíjať intervenciu (formatívne hodnotenie intervencie), ale tiež, aby postupne 

umožnili vyvíjať lokálnu teóriu učenia sa/ vyučovania týkajúcu sa danej intervencie 

(sumatívne, zhrňujúce hodnotenie intervencie). Vyhodnocovanie dát v tejto fáze môže viesť 

až k rozsiahlym, podstatným zmenám v intervencii.   

 Výskum v tejto fáze tvorí gro tejto dizertačnej práce. V kapitolách (4.3 a 4.4) sa 

venujeme výskumným metódam, ktoré sme v našom  výskume použili, popisu priebehu 

výskumu i výsledkom, ktoré z neho vyplývajú. 

                                                 
3 Prvé dve fázy prebehli ešte ako časť diplomovej práce. Skrátene uvádzame výsledky práce (pre viac detailov 
pozri (Židová, 2007)). 
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Štvrtá fáza: Evaluácia: Širší dopad  

 Cieľom tejto fázy je pozrieť sa na záležitosti „ekologickej validity“ (jeho používania 

vo vhodnom prostredí), úspešného rozšírenia intervencie a jej prijatiu v širšom kontexte 

a širšej verejnosti. ILDF upriamuje svoju pozornosť nielen na zverejnenie a sprístupnenie, ale 

tiež má na zreteli prijatie a  adaptáciu skúmanej intervencie a jej zaradenie do praxe. 

Nevyhýba sa ani otázke „smrteľnej mutácie“ (upravenie intervencie, alebo jej použitie veľmi 

nevhodným spôsobom, ktoré môže viesť až k „ujme“) verzus kreatívnejšie a efektívnejšie 

spôsoby použitia danej intervencie.  

Ciele a hypotézy práce 

Výskumný problém, ktorým sa v tejto práci zaoberáme je Ako navrhnúť stránku 

a aplety tak, aby podporovala u študentov učenie sa o goniometrických funkciách? 

Vo fázach 1.-2. metodológie ILDF (kapitola 4.2) sme sa venovali hlavne tomu, ako prebieha 

učenie sa o goniometrických funkciách, tak aby sme mohli navrhnúť a zrealizovať stránku, 

ktorá toto učenie sa bude podporovať. 

Cieľom predkladanej dizertačnej práce je teda preskúmať, či stránka a aplety, ktoré 

sme navrhli vychádzajúc z predchádzajúceho výskumu sú vhodnou učebnou pomôckou na 

vyučovanie tematického celku Goniometrické funkcie. 

Proces tvorby, dopĺňania a vylepšovania stránky síce nie je nikdy úplne ukončený, ale 

v tejto fáze, v akej sa momentálne nachádza sme si dali za úlohu zistiť, či táto stránka naozaj 

prispieva k učeniu sa poznatkov o GF. Z predpokladov a paradigiem, s ktorými sme túto 

stránku tvorili (viac v kapitole 3.1 a 2.2), vyšli hypotézy, ktoré sme overovali experimentom 

(resp. kvázi experimentom). 

 

Hlavná hypotéza: Študenti vyučovaní pomocou web stránky www.matheasy.eu 

(experimentálna skupina) dosiahnu v kontrolných testoch vedomostí rovnaké až lepšie 

výsledky ako študenti kontrolnej skupiny. 

Pracovné hypotézy: 

H1: Študenti vyučovaní pomocou web stránky www.matheasy.eu (experimentálna skupina) 

dosiahnu v priebežnom kontrolnom teste (Test14) vedomostí rovnaké až lepšie výsledky ako 

študenti kontrolnej skupiny. 

H2: Študenti vyučovaní pomocou web stránky www.matheasy.eu (experimentálna skupina) 

dosiahnu v záverečnom kontrolnom teste (čiže post-teste, budeme označovať ako Test25) 

vedomostí rovnaké až lepšie výsledky ako študenti kontrolnej skupiny. 

                                                 
4 Tento prvý kontrolný test Test1 bol zadaný približne v polovici experimentálneho obdobia. 
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H3: Rozdiel medzi priemernými známkami z priebežného a záverečného testovania narastie 

v prospech experimentálnej skupiny. 

H4: Študenti experimentálnej skupiny budú dosahovať lepšie skóre v príkladoch, kde bol 

kladený dôraz na vizuálne vedomosti (grafy, orientácia na jednotkovej kružnici a i.). 

H5: Študenti experimentálnej skupiny dosiahnu rovnaké až lepšie výsledky v teste na 

testovanie trvácnosti vedomostí. 

Metódy 

Kvázi-experiment 

Na skúmanie v 3. fáze metodológie ILDF sme sa rozhodli použiť, ako nám to už 

samotná metodológia navrhuje, empirický kvázi-experiment6, aby sme overili hypotézy, ktoré 

sme stanovili.  

Experiment v pedagogickom výskume je definovaný ako vývoj prostredia, v ktorom 

výskumník objektívne pozoruje fenomén, ktorý sa objaví, keď výskumník v prísne 

kontrolovanej situácii manipuluje jednou alebo viac premennými a ostatné udržuje 

nezmenené (konštantné). Pri experimente subjekty do kontrolnej a experimentálnej skupiny 

vyberáme náhodným výberom. Ak takýto náhodný výber nevieme zabezpečiť, hovoríme 

o kvázi-experimente. Empirický znamená, že budeme tento experiment vykonávať 

v prirodzených podmienkach (nie laboratórnych - umelo vytvorených). 

V rámci experimentu sa používajú rôzne metódy zberu dát: dotazník, škálovanie, 

pozorovanie, (didaktické) testy a pod. 

Podľa kategorizácie v Johnson&Burke (2008)  je náš experiment silný, pretože máme 

dve skupiny: kontrolnú a experimentálnu, ktoré budeme porovnávať podľa výsledkov 

v kontrolných písomných prácach na overovanie vedomostí (testoch7). Tieto skupiny neboli 

vybraté náhodným výberom, preto hovoríme o kvázi-experimente (viac v kapitole 4.4). Pri 

experimentálnej metóde sa na označenie experimentálnej zmeny používa pojem nezávisle 

premenná. Je to premenná v experimente, ktorou sa manipuluje experimentálna skupina. 

Následok vplyvu nezávisle premennej sa nazýva závisle premenná (Gavora,1997). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
5 Tento druhý kontrolný test Test2 bol zadaný na záver experimentálneho obdobia (záver vyučovacieho celku 
GF). 
6 Spracované podľa (Turek, 1998), (Gavora, 2008), (Johnson&Burke, 2008) 
7 Podľa literatúry o pedagogickom výskume (napr. Gavora (2008)) testy sú objektívne výskumné nástroje, ktoré 
boli overené v praxi. V našej práci, pre skrátenie budeme pod pojmom test rozumieť kontrolné písomné práce na 
overovanie vedomostí. 
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V našom empirickom experimente teda definujeme: 

• závisle premennú: výkon študentov 

• nezávisle premennú: vyučovanie tematického celku GF  

o využitie web stránky www.matheasy.eu  (pre experimentálnu skupinu) 

o  tradičné vyučovanie (pre kontrolnú skupinu) 

Metódy zberu dát, ktoré sme v empirickom pedagogickom experimente použili: 

� Kontrolné písomné práce (testy), ktorými budeme zisťovať stav vedomostí 

v jednotlivých skupinách a ich obsahová analýza8, 

� Participačné pozorovanie,  

� Dotazníky. 

Na overovanie hypotéz H1 - H5 sme použili hlavne výsledky študentov v kontrolných 

písomných prácach a ich obsahovú analýzu. Metódy pozorovanie a dotazníky sme použili na 

dokreslenie celkovej situácia a hodnotenia použitia intervencie zo strany študentov. 

                                                 
8 Podľa Gavora (2008) 
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Výsledky práce a ich význam 

V predkladanej dizertačnej práci sme predstavili interaktívne aplety ako jednu 

z možností, ktoré ponúkajú IKT pri inovatívnom vyučovaní tematického celku Goniometrické 

funkcie na strednej škole.  

V práci sme sa venovali stručnému prehľad historického vývoja trigonometrie, 

postaveniu goniometrických funkcií v dôležitých slovenských pedagogických dokumentoch 

a spôsobu ich zavádzania na strednej škole. Na základe vysokých požiadaviek zvládnutia 

učiva z tematického celku goniometrických funkcií na maturitnej skúške uvedených v 

cieľových požiadavkách Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A sa javí, že v praxi 

študenti toto učivo nemusia dostatočne zvládnuť (hlavne kvôli časovo-organizačným nárokom 

kladených na učiteľa). 

Za hlavný prínos pre prax preto považujeme vytvorenú intervenciu, ktorá je voľne 

dostupná na internete. Na webovej stránke www.matheasy.eu je spracovaný tematický celok 

goniometrických funkcií s prihliadaním na slovenské učebnice, Štátny vzdelávací program 

a cieľové požiadavky na maturitné skúšky. Stránka s vytvorenými apletmi, doplnenými 

teoretickými poznatkami, aktivitami, príkladmi a úlohami tvorí vyučovaciu pomôcku pre 

učiteľa použiteľnú priamo vo vyučovaní,  je tiež určená pre študentov na domácu prípravu, 

alebo na prípravu na maturitné skúšky a prijímacie konanie na vysoké školy.  

Prínosom pre prax sú tiež výsledky kvázi-experimentu, ktorý sme v rámci výskumu 

uskutočnili a ktorý sa stal nástrojom na overenie našich hypotéz. Výsledky experimentu 

ukázali, že študenti experimentálnej skupiny preukázali v priemere rovnaké až lepšie 

výsledky ako študenti kontrolnej skupiny. Za prínos však považujeme aj poznatky, ktoré 

výskum priniesol prostredníctvom  pozorovania a dotazníka.  

Prínos do teórie vyučovania matematiky vidíme v popísaní existujúcich apletov 

a hodnotiacich  kritérií, ktoré sa dajú využiť nielen pri hodnotení už existujúcich apletov, ale 

tiež pri tvorbe nových apletov. Na našu intervenciu sa pozeráme taktiež z pohľadu rôznych 

teórií učenia sa. Konkrétne na popis kvázi-experimentu sme použili teoretický rámec 

Inštrumentálny prístup, ktorý nám poskytol dostatočný pojmový aparát na zachytenie 

interakcie medzi subjektom a inštrumentom. Prínos vidíme aj v implementácii výskumného 

dizajnu ILDF, v rámci metodológie Design based research, ktorá umožňuje vytvárať 

a zhodnotiť intervencie určené priamo pre prax. Za prínos to považujeme najmä z dôvodu, že 

teoretický rámec Inštrumentálny prístup a metodologický rámec ILDF nie sú veľmi vo 

výskumoch na Slovensku rozšírené. 

Vypracovávanie tejto dizertačnej práce nás obohatilo o množstvo nových poznatkov 

ako aj praktických skúseností. Z časových a organizačných dôvodov však nebolo možné 

previesť výskum v takej miere ako sme si v jeho úvodných fázach predstavovali.  
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V budúcnosti by bolo vhodné výskum v teréne zopakovať tak,  aby sme prenikli viac 

do podstaty problematiky. Podľa nášho názoru, na to, aby sme vedeli jednoznačne potvrdiť 

naše hypotézy kvantitatívnym výskumom a z toho generalizovať závery, by mal na 

experimente spolupracovať skúsený učiteľ s dlhodobou praxou v používaní vytvorenej 

intervencie. Takýmto spôsobom by bolo možné podstatne zvýšiť validitu prevedeného 

výskumu. 
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Summary 

Interactive applets are introduced as one possibility of using ICT in innovative 

teaching of trigonometric functions. 

The methodology we used in the thesis is Design Based Research. From many 

different methodological models and frameworks of the methodology we used concretely The 

Integrative Learning Design Framework (ILDF). 

In the first phase, Informed exploration, of ILDF, we studied historical development of 

trigonometry, trigonometry in Slovak curriculum and other important pedagogical regulations, 

how trigonometry and trigonometric functions are taught at secondary school level and what 

is the actual use of applets in teaching of trigonometric functions. We define applets in this 

research as interactive web-based tools that support learning by enhancing, amplifying and 

guiding the cognitive process of a learner. Applets are easily accessible on the internet; they 

are interactive, dynamic and animated. We have examined different criteria that can be used 

in evaluating existing applets and designing new applets. These criteria were used in 

evaluating existing applets on the internet designed for teaching/learning trigonometric 

functions and later on in designing and developing our own applets. 

In the second phase, Enhancement, of ILDF we designed and programmed applets in 

programming language Imagine Logo. Subsequently, the applets were built in to the web site 

together with theory, activities, tasks and examples. The website as a unit can be found on the 

internet address www.matheasy.eu . 

In the third phase, Evaluation: Local Impact, of ILDF, the theoretical framework used for 

describing the quasi-experiment was Instrumental approach. This framework provided 

accurate notions and structure to depict an interaction between subject – student and 

instrument. In quasi-experiment we used methods: observations, content analysis of text and 

questionnaires. 

The score of students of experimental group was in average the same or better than the 

score of the control group in both knowledge-control tests we used. Students of experimental 

group liked the work with website in the computer lab, some did not. They could express their 

survey in questionnaire.  

 
 
 


