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4 Možností zvyšovania efektívnosti vyučovacia prírodovedného 

vzdelávania aplikáciou informačno-komunikačných technológií – 

experimentálny výskum 1 

 

4.1 Cieľ výskumu  

 

Hlavným cieľom experimentálneho výskumu bolo zistiť možnosti aplikácie IKT pri 

zvyšovaní efektívnosti vyučovania prírodovedného vzdelávania (prírodovedy na 1. stupni 

základnej školy). Hlavný cieľ zahŕňal nasledujúci systém čiastkových cieľov: 

1. Navrhnúť experimentálny systém vyučovania, aplikujúci inovačnú bázu IKT 

(reprezentovanú multimediálnymi výučbovými programami) vo vyučovaní 

niektorých tematických celkov z prírodovedy pre 3. a 4. ročník základnej školy. 

2. Porovnať efektívnosť experimentálneho vyučovania s efektívnosťou tradičného 

systému vyučovania. 

3. Zistiť a štatisticky analyzovať postoje a názory žiakov  na experimentálny systém 

vyučovania. 

4. Aktualizovať doterajšiu teóriu a prax výučby prírodovedy na 1. stupni ZŠ 

vzhľadom na výskumom zistené skutočnosti.  

5. Zistiť a sformulovať možnosti zavedenia nami skúmaného experimentálneho 

systému vyučovania  do  školskej praxe. 

Základom či podstatou experimentálneho systému vyučovania prírodovedy na 1. 

stupni ZŠ, ako sme ho navrhli a realizovali, je aplikácia IKT reprezentovaná multimediálnymi 

výučbovými programami vo vyučovaní prírodovedy na 1. stupni základnej školy. Experiment  

sa vykonal s jednoznačným cieľom zistiť efektívnosť vyučovania niekoľkých tematických 

celkov prírodovedy s podporou IKT oproti tradičnému spôsobu vyučovania. 

 

4.2 Hypotézy výskumu 

 

Empirickým výskumom sme overovali nasledujúcu hlavnú hypotézu: 
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VH:  Navrhnutý experimentálny systém vyučovania prírodovedy na 1. stupni ZŠ (aplikujúci 

IKT) bude v našom experimente efektívnejší ako tradičné vyučovanie.      

Na kvantitatívnu a kvalitatívnu verifikáciu sme VH rozdelili na subhypotézy. 

Kognitívna oblasť: 

H1:  Žiaci 3. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. 

stupňa ZŠ dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania štatisticky významne vyšší 

výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako žiaci 3. ročníka 

vyučovaní tradične.  

H2:  Žiaci 4. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. 

stupňa ZŠ dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania štatisticky významne vyšší 

výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako žiaci  4. ročníka 

vyučovaní tradične.  

H3:  Chlapci 3. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. 

stupňa ZŠ dosiahnu štatisticky významne vyšší výkon v kognitívnom učení na konci  

experimentálneho vyučovania ako dievčatá.  

H4:  Chlapci 4. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. 

stupňa ZŠ dosiahnu štatisticky významne vyšší výkon v kognitívnom učení na konci  

experimentálneho vyučovania ako dievčatá.  

Afektívna oblasť:   

H5:  Žiaci vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. stupňa ZŠ 

budú mať na konci experimentu k predmetu prírodoveda štatisticky významne 

pozitívnejší vzťah ako žiaci vyučovaní tradične.   

H6:  Žiaci vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. stupňa ZŠ sa 

budú na konci experimentu prírodovedu radšej učiť ako žiaci vyučovaní tradične. 

4.3 Výber výskumných vzoriek  

  

Spôsob výberu výskumnej vzorky: Základný súbor tvorili žiaci 3. a 4. ročníka základnej 

školy. Výberový súbor (vzorku) tvorili žiaci vybraných základných škôl Prešovského kraja, 
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ktorých učitelia boli ochotní spolupracovať pri realizovaní výskumu (aplikovaniu IKT na 

vyučovacích hodinách prírodovedy).  

Rozsah výberu výskumnej vzorky: Rozsah výberu n sme ešte navyše prekontrolovali 

výpočtom podľa  vzorca (podľa I. Tureka, 1996): 

n ≥ z2 . p (100 – p) / e2 

1,962 . 50 . (100 – 50) / 102 = 96,04 

n ≥ 96,04 

kde: n – počet prvkov výberového súboru, z – hodnota zodpovedajúca hladine významnosti z0,05 = 

1,96, e – prípustná chyba merania (10%), p – relatívna početnosť v percentách (odporúčaná 50) 

Z výpočtu vyplýva, že aby bol experiment štatisticky spracovateľný (tiež jedna z 

podmienok použitia induktívnej štatistiky) a validný, na hladine významnosti 95% potrebujeme 

minimálne 96 žiakov v experimentálnej skupine a rovnaký počet v kontrolnej skupine.  

Pri opätovnom oslovení učiteľov sme vytvorili výskumnú vzorku tak, že do nášho 

experimentu bolo zaradených celkovo 116 žiakov v experimentálnej skupine, 112 žiakov 

v kontrolnej skupine (pozri tabuľka 8). Takýto rozsah nášho výberu výskumnej vzorky teda  

vyhovuje aj teórii počtu pravdepodobnosti a matematickej štatistike.  

Prehľad o výslednej vnútornej štruktúre výskumnej vzorky podávajú nasledujúce tabuľky.  

 

Tab. 8  Štruktúra výskumných vzoriek (zloženie) 

Základná škola Celkový počet žiakov ES KS 

ZŠ Prešov 73 32 41 
ZŠ Prešov 76 41 35 
ZŠ Vranov n/Topľou 79 43 36 

Celkový počet 228 116 112 
Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Keďže experimentálny zásah prebiehal  v 3. aj vo 4. ročníku, tabuľky 9 a 10 uvádzajú 

počty žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
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Tab. 9 Štruktúra výskumnej vzorky podľa ročníkov – 3. ročník 

Základná škola Celkový počet žiakov ES KS 

ZŠ Prešov 40 17 23 
ZŠ Prešov 41 22 19 
ZŠ Vranov n/Topľou 41 20 21 

Celkový počet 122 59 63 
Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Tab. 10 Štruktúra výskumnej vzorky podľa ročníkov – 4. ročník 

Základná škola Celkový počet žiakov ES KS 

ZŠ Prešov 33 15 18 
ZŠ Prešov 35 19 16 
ZŠ Vranov n/Topľou 38 23 15 

Celkový počet 106 57 49 
Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Experimentálna a kontrolná skupina sú porovnateľné z hľadiska počtu žiakov. 

Tab. 11 Charakteristika štruktúry výskumnej vzorky v 3. ročníku 

experimentálna skupina 
(ES) 

počet žiakov 
n 

počet chlapcov 
n / % 

počet dievčat 
n / % 

ZŠ Prešov 17   9 – 52,94 8 – 47,06 
ZŠ Prešov 22 16 – 72,72 6 – 27,28 
ZŠ Vranov n/Topľou 20 12 – 60,00 8 – 40,00 

celkový počet 59 37 – 62,71 22 – 37,29 
priemerný počet v triede 17,6 12,3  7,3 

kontrolná skupina  
(KS) 

počet žiakov  počet chlapcov 
n / % 

počet dievčat 
n / % 

ZŠ Prešov 23 11 – 47,82 12 – 52,18 
ZŠ Prešov 19 11 – 57,89   8 – 42,11 
ZŠ Vranov n/Topľou 21 13 – 61,90   8 – 38,10 

celkový počet  63 35 – 55,55 28 – 44,45 

priemerný počet v triede 21 11,7 9,3 
Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Tab. 12 Charakteristika štruktúry výskumnej vzorky vo 4. ročníku 

experimentálna skupina 
(ES) 

počet žiakov 
n 

počet chlapcov 
n / % 

počet dievčat 
n / % 

ZŠ Prešov 15   9 – 60,00   6 – 40,00 
ZŠ Prešov 19   9 – 47,36 10 – 52,64 
ZŠ Vranov n/Topľou 23 11 – 47,83 12 – 52,17 

celkový počet 57 29 – 50,88 28 – 49,12 
priemerný počet v triede 19 9,7 9,3 

kontrolná skupina 
(KS) 
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ZŠ Prešov 18 14 – 77,77 4 – 22,23 
ZŠ Prešov 16   8 – 50,00 8 – 50,00 
ZŠ Vranov n/Topľou 15   7 – 46,65 8 – 53,35 

celkový počet  49 30 – 61,22 19 – 38,88 

priemerný počet v triede 16,3 10 6,3 
Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

   Deklarácia štatistickej rovnocennosti súborov (v programe Statistica): Poslednou 

fázou vo výbere experimentálnej a kontrolnej skupiny bolo na začiatku experimentu 

štatisticky overiť štatistickú rovnocennosť skupín (experimentálnej a kontrolnej). K tomuto 

účelu bol použitý vstupný didaktický test (pozri prílohu B.1, B.3), realizovaný v oboch 

skupinách na začiatku pedagogického experimentu, výsledky ktorého boli štatisticky 

analyzované prostredníctvom Mann-Whitneyho U-testu. Výsledky uvádzame v nasledujúcich 

tabuľkách.     

Tab. 13 Štatistická rovnocennosť skupín v 3. ročníku 

Mann-Whitney U Test (Spreadsheet1)

By variable skupina

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

experimentáln

a

Rank Sum

kontrolná

U Z p-level Z

adjusted

p-level Valid N

experimentáln

a

Valid N

kontrolná

2*1sided

exact p

percentuálna úspešnosť 3623,000 3880,000 1853,000 -0,028178 0,977520 -0,028313 0,977412 59 63 0,979639

 

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel na vstupe do experimentu medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou.  

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel na vstupe do experimentu medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou. 

Záver: p > 0,05   Prijímame teda nulovú hypotézu – nie je signifikantný rozdiel medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou na vstupe. Priebeh rozloženia štatistického súboru 

dokladujeme ešte na krabicovom grafe (obr. 1).   



 
 

58 

 

Obr. 1 Štatistická rovnocennosť skupín v 3. ročníku 

 

Tab. 14 Štatistická rovnocennosť skupín vo 4. ročníku 

Mann-Whitney U Test (Spreadsheet1)

By variable skupina

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

experimentáln

a

Rank Sum

kontrolná

U Z p-level Z

adjusted

p-level Valid N

experimentáln

a

Valid N

kontrolná

2*1sided

exact p

percentuálna úspešnosť 2772,000 2899,000 1119,000 -1,75843 0,078675 -1,76779 0,077097 57 49 0,079179  

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel na vstupe do experimentu medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou.  

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel na vstupe do experimentu medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou. 

Záver: p > 0,05 Prijímame teda nulovú hypotézu – nie je signifikantný rozdiel medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou na vstupe. Priebeh rozloženia štatistického súboru 

dokladujeme ešte na krabicovom grafe (obr. 2).  
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Obr. 2 Štatistická rovnocennosť skupín vo 4. ročníku 

 

4.4  Výber metód a techník výskumu 

 

Pri výskume sme použili nasledujúce pedagogicko-výskumné a pedagogicko-

psychologické metódy:  

1. pedagogický experiment  hlavná metóda; 

2. didaktické testy  na overenie hypotézy  H1, H2, H3, H4;  

3. dotazníkovú metódu  na overenie hypotézy H5, H6; 

4. štatistické metódy spracovania výsledkov výskumu  na  štatistickú verifikáciu 

hypotéz výskumu  (opisná štatistika i induktívna štatistika).  
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4.4.1  Pedagogický experiment 

            

Hlavnou výskumnou metódou bol dvojskupinový pedagogický experiment, ktorého 

realizáciu možno schematicky znázorniť:  

 

Obr. 3 Schéma dvojskupinového pedagogického experimentu 

 

V našom experimente bolo problematické úplne náhodne vytvoriť výskumné skupiny, 

preto aj náš výskum má povahu kváziexperimentu. Pripomíname, že pri kváziexperimente sme 

museli pracovať s triedami a školami, ktoré boli ochotné podieľať sa na realizácii výskumu.  

Operacionalizácia premenných z hypotéz: 

- experimentálny systém vyučovania prírodovedy – vyučovacie hodiny prírodovedy 

podporované IKT,  

- tradičné vyučovanie – hodiny prírodovedy realizované  tradičnými didaktickými 

prostriedkami [didaktickými prostriedkami, ktoré sú schválené Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky a štandardne používané vo vyučovaní prírodovedy na 

1. stupni základnej školy (patria tu učebnice pre 3. a 4. ročník základnej školy, 

pracovné zošity pre 3. a 4. ročník základnej školy)].  
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Nezávisle premennou, s ktorou sme manipulovali, bol systém vyučovania 

v experimentálnej skupine, v kontrolnej  tradičný. Závisle premennou v experimente  boli 

výkony žiakov: vedomosti – zapamätanie, porozumenie a aplikácia informácií (podľa 

Niemerkovej taxonómie kognitívnych cieľov), postoje žiakov a učiteľov k experimentálnemu 

vyučovaniu. Z hľadiska validity a reliability experimentu bolo mimoriadne dôležité 

kontrolovať intervenujúce premenné – osobnosť žiakov, osobnosť učiteľa, ciele vyučovania a 

učivo, čas vyučovania atď. 

 

4.4.2  Didaktický test 

  

Na zisťovanie kognitívnej úrovne prírodovedných poznatkov sme využili didaktické 

testy (neštandardizované), ktoré sme žiakom zadali bezprostredne pred a po 

experimentálnom zásahu. I. Turek (1996) charakterizuje takéto didaktické testy na základe 

viacerých kritérií ako neštandardizovaný, kognitívny, vstupný, výstupný, subjektívne skórovaný, 

monotematický, rozlišujúci. Jednotlivé testy sú súčasťou prílohy (príloha B. 1 – B. 4).  

Vyriešením úloh v didaktickom teste mali žiaci preukázať, či si osvojili náročnejšie 

úlohy, či sú schopní posúdiť situácie, v ktorých je možné využiť osvojené prírodovedné 

vedomosti.  

Pri tvorbe didaktického testu  bolo zámerom, aby obsah testu reprezentoval učivo 

tematického celku, a aby sa v ňom nachádzali dôležité časti učiva. Snažili sme sa 

o diagnostikovanie úrovne pochopenia pojmov a ich praktickej aplikácii pri problémových 

úlohách bežného života.  

Pri tvorbe didaktických testov sme využili  aj Banku testových úloh autoriek R. 

Bernátová, H. Kochová (2006) a Zbierku uvoľnených úloh medzinárodných meraní TIMSS 

(2008), časť prírodoveda. 

Vstupný test bol zostavený z učiva predošlého tematického celku, ktorý žiaci preberali, 

výstupný test bol z tematického celku, v ktorom bol realizovaný pedagogický experiment. Pri 

vyhodnocovaní testov sme použili zložené skórovanie.  

Charakteristika testov v jednotlivých ročníkoch:  
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3. ročník – vstupný aj výstupný test bol monotematický, kognitívny. Vstupný test (príloha B. 1) 

obsahoval  9 úloh, z toho štyri úlohy (2, 5, 6, 8) boli otvorené so stručnou odpoveďou, dve boli 

polytomické (7, 9), dve produkčné (1, 3), jedna bola priraďovacia (4).  Výstupný test (príloha B. 

2) obsahoval 9 úloh, z toho dve (4, 9) boli otvorené so stručnou odpoveďou, dve polytomické 

(3, 7), jedna bola priraďovacia (2), jedna produkčná (1), jedna dvojúrovňová (6),  jedna úloha 

na usporiadanie (5) a jedna úloha dichotomická (8). 

4. ročník – vstupný aj výstupný test bol monotematický, kognitívny. Vstupný test (príloha B. 3) 

obsahoval  9 úloh, z toho štyri boli otvorené so stručnou odpoveďou (3, 4, 5, 8), dve boli 

polytomické (2, 6). Test obsahoval aj dve produkčné úlohy (1, 7) a posledná úloha bola 

otvorená so širokou odpoveďou.  Výstupný test (príloha B. 4) obsahoval  13 úloh, z toho šesť 

bolo otvorených so stručnou odpoveďou (3, 5, 6, 8, 9, 10), päť  polytomických (1, 4, 7, 10, 11), 

jedna úloha bola priraďovacia (12), dve úlohy boli produkčné (2,13).   

Pri administrácii didaktického testu sme sa usilovali zaistiť optimálne podmienky. Každý 

žiak mal svoj vlastný test. Na vypracovanie didaktického testu mali žiaci celú vyučovaciu 

hodinu (cca 40 minút po zadaní inštrukcií). Administráciu testu sme realizovali osobne.  

 

4.4.3  Dotazníková metóda 

 

Na zisťovanie vzťahu k vyučovaciemu predmetu prírodoveda sme použili dotazníkovú 

metódu. Dotazník vyplňovali žiaci experimentálnej aj kontrolnej skupiny  pred a po realizovaní 

experimentu.  

Postojový dotazník tvorilo 7 položiek. Keďže nie je k dispozícii žiaden štandardizovaný 

dotazník pre zisťovanie postojov k  predmetu žiakov 1. stupňa, pri tvorbe nášho dotazníka sme 

vychádzali z dotazníka Dotazník na hodnotenie kvality výučby predmetu žiakmi I. Tureka (2000, 

2008), ktorý sme upravili pre žiakov 1. stupňa ZŠ a z Dotazníka z telesnej výchovy pre žiakov 4. 

ročníka základnej školy (Sivák, Kršjaková, Sokol 2001).   

Poznámka: Pred samotným nasadením postojového dotazníka pre žiakov zaradených 

do experimentu bola vykonaná jeho pilotáž u 20 žiakov  3. a  4. ročníka a následne bola 

realizovaná menšia modifikácia troch položiek dotazníka.   
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4.4.4 Štatistické spracovanie výsledkov pedagogického experimentu  

 

Pri vyhodnocovaní získaných údajov sme využili nasledujúce metódy opisnej, ako aj 

induktívnej štatistiky:  

- Posúdenie normality rozdelenia skúmaných dát. Jedným zo základných 

predpokladov rôznych štatistických analýz je posúdenie normálneho rozloženia 

dát (normalita). Na základe zistenej normality môžeme rozhodnúť, aký typ testu 

pre ďalšie vyhodnotenie použijeme (parametrický alebo neparametrický). V práci 

sme k testovaniu normality rozdelenia použili jednak grafický spôsob – histogram 

– vizuálne porovnanie rozloženia dát s normálovým rozložením a navyše ešte aj 

numerický test normality (Andersov-Darlingov). Na základe výsledkov tohto testu 

môžeme rozhodnúť, aký typ testu (zo skupiny testov induktívnej štatistiky pre 

testovanie hypotéz) je vhodné použiť pre ďalšie vyhodnotenie získaných údajov – 

parametrický/neparametrický. 

- Posúdenie štatistickej významnosti vo výkonoch v  didaktických testoch medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinu v pedagogickom experimente. Mann-

Whitneyho U test sa používa pri porovnaní mediánov dvoch nezávislých vzoriek. 

Použili sme ho na základe výsledkov testu normality, ktorý nám nevykazoval 

normálne rozdelenie. Test odpovedá na otázku, či je rozdiel mediánov 

(presnejšie priemerov poradí) dvoch skupín štatisticky významný, alebo iba 

náhodný. Ak je rozdiel významný (p < 0,05), znamená to, že medzi poradovou 

premennou a binárnou premennou (skupinou) existuje vzťah.  

        Pre výpočet hodnoty Mann-Whitney U testu sa používa nasledujúci vzorec:  

 

Kde: U = Mann-Whitney U test, n1 = veľkosť vzorky jedna, n2  = veľkosť vzorky dva, R i = Rank k 

veľkosti vzorky 

http://rimarcik.com/navigator/hypotezy.html
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- Posúdenie štatistickej významnosti rozdielu v odpovediach na jednotlivé položky 

postojového dotazníka medzi experimentálnou  a kontrolnou skupinu 

v pedagogickom experimente. F-test vypočítaný metódou Kenwarda a Rogera.   

 

4.4.5 Realizácia experimentu 

          

V priebehu školského roka sme do vyučovacieho procesu experimentálnych tried 

zaradili počítačom podporenú výučbu prírodovedy, cieľom ktorého bolo prispieť k efektívnosti 

vyučovacieho procesu. Vyučovacie hodiny tematického celku boli vyučované dvakrát do 

týždňa, pričom 1 vyučovacia hodina bola s podporou výučbového programu (aby nedošlo 

„k presýteniu“ vyučovacieho procesu IKT a zároveň nie každému musí tento spôsob výučby 

vyhovovať). Počítačový program bol prezentovaný učiteľkou prostredníctvom dataprojektoru 

v experimentálnych  triedach. Vyučovacia hodina prírodovedy  v počítačovej miestnosti bola na 

experimentálnych školách využitá na poslednej hodine tematického celku, venovanej 

opakovaniu a precvičeniu učiva tematického celku (zovšeobecnený model realizácie týchto 

hodín je opísaný v podkapitole 3.6). Počítačový program sa aplikoval pri precvičovaní 

a opakovaní učiva (buď na konci vyučovacej hodiny alebo na začiatku nasledujúcej hodiny). 

Každá vyučovacia hodina trvala 45 minút a v priebehu jej realizácie bol použitý výučbový 

program. V kontrolnej skupine prebiehala počas celého školského roka štandardná výučba, na 

ktorej boli  využívané iba tradičné vyučovacie prostriedky určené pre daný ročník základnej 

školy.  

 

4.5  Verifikácia hypotéz pre kognitívnu oblasť výskumu   

 

Pri testovaní nami formulovaných hypotéz sme postupovali podľa tohto algoritmu: 

1. Formulovanie nulovej a alternatívnej hypotézy.  

2. Zvolenie prijateľnej chyby rozhodovania.  

3. Popis štatistických charakteristík skúmaných datových súborov.  

4. Voľba vhodnej testovacej štatistiky.  
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5. Výpočet testovacej štatistiky a prevedenie do pravdepodobnostnej škály.  

6. Vyslovenie záveru testovania.  

 

Formulovanie nulovej a alternatívnej hypotézy 

Konečným cieľom väčšiny štatistických testov je zhodnotenie vzťahu medzi 

premennými. Nulová hypotéza  H0 potom vyjadruje nezávislosť premenných. To znamená, že 

nie je žiaden rozdiel medzi výskumnými premennými. Alternatívna hypotéza Ha stojí oproti 

nulovej. Ak ukážeme, že nulová hypotéza je nepravdepodobná, alternatívna (jediná 

zostávajúca) je teda pravdepodobná. Obvykle sa vyjadruje ako existencia diferencie medzi 

skupinami alebo existencia závislosti medzi premennými (Hendl 2006).  

Zvolenie prijateľnej chyby rozhodovania  

Hladina významnosti α je pravdepodobnosť chyby, ktorú urobíme, ak zamietneme 

nulovú hypotézu, ktorá v skutočnosti platí. Teda, ak prídeme k záveru, že medzi premennými 

existuje vzťah, pričom medzi nimi vzťah nie je. Hladina významnosti Alfa sa tradične 

stanovuje na 5 % (= 0,05) alebo 1 % (=0,01). 

Voľba vhodnej testovacej štatistiky 

Pri voľbe vhodnej testovacej štatistiky je potrebné vziať do úvahy povahu dát 

a stanovenú hypotézu. Ak dáta vo výskume  nevykazujú normálové rozdelenie, za testovaciu 

štatistiku sa volí neparametrický Mann-Whitneyov test.  

Verifikácia hypotézy H1: Žiaci  3. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania 

prírodovedy 1. stupňa ZŠ dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania štatistický 

významne vyšší výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako žiaci  

vyučovaní tradične.  

Pred výberom vhodného štatistického testu sme vykonali analýzu normality dát 

medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou prostredníctvom Anderson-Darlingov testu 

normality.  

 

http://rimarcik.com/navigator/premenne.html
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 Obr. 4 Histogram rozloženia dát vo výstupnom teste – 3. ročník – kontrolná skupina 
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Obr. 5 Histogram rozloženia dát vo výstupnom teste – 3. ročník – experimentálna skupina 
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Jedna skupina dát nevykazuje normálové rozloženie, p hodnota je menšia ako 0,05 

(experimentálna skupina) – použili sme preto na vyhodnotenie získaných výsledkov 

neparametrický Mann-Whitneyho U-test. 

Tab. 15 Výpočet korelačného koeficientu pre 3. ročník 

Mann-Whitney U Test (Spreadsheet9)

By variable skupina

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

experimentáln

a

Rank Sum

kontrolná

U Z p-level Z

adjusted

p-level Valid N

experimentáln

a

Valid N

kontrolná

2*1sided

exact p

percentuálna úspešnosť 3879,500 3501,500 1548,500 1,454527 0,145801 1,461803 0,143796 59 62 0,146249  

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel medzi výsledkami žiakov 3. ročníka v experimentálnej 

a kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. 

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel medzi výsledkami žiakov 3. ročníka v experimentálnej 

a kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. 

Záver: p > 0,05 prijímame teda nulovú hypotézu: Nie je štatisticky významný rozdiel medzi 

žiakmi kontrolnej a experimentálnej skupiny na výstupe.  

 

Obr. 6 Porovnanie výsledkov výstupného testu v experimentálnej a kontrolnej skupine – 3. 

ročník 

Hypotéza H1 sa nepotvrdila.  
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Javová analýza jednotlivých testových úloh vo výstupnom didaktickom teste z prírodovedy 

pre 3. ročník   

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli žiaci experimentálnej (98%) i kontrolnej 

(97%) skupiny v testovej úlohe 3 (polytomická testová úloha), v ktorej mali zakrúžkovať 

živočícha, ktorý sa živí iba rastlinnou potravou. Testová úloha je na zapamätanie informácií.  

Najnižšiu percentuálnu úspešnosť dosiahli obe skupiny vo štvrtej testovej úlohe 

(produkčná testová úloha). Experimentálna skupina riešila testovú úlohu so 74% 

úspešnosťou, kontrolná so 72% úspešnosťou. Testová úloha je na aplikáciu informácii.  

Najvyšší percentuálny rozdiel v riešení testovej úlohy medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou sme zistili v piatej testovej úlohe (usporiadacia testová úloha), 

v ktorej žiaci mali usporiadať v správnom poradí vývinové štádia žaby. Žiaci experimentálnej 

skupiny dosiahli o 7% vyššiu úspešnosť riešenia ako žiaci kontrolnej skupiny. Žiaci 

experimentálnej skupiny mali na vyučovacích hodinách prírodovedy s podporou IKT 

prezentovaný aj počítačom podporovaný model vývinu žaby (nami vytvorený vo Flashi) 

a práve tomu pripisujeme najvyššiu dosiahnutú percentuálnu úspešnosť v prospech 

experimentálnej skupiny.   
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Graf 8  Percentuálna úspešnosť riešenia jednotlivých testových úloh vo výstupnom 

didaktickom teste z prírodovedy pre 3. ročník v experimentálnej a kontrolnej skupine  

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Verifikácia hypotézy H2:  Žiaci  4. ročníka vyučovaní v  experimentálnom systéme vyučovania 

prírodovedy 1. stupňa ZŠ dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania štatistický 

významne vyšší výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako žiaci  

vyučovaní tradične.  

Aj v 4. ročníku sme pred výberom vhodného štatistického testu vykonali analýzu 

normality dát medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou.   
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Obr. 7 Histogram rozloženia dát vo výstupnom teste – 4. ročník – kontrolná skupina 

100,00%90,00%80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%

Median

Mean

80,00%78,00%76,00%74,00%72,00%

1st Q uartile 0,65000

Median 0,75862

3rd Q uartile 0,90000

Maximum 1,00000

0,72326 0,77110

0,72414 0,80000

0,14326 0,17730

A -Squared 1,72

P-V alue < 0,005

Mean 0,74718

StDev 0,15846

V ariance 0,02511

Skewness -0,426240

Kurtosis -0,606078

N 171

Minimum 0,35000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
95% Confidence Intervals

experimentálna skupina

 

Obr. 8 Histogram rozloženia dát vo výstupnom teste – 4. ročník – experimentálna skupina 
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Skupina dát nevykazuje normálové rozloženie, p hodnota je menšia ako 0,05 (u obidvoch 

skupín) – použili sme preto na vyhodnotenie získaných výsledkov neparametrický Mann-

Whitneyho U-test.  

Tab.  16 Výpočet korelačného koeficientu pre 4. ročník 

Mann-Whitney U Test (Spreadsheet9)

By variable skupina

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

experimentáln

a

Rank Sum

kontrolná

U Z p-level Z

adjusted

p-level Valid N

experimentáln

a

Valid N

kontrolná

2*1sided

exact p

percentuálna úspešnosť 3932,000 1739,000 514,0000 5,592139 0,000000 5,625598 0,000000 57 49 0,000000  

 

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel medzi výsledkami žiakov 4. ročníka v experimentálnej 

a kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. 

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel medzi výsledkami žiakov 4. ročníka v experimentálnej 

a kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. 

Záver: p hodnota je menšia ako α = 0,05, zamietame teda nulovú hypotézu: Nie je štatisticky 

významný rozdiel medzi žiakmi kontrolnej a experimentálnej skupiny na výstupe a prijímame 

alternatívnu. Je rozdiel.  

Priebeh rozloženia štatistického súboru dokladujeme na krabicovom grafe.  

  

Obr.  9 Porovnanie výsledkov výstupného testu v experimentálnej a kontrolnej skupine – 4. 

ročník 
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H2 sa potvrdila.  Medzi výkonmi žiakov  dosiahnutými v našom experimente vo výstupnom 

didaktickom teste je štatisticky významný rozdiel.  

Verifikácia hypotézy H3: Chlapci 3. ročníka  vyučovaní v experimentálnom systéme 

vyučovania prírodovedy 1. stupňa ZŠ dosiahnu štatisticky významne vyšší výkon 

v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako dievčatá.    

Tab. 17 Výpočet korelačného koeficientu pre 3. ročník – chlapci a dievčatá 

Mann-Whitney U Test (Spreadsheet5)

By variable skupina

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

experimentáln

a

Rank Sum

kontrolná

U Z p-level Z

adjusted

p-level Valid N

experimentáln

a

Valid N

kontrolná

2*1sided

exact p

percentuálna úspešnosť 3846,500 3656,500 1640,500 1,116859 0,264056 1,121864 0,261921 59 63 0,265097  

 

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel medzi výsledkami chlapcov 3. ročníka a dievčatami 

v experimentálnej skupine. 

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel medzi výsledkami chlapcov a dievčat 3. ročníka 

v experimentálnej a kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. 

Záver: p hodnota je väčšia ako α = 0,05, prijímame teda nulovú hypotézu: Nie je štatisticky 

významný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami  experimentálnej skupiny na výstupe 

a zamietame alternatívnu. Nie je  rozdiel.  

Chlapci 3. ročníka experimentálnej skupiny nenapísali lepšie výstupný test ako dievčatá 

experimentálnej skupiny.  

H3 sa nepotvrdila.  

Javová analýza jednotlivých testových úloh vo výstupnom didaktickom teste z prírodovedy 

pre 4. ročník   

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli žiaci experimentálnej (95%) i kontrolnej 

(90%) skupiny v testovej úlohe 12, v ktorej mali k jednotlivých ročným obdobiam priradiť 

charakteristické typické znaky (priraďovacia testová úloha). Testová úloha je na zapamätanie 

informácií.  

Najnižšiu percentuálnu úspešnosť dosiahli obe skupiny v druhej testovej úlohe 

(produkčná testová úloha). Experimentálna skupina riešila testovú úlohu so 85% 

úspešnosťou, kontrolná so 71% úspešnosťou. Testová úloha je na aplikáciu informácii.  
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Najvyšší percentuálny rozdiel v riešení testovej úlohy medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou sme zistili v tretej testovej úlohe (otvorená otázka so stručnou 

odpoveďou), v ktorej mali žiaci napísať, čo sa deje s vodnou parou obsiahnutou vo vzduchu, 

keď sa vzduch veľmi ochladí. Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli o 22% vyššiu úspešnosť 

riešenia ako žiaci kontrolnej skupiny. Testová úloha je na aplikáciu informácií.    

 

Graf 9 Percentuálna úspešnosť riešenia jednotlivých testových úloh vo výstupnom 

didaktickom teste z prírodovedy pre 4. ročník v experimentálnej a kontrolnej skupine  

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Verifikácia hypotézy H4: Chlapci 4. ročníka  vyučovaní v experimentálnom systéme 

vyučovania prírodovedy 1. stupňa ZŠ dosiahnu už štatisticky významne vyšší výkon 

v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako dievčatá.    

Tab. 18 Výpočet korelačného koeficientu pre 4. ročník – chlapci a dievčatá 

Mann-Whitney U Test (Spreadsheet5)

By variable skupina

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

experimentáln

a

Rank Sum

kontrolná

U Z p-level Z

adjusted

p-level Valid N

experimentáln

a

Valid N

kontrolná

2*1sided

exact p

percentuálna úspešnosť 3755,500 1915,500 690,5000 4,473711 0,000008 4,490769 0,000007 57 49 0,000004  

 

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel medzi výsledkami chlapcov 4. ročníka a dievčatami 

v experimentálnej skupine. 
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Alternatívna hypotéza: Je rozdiel medzi výsledkami chlapcov a dievčat 4. ročníka 

v experimentálnej a kontrolnej skupine vo výstupnom testovaní. 

Záver: p hodnota je menšia ako α = 0,05, prijímame teda alternatívnu hypotézu: Je 

štatisticky významný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami  experimentálnej skupiny na 

výstupe a zamietame nulovú.   

Chlapci 4. ročníka experimentálnej skupiny nenapísali lepšie výstupný test ako 

dievčatá experimentálnej skupiny.  

H4 sa potvrdila.  

4.6 Verifikácia hypotéz pre afektívnu oblasť výskumu 

 
Vo vzťahu k zmenám v  afektívnej oblasti u žiakov sme  po realizovaní experimentu 

vyslovili dve hypotézy (H5  a  H6). 

Verifikácia hypotézy H5: Žiaci vyučovaní v  experimentálnom systéme vyučovania 

prírodovedy 1. stupňa ZŠ budú mať na konci experimentu k predmetu prírodoveda  

štatisticky významne pozitívnejší vzťah ako žiaci vyučovaní tradične.   

Za prejav vzťahu žiakov k vyučovaciemu predmetu prírodoveda sme pokladali  

odpovede žiakov na položku 1, 2, 3, 4 výstupného (postojového) dotazníka pre žiakov 

experimentálnej i kontrolnej skupiny. 

Kvôli počítačovému štatistickému spracovaniu položiek dotazníka, (ale hlavne kvôli 

tomu, že sme to chceli realizovať v numerickej forme vhodnej pre PC) sme použili numerickú 

posudzovaciu škálu (čísla za jednotlivými odpoveďami na položky) a „techniku nálevky pri 

tvorbe spomenutej posudzovacej škály.” To nám umožnilo okrem „tradičného“ spôsobu 

spracovania dotazníka na platforme triedenia prvého stupňa,  aplikovať aj metódy 

induktívnej štatistiky (analýza rozptylu atď.). 

Numerickému spracovaniu dotazníkového prieskumu dopomohla aj  konštrukcia 

dotazníka, ktorá vychádzala z tzv. škály Likertovho typu (v nej sa prezentuje určité tvrdenie 

a po respondentovi sa požaduje, aby vyjadril stupeň svojho súhlasu alebo nesúhlasu na 

hodnotiacej škále). Použilo sa pri tom označenie krajných bodov škály (tzv. zakotvenie škály) 

a bipolárne usporiadanie jednotlivých bodov na škále (s nulovým bodom uprostred).  
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V nasledujúce časti prezentujeme vyhodnotenie jednotlivých položiek dotazníka. 

Dotazník bol rovnaký pre žiakov 3. a  4. ročníka, a to tak v experimentálnej i kontrolnej 

skupine. 

Test významnosti štatistického  rozdielu  v  odpovediach na uvedené položky medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinou v pozitívnych odpovediach v prospech 

experimentálnej skupiny budeme na  hladine významnosti α = 0,05 zisťovať  analýzou 

rozptylu.  

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel v rozptyle odpovedí medzi žiakmi v experimentálnej 

a kontrolnej skupine.  

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel v rozptyle odpovedí medzi žiakmi v  experimentálnej 

a kontrolnej skupine.  

Záver: Prijímame alternatívnu hypotézu, pretože podľa výsledkov štatistického spracovania je 

na hladine významnosti α = 0,05 rozdiel v rozptyle odpovedí medzi žiakmi v experimentálnej 

a kontrolnej skupine (tabuľky 19 – 26).   

Na potvrdenie vysloveného záveru predkladáme štatistické spracovanie 1. – 4. položky 

postojového dotazníka.  

Prvá položka dotazníka: Je prírodoveda tvoj najobľúbenejší predmet? Výsledky štatistického 

spracovania odpovedí žiakov na prvú položku spomenutého dotazníka znázorňuje tab. 19, 20. 

Na hladine významnosti α = 0,05 je štatistická významnosť rozdielu v odpovediach žiakov 

medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou. Štatisticky významne väčší počet žiakov 

experimentálnej skupiny odpovedalo, že prírodoveda je jeho najobľúbenejší predmet ako žiaci 

v kontrolnej skupiny.  

Tab. 19 Štatistické spracovanie odpovedí na 1. položku postojového  dotazníka 

Odpovede na položku 1              ES               KS      ES-KS 

n % n % % 
a) áno 79 68,1034 61 54,4642857 13,63916 

b) neviem 0 0 0 0 0 

c) nie 37 31,8966 51 45,5357143 -13,6392 

Legenda: n – počet odpovedí, ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina 
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Tab. 20 Štatistická významnosť rozdielu v 1. položke na hladine významnosti α = 0,05 

štatistická významnosť 

rozdielu 
n = 228 Fkr(1,226) = 3,89 F = 4,522 

 

Druhá položka dotazníka: Učíš sa prírodovedu rád? Výsledky štatistického spracovania 

odpovedí žiakov znázorňuje tabuľka 21, 22. Na hladine významnosti α = 0,05 je štatistická 

významnosť rozdielu odpovedí žiakov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou. 

Štatisticky významne vyšší počet žiakov experimentálnej skupiny odpovedalo, že sa učí 

prírodovedu rado ako žiaci kontrolnej skupiny.  

Tab. 21 Štatistické spracovanie odpovedí na  2. položku postojového  dotazníka 

Odpovede na položku 2 ES KS ES-KS 

n % n % % 
a) nie 7 6,03448 20 17,8571429 -11,8227 

b) neviem 1 0,86207 3 2,67857143 -1,8165 

c) áno 108 93,1034 89 79,4642857 13,63916 

Legenda: n – počet odpovedí, ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina 

Tab. 22 Štatistická významnosť rozdielu v 2. položke  na hladine významnosti α = 0,05 

štatistická významnosť 

rozdielu 
n= 228 Fkr(1,226) = 3,89 F = 8,924 

 

V tretej položke sme chceli u žiakov zistiť, či je pre nich obsah prírodovedy zaujímavý? 

Pýtali sme sa: To, čo sa učíš na prírodovede je pre teba: veľmi zaujímavé, trochu zaujímavé, 

nezaujímavé. 

Výsledky štatistického spracovania odpovedí žiakov znázorňuje tabuľka 23, 24. Rozdiel 

odpovedí žiakov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou je na hranici štatistickej 

významnosti.  Vyšší  počet žiakov experimentálnej skupiny odpovedalo, že sa učí prírodovedu 

rado ako žiaci kontrolnej skupiny.  
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Tab. 23 Štatistické spracovanie odpovedí na 3. položku postojového dotazníka  

Odpovede na položku 3 ES KS ES-KS 

n % n % % 

a) nie 9 7,75862 14 12,5 -4,74138 

b) neviem 19 16,3793 25 22,3214286 -5,94212 

c) áno 88 75,8621 73 65,1785714 10,6835 

Legenda: n – počet odpovedí, ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina 

Tab. 24 Štatistická významnosť rozdielu v 3. položke na hladine významnosti α = 0,05 

štatistická významnosť 

rozdielu 
n= 228 Fkr(1,226) = 3,89 F = 3,091 

 

V štvrtej položke sme chceli vedieť, či by žiaci chceli mať prírodovedu v škole každý 

deň. V odpovediach žiakov v experimentálnej a kontrolnej skupiny je štatistická významnosť 

rozdielu na hladine α = 0,05, ktorú nám znázorňujú tabuľky 25, 26.  

Tab. 25 Štatistické spracovanie odpovedí na 4. položku postojového  dotazníka 

Odpovede na položku 4 ES KS ES-KS 

n % n % % 
a) nie 30 25,8621 52 46,4285714 -20,5665 

b) neviem 5 4,31034 22 19,6428571 -15,3325 

c) áno 81 69,8276 38 33,9285714 35,89901 

Legenda: n – počet odpovedí, ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina 

Tab. 26 Štatistická významnosť rozdielu v 4. položke na hladine významnosti α = 0,05 

štatistická významnosť 

rozdielu 
n = 228 Fkr(1,226) = 3,89 F = 23,220 

 

Vo všetkých štyroch položkách dotazníka, v ktorých sme sa snažili zistiť vzťah 

k predmetu prírodoveda, sa potvrdil štatisticky významný rozdiel na hladine α = 0,05 

v odpovediach žiakov  experimentálnej a  kontrolnej skupiny v prospech experimentálnej. 

Môžeme teda konštatovať, že H5 sa potvrdila.  
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Verifikácia hypotézy H6:  Žiaci vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania 

prírodovedy na 1. stupni ZŠ sa budú na konci experimentu prírodovedu radšej učiť ako žiaci 

vyučovaní tradične. 

Na overenie tejto hypotézy poslúžili odpovede žiakov na 2. a  7. položku výstupného 

dotazníka pre žiakov experimentálnych a kontrolných tried. 

Nulová hypotéza: Nie je rozdiel v rozptyle odpovedí medzi žiakmi v experimentálnej 

a kontrolnej skupine.  

Alternatívna hypotéza: Je rozdiel v rozptyle odpovedí medzi žiakmi v experimentálnej 

a kontrolnej skupine.  

Pre potvrdenie tejto hypotézy sme vyhodnotili 2. položku dotazníka. Na základe štatistického 

spracovania tento záver.  

Záver: Prijímame alternatívnu hypotézu. Je rozdiel v rozptyle odpovedí medzi žiakmi 

v experimentálnej a kontrolnej skupine.  

Siedma položka dotazníka: Ak by ti pani učiteľka povedala, že sa môžeš rozhodnúť či sa chceš 

v škole učiť prírodovedu, tvoja odpoveď by bola: a/ áno, b/ nie, c/ neviem. 

Na túto položku dotazníka si všetci žiaci, zapojení do experimentu, vybrali odpoveď áno.  

 

4.7 Štatistická interpretácia hypotéz empirického výskumu  

 

Naša interpretácia výsledkov výskumu vychádza striktne zo štatistickej verifikácie   

hypotéz výsledkov nášho výskumu a vykonala sa  na základe štatistickej pravdepodobnosti.  

Štatistickou verifikáciou sa nám 4 hypotézy potvrdili a 2 hypotézy sa nepotvrdili.  

 

Tab. 27 Záverečná bilancia a sumarizácia stavu verifikácie jednotlivých hypotéz 

Hypotéza Potvrdila sa Nepotvrdila sa 

H1  √ 
H2 √  
H3  √ 
H4 √  
H5 √  

H6 √  
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Kognitívna oblasť: 

H1: Žiaci 3. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. stupňa 

ZŠ dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania štatisticky významne vyšší výkon v 

kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako žiaci  vyučovaní tradične.  

Na základe štatistického vyhodnotenia výstupného testu a porovnania získaných výsledkov 

môžeme konštatovať, že žiaci experimentálnej skupiny nedosiahli štatisticky významne lepšie 

výsledky ako žiaci kontrolnej skupiny. Táto hypotéza sa nepotvrdila.  

H2: Žiaci 4. ročníka vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. stupňa 

ZŠ dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania štatisticky významne vyšší výkon v 

kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste) ako žiaci  vyučovaní tradične.  

Táto hypotéza sa potvrdila. Žiaci experimentálnej skupiny vo 4. ročníku dosiahli štatisticky 

významne vyšší výkon vo výstupnom teste ako žiaci kontrolnej skupiny.  

H3: Chlapci 3. ročníka vyučovaní v  experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. 

stupňa ZŠ dosiahnu štatisticky vyšší výkon v kognitívnom učení vo výstupnom didaktickom 

teste ako dievčatá.  

Výsledky realizovaného výskumu ukázali, že chlapci 3. ročníka nedosiahli  štatisticky vyšší 

výkon v kognitívnom učení vo výstupnom didaktickom teste ako dievčatá. Táto hypotéza sa 

nepotvrdila.  

H4: Chlapci 4. ročníka  vyučovaní v  experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. 

stupňa ZŠ dosiahnu štatisticky vyšší výkon v kognitívnom učení vo výstupnom didaktickom 

teste ako dievčatá 

Hypotéza sa potvrdila. Chlapci 4. ročníka  v experimentálnej skupine získali štatisticky vyšší 

výkon v kognitívnom učení vo výstupnom teste ako dievčatá.   

 

Afektívna oblasť:   

H5: Žiaci vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. stupňa ZŠ budú 

mať na konci experimentu k predmetu prírodoveda  štatisticky významne pozitívnejší vzťah 

ako žiaci vyučovaní tradične.   

Na overenie tejto hypotézy sme si zostavili neštandardizovaný postojový dotazník, ktorý 

obsahoval 7 položiek. Pre vyslovenie záveru k tejto hypotéze sme použili štatistické 
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spracovanie prvých 4 položiek. Vo všetkých štyroch položkách bol štatisticky významný 

rozdiel v odpovediach žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v prospech 

experimentálnej. Táto hypotéza sa potvrdila. 

H6: Žiaci vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania prírodovedy 1. stupňa ZŠ budú 

sa na konci experimentu prírodovedu štatisticky významne radšej učiť ako žiaci vyučovaní 

tradične. 

Štatistické spracovanie výsledkov odpovedí na položky dotazníka dalo odpoveď aj na túto 

hypotézu. Žiaci vyučovaní v experimentálnom systéme vyučovania sa radšej učia 

prírodovedu ako žiaci vyučovaní tradične. Hypotéza sa potvrdila.  

Na základe výsledkov nášho výskumu možno sformulovať nasledujúcu štatistickú 

interpretáciu hypotéz empirického výskumu: 

 Experimentálny systém vyučovania bol v našom výskume vo 4. ročníku 

efektívnejší ako tradičný systém vyučovania.  

 Výsledky získané javovou analýzou výkonov dosiahnutých vo výstupnom 

didaktickom teste ďalej naznačujú, že experimentálny systém vyučovania viedol 

v našom experimente ku nadobudnutiu vedomosti, ktoré nesú pečať 

kvalitatívnych štrukturálnych vedomostných zmien a to v tom, že, sú hlbšie 

pochopené, systematickejšie usporiadané a trvalejšie zapamätané ako vedomosti 

nadobudnuté tradičným systémom vyučovania. Takto získané vedomosti sú 

zároveň základňou lepšej aplikatibility v praxi a celoživotnej vedomostnej 

flexibility. 

 Ďalej za veľmi dôležité, ak nie najdôležitejšie, pokladáme podľa nás to, že žiaci 

vyučovaní experimentálnym systémom vyučovania v dotazníku označili 

experimentálne vyučovanie s podporou  IKT  za  zaujímavejšie ako vyučovanie 

tradičné, čo je možno cesta pre vyššie ročníky, kedy obľúbenosť prírodovedných 

predmetov klesá.  

 Nielen žiaci prijali veľmi pozitívne experimentálny systém vyučovania, ale aj 

učitelia, ktorí sa v neformálnych rozhovoroch vyjadrili, že podľa ich mienky sa 

experimentálnym vyučovaním zefektívnila práca nielen žiaka, ale aj učiteľa.  

Učitelia sa zároveň v neformálnych rozhovore vyjadrili, že úspešné  vyučovanie 

podporované počítačom v masovom meradle predpokladá aj dobré hardvérovo-

softvérové zabezpečenie.  


