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5 Možnosti zvyšovanie efektívnosti vyučovania prírodovedného 

vzdelávania aplikáciou informačno-komunikačných technológií – 

experimentálny výskum 2  

 

5.1 Cieľ výskumu 

 

Cieľom pedagogického experimentu bolo overiť efektívnosť aplikácie počítačom 

podporovanej výučby na proces osvojovania si prírodovedného  učiva žiakmi mladšieho 

školského veku. Zvolili sme dvojskupinový pedagogický experiment.  Nezávisle premennou, 

s ktorou sme manipulovali (experimentálna zmena)  bol spôsob organizácie poznávacej 

činnosti žiakov, závisle premennou bol výkon žiakov v kognitívnej oblasti.  

5.2 Hypotézy výskumu 

 

Empirickým výskumom sme overovali nasledujúcu hlavnú hypotézu: 

VH:  Navrhnutý experimentálny systém vyučovania prírodovedy na 1. stupni ZŠ (aplikujúci 

IKT) bude v našom experimente efektívnejší ako tradičné vyučovanie.      

H1:  Žiaci experimentálnej skupiny dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste z prírodovedy ako celku 

pre 2., 3. a 4. ročník) ako žiaci kontrolnej skupiny, vyučovaní tradičnými metódami.  

H2:  Žiaci experimentálnej skupiny dosiahnu na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení v subteste 1 pre 2., 3. a 4. ročník (obsahujúcom testové 

úlohy na zapamätanie poznatkov) a v subteste 2 pre 2., 3. a 4. ročník (obsahujúcom 

testové úlohy na porozumenie poznatkom) ako žiaci kontrolnej skupiny, vyučovaní 

tradičnými metódami. 

H3:  Žiaci experimentálnej skupiny v porovnaní so žiakmi kontrolnej skupiny  dosiahnu na 

konci experimentálneho vyučovania väčší rozdiel vo výkone v subteste porozumenie 

ako v subteste zapamätanie v 2., 3. a 4. ročníku.  
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5.3 Výber výskumných vzoriek  

 

Pedagogického experimentu sa zúčastnilo 398 žiakov primárneho vzdelávania. 

 

Tab. 28  Výskumná vzorka podľa ročníkov 

Ročník primárneho vzdelávania n ES KS 

2. ročník  146 55 91 
3. ročník  132 53 79 
4. ročník 120 56 64 
Spolu: 398 164 234 
Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

V experimentálnej skupine bola na vyučovacích hodinách prírodovedy aplikovaná  

počítačom podporovaná výučba (s využitím nami vytvorených appletov a logických opôr), 

v kontrolnej skupine bola výučba realizovaná bez počítačovej podpory (tradičným spôsobom 

výučby).   

Deklarácia  štatistickej rovnocennosti súborov: na začiatku experimentu žiaci všetkých 

ročníkov písali vstupné testy z učiva prírodovedy. Na základe ich výsledkov sme kreovali 

experimentálnu a kontrolnú skupinu.  Analýzou rozptylu (F – testom) na hladine významnosti 

0,05 sme prekontrolovali rovnocennosť výberových súborov – experimentálneho a 

kontrolného.  V Exceli sme vypočítali testovacie kritérium (F) a porovnali sme ho s kritickou 

hodnotou Fkr.    

V 2. ročníku sme nezistili štatisticky významný rozdiel vo vstupnom didaktickom teste 

medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou na hladine významnosti 0,05. Vypočítané F = 

2,789027 a Fkr = 3,906849. 2, 789027 < 3,906849  

V 3. ročníku sme nezistili štatisticky významný rozdiel vo vstupnom didaktickom teste 

medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou na hladine významnosti 0,05. Vypočítané F = 

3,85209  a Fkr = 3,910747. 3, 85209 < 3,910747  

Vo 4. ročníku sme nezistili štatisticky významný rozdiel vo vstupnom didaktickom 

teste medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou na hladine významnosti 0,05. 

Vypočítané F = 1,99037  a Fkr = 3,920747. 1, 99037 < 3,920747  

Ani v jednom zo spomínaných ročníkov nebol na začiatku experimentálneho obdobia 

štatisticky významný rozdiel vo vstupnom didaktickom teste medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou na hladine významnosti 0,05.  
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Experimentálnu a kontrolnú skupinu vo všetkých  ročníkoch sme považovali na 

začiatku experimentálneho obdobia za rovnocenné. 

 

5.4 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; 

3. štatistické metódy spracovania výsledkov výskumu  na  štatistickú verifikáciu 

hypotéz výskumu  (opisná štatistika i induktívna štatistika).  

5.4.1 Pedagogický experiment 

       

Hlavnou výskumnou metódou bol dvojskupinový pedagogický experiment. Experiment 

má povahu kváziexperimentu.   

  Operacionalizácia premenných z hypotéz: 

- experimentálne 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 2., 3. a 4. ročník základnej školy, pracovné zošity 

pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy).  

5.4.2 Charakteristika výstupných didaktických testov 

 

Na zisťovanie kognitívnej úrovne prírodovedných poznatkov sme využili didaktické 

testy (neštandardizované), ktoré sme žiakom zadali bezprostredne pred (vstupné didaktické 

testy) a po experimentálnom zásahu (výstupné didaktické testy). 

2. ročník  



 
 

84 

Výstupný didaktický test pre 2. ročník obsahoval  11 testových úloh (pozri prílohu C4).   

Prvá testová úloha testovala osvojenie učiva o základných častiach rastlinného tela. Mala 

formu  doplňovacej testovej úlohy. Riešiteľ mal k obrázku rastliny dopísať názvy jej častí – 

stonka, list, kvet a plod.  Ak riešiteľ správne doplnil všetky štyri pojmy získal 1 bod, ak dopísal 

správne tri pojmy získal 0,5 bodov.  

V druhej testovej úlohe mal riešiteľ dopísať názov časti rastlinného tela, ktorá chýbala na 

obrázku v prvej testovej úlohe. Mala formu produkčnej testovej úlohy. Riešiteľ získal za 

správnu odpoveď 1 bod.  

V tretej testovej úlohe mal riešiteľ vybrať časť rastlinného tela, ktorá obsahuje semeno, 

semená. Mala formu polytomickej testovej úlohy s jednou správnou odpoveďou. Ak riešiteľ 

správne vybral odpoveď získal 1 bod.  

Štvrtá testová úloha mala formu otvorenej úlohy s krátkou odpoveďou. Riešiteľ mal vysvetliť 

význam včiel v prírode a pre človeka. Za odpoveď – včely opeľujú rastliny získal 1 bod, za 

odpoveď včely nám dávajú med, včeliu kašičku získal ďalší bod.  

V piatej testovej úlohe mal riešiteľ podčiarknuť zeleninu. Mala formu polytomickej testovej 

úlohy s viacerými správnymi odpoveďami. Ak správne označil 3 alebo 4 pojmy získal 1 bod. 

Ak správne označil dva pojmy získal 0,5 bodov.  

V šiestej testovej úlohe mal riešiteľ napísať dve látky rozpustné vo vode. Mala formu 

produkčnej testovej úlohy. Ak riešiteľ napísal dve látky získal 1 bod, ak jednu látku získal 0,5 

bodov.  

Siedma testová úloha mala polytomickú formu s jednou správnou odpoveďou. Riešiteľ mal 

označiť správnu odpoveď, že voda sa vyskytuje v troch skupenstvách. Za správnu odpoveď 

získal 1 bod.  

Ôsma testová úloha obsahovala tri dichotomické položky. Riešiteľ získal za správne riešenie 

každej položku 0,5 bodov. 

Deviata testová úloha mala formu otvorenej testovej úlohy so stručnou odpoveďou. Riešiteľ 

mohol získať maximálne 2,5 bodov. Jeho úlohou bolo napísať, aký význam má voda pre ľudí.  

V desiatej testovej úlohe mal riešiteľ napísať názvy dvoch drevín, ktorým v jeseni opadávajú 

listy. Mala formu produkčnej testovej úlohy. Riešiteľ za správnu odpoveď získal 1 bod, ak 

správne napísal iba jednu drevinu, získal 0,5 bodov.  
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V poslednej testovej úlohe mal riešiteľ napísať všetko, čo vie o ovocných stromoch. Mala 

formu otvorenej testovej úlohy so širokou odpoveďou. Riešiteľ mohol získať maximálne 2 

body.     

Maximálne skóre bolo 15 bodov.  

Testové úlohy sme rozdelili do dvoch subtestov, prvý subtest obsahoval osem testových úloh 

na zapamätanie poznatkov (testové úlohy: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11)  a druhý subtest  tri 

testové úlohy na porozumenie poznatkom (testové úlohy: 4, 9, 11).   

 

3. ročník  

Výstupný test pre 3. ročník obsahoval 11 testových úloh (pozri prílohu C5).    

V prvej testovej úlohe mal riešiteľ vymenovať hlavné časti ľudského tela. Mala formu 

produkčnej testovej úlohy. Ak riešiteľ vymenoval 5 častí získal 1 bod, ak vymenoval štyri, tri 

časti získal 0,5 bodov.  

V druhej k obrázku dolnej končatiny mal riešiteľ dopísať jej časti. Mala formu doplňovacej 

testovej úlohy. Ak riešiteľ správne doplnil 5 alebo 4 časti získal 1 bod, ak doplnil tri časti získal 

0, bodov.  

V tretej produkčnej testovej úlohe mal riešiteľ vysvetliť funkciu obličiek v ľudskom tele. Za 

úplnú odpoveď riešiteľ získal 1,5 bodov.  

Vo štvrtej doplňovacej testovej úlohe mal riešiteľ doplniť do vety plyn, ktorý človek vdychuje 

a vydychuje. Za správnu odpoveď získal 1 bod.  

V piatej testovej úlohe, ktorá mala produkčnú formu, mal riešiteľ vysvetliť akým spôsobom 

človek vylučuje nepotrebné látky z tela.  Za odpoveď močom, stolicou a potom získal 1,5 

bodov.  

V šiestej produkčnej testovej úlohe s produkčnou formou, riešiteľ mal napísať spotrebič, 

v ktorom sa elektrická energia premieňa na zvukovú a svetelnú. Za správnu odpoveď získal 1 

bod.  

Siedma testová úloha mala formu polytomickej úlohy s viacerými správnymi odpoveďami. Ak 

riešiteľ správne vybral tri bylinožravé živočíchy získal 1 bod, ak správne vybral dvoch získal 

0,5 bodov.    

Ôsma testová úloha mala usporiadaciu formu. Úlohou riešiteľa bolo usporiadať pojmy do 

správneho poradia. Za správne riešenie získal 1 bod.  
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V deviatej produkčnej testovej úlohe mal riešiteľ napísať dvoch živočíchov, ktorí sa 

rozmnožujú vajcami. Za správne riešenie získal 0,5 bodov.  

V desiatej doplňovacej úlohe mal riešiteľ k obrázku chrústa doplniť základné časti jeho tela. 

Ak správne doplnil tri časti získal 1 bod, ak dve  získal 0,5 bodov.  

V jedenástej produkčnej úlohe mal riešiteľ napísať ako prezimujú tri živočíchy. Za správne 

riešenie každej položky získal 0,5 bodov.   

Maximálne skóre bolo 12 bodov.  

Testové úlohy sme rozdelili do dvoch subtestov, prvý subtest obsahoval sedem testových 

úloh na zapamätanie poznatkov (testové úlohy: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10)  a druhý subtest  štyri 

testové úlohy na porozumenie poznatkom (testové úlohy: 3, 5, 6, 11).   

  

4. ročník  

Výstupný test pre 4. ročník obsahoval 15 testových úloh (pozri prílohu C6).  

V prvej testovej úlohe mal riešiteľ vymenovať základné podmienky života ľudí.  Mala formu 

produkčnej testovej úlohy. Ak riešiteľ vymenoval všetky podmienky získal 1 bod, ak 

vymenoval tri podmienky získal 0,5 bodov.  

V druhej k obrázku mal riešiteľ dopísať názvy dýchacích orgánov. Mala formu doplňovacej 

testovej úlohy. Ak riešiteľ správne doplnil 6 orgánov získal 1,5 bodov, ak doplnil 5 orgánov 

získal 1 bod, ak doplnil 4 orgány získal 0, bodov.  

V tretej produkčnej testovej úlohe mal riešiteľ opísať proces dýchania u človeka. Za úplnú 

odpoveď riešiteľ získal 2,5 bodov.  

Vo štvrtej produkčnej testovej úlohe mal riešiteľ vymenovať tráviace ústroje človeka. Za 

úplnú odpoveď (vymenovanie 9 ústrojov) získal 1,5 bodov. Za vymenovanie 8 -7 ústrojov 

získal 1 bod, za vymenovanie 6 – 5 ústrojov získal 0,5 bodov.   

V piatej testovej úlohe, ktorá mala produkčnú formu, mal riešiteľ vysvetliť čo sa deje 

s potravou v jednotlivých orgánoch tráviacej sústavy – v ústnej dutine, žalúdku, v tenkom 

a hrubom čreve.  Za úplnú odpoveď získal riešiteľ 4 body.     

Šiesta testová úloha obsahovala tri dichotomické položky z učiva o vylučovacej sústave. Za  

správne vyriešenie každej položky získal 0,5 bodov.   

Siedma testová úloha mala produkčnú formu, riešiteľ mal nakresliť jednoduchý elektrický 

obvod.  Za správne riešenie získal 1 bod.     
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Ôsma testová úloha mala produkčnú formu. Úlohou riešiteľa bolo napísať na akú energiu sa 

mení elektrická energia v televízore.  Za správne riešenie získal 2 body.  

V deviatej produkčnej testovej úlohe mal riešiteľ napísať tri spotrebiče, ktoré fungujú na 

batérie. Za tri spotrebiče získal 1 bod, za dva získal 0,5 bodov.  

V desiatej produkčnej úlohe mal riešiteľ k napísať, čo znamená, že guma je elektrický izolant.  

Za správne riešenie získal 1 bod.  

V jedenástej produkčnej úlohe mal riešiteľ napísať správnu odpoveď a zdôvodniť ju. 

Testovala učivo o termíne - biologický druh. Za správne riešenie riešiteľ získal 2 body – 1 bod 

za výber správnej odpovede a druhý bod za jej zdôvodnenie. 

V dvanástej produkčnej úlohe mal riešiteľ napísať ako triedime rastliny podľa miesta výskytu 

a ku každej skupine napísať jedného zástupcu. Za správnu odpoveď získal riešiteľ 1 bod.  

V trinástej produkčnej  úlohe   mal riešiteľ popísať charakteristické znaky obojživelníkov. Za 

správne riešenie získal 1 bod.  

V štrnástej produkčnej testovej úlohe mal riešiteľ vysvetliť prečo delfín nie je ryba, ak pláva 

vo vode. Za správne riešenie získal 2 body.  

Pätnásta testová úloha obsahovala tri dichotomické položky z učiva o systematických 

skupinách živočíchov. Za  správne vyriešenie každej položky získal 0,5 bodov.   

Maximálne skóre bolo 24,5 bodov.  

Testové úlohy sme rozdelili do dvoch subtestov, prvý subtest obsahoval desať testových úloh 

na zapamätanie poznatkov (testové úlohy: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15)  a druhý subtest  päť 

testových úloh na porozumenie poznatkom (testové úlohy: 3, 5, 8, 11, 14).   

  

5. 5 Výsledky pedagogického experimentu 

 

5.5.1 Výsledky pedagogického experimentu  v 2. ročníku 

 

V 2. ročníku žiaci experimentálnej skupiny (n = 55 žiakov) riešili výstupný didaktický 

test s 75,21 % úspešnosťou, žiaci kontrolnej skupiny (n = 91 žiakov) s úspešnosťou 58,46 %.  
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Graf 10  Úspešnosť riešenia výstupného didaktického testu ako celku experimentálnou 

a kontrolnou skupinou  

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Subtest 1 (obsahujúci testové úlohy na zapamätanie) riešili žiaci experimentálnej 

skupiny s úspešnosťou 87,06 %, žiaci kontrolnej skupiny s úspešnosťou 75,69 %.   

 

Graf 11 Úspešnosť riešenia subtestu 1 (obsahujúcom testové úlohy na zapamätanie 

poznatkov) experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  
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Graf 12 Úspešnosť riešenia subtestu 2 (obsahujúcom testové úlohy na porozumenie 

poznatkom) experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Subtest 2 (obsahujúci testové úlohy na porozumenie) riešili žiaci experimentálnej 

skupiny s úspešnosťou 59,72 %, žiaci kontrolnej skupiny s úspešnosťou 35,93%.   

Z porovnania výsledkov vyplýva, že rozdiely v úspešnosti riešenia jednotlivých 

subtestov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou sú v 2. ročníku nasledujúce: 

11,37% v zapamätúvaní a 23,79 % v porozumení v prospech experimentálnej skupiny.   

 

Graf  13 Rozdiel v úspešnosti riešenia subtestov  experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  
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5.5.2 Štatistická verifikácia hypotéz pedagogického experimentu  v 2. ročníku  

 

Hypotézy H1, H2 a H3 pre jednotlivé ročníky sme štatisticky verifikovali metódou 

analýzy rozptylu. Zvolili  sme si hladinu významnosti 0,05, čiže naše závery platia s  

pravdepodobnosťou 95 %.  Výpočet sme realizovali v programe Excell 2010.  

 

Tab. 29 Didaktický test ako celok pre 2. ročník  

SUMMARY     

Groups Count Sum Average Variance 
Column 1 55 620,5 11,28182 3,8867 
Column 2 91 798 8,769231 7,496154 

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 216,4181 1 216,4181 35,23228 2,0891E-
08 

3,906849 

Within Groups 884,5357 144 6,142609    
       
Total 1100,954 145         

 

Fkr = 3,906849 na hladine významnosti 0,05 

F  = 35,23228 

F > Fkr       35,23228 > 3,906849  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny je  vo  výstupnom 

didaktickom teste z prírodovedy  pre 2. ročník  štatisticky významný rozdiel na hladine 

významnosti 0,05.  

Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste z prírodovedy ako celku pre 2. 

ročník) ako žiaci kontrolnej skupiny. H1 sa potvrdila.  
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Tab. 30 Subtest 1 pre 2. ročník 

SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 55 407 7,4 1,262963   
Column 2 91 585,5 6,434066 2,790049   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between 
Groups 

31,98498796 1 31,98499 14,4246 0,000214 3,906849 

Within Groups 319,3043956 144 2,217392    
       
Total 351,2893836 145         

 

Fkr = 3,906849 na hladine významnosti 0,05 

F  = 14,4246 

F > Fkr       14,4246 > 3,906849  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v subteste 1 pre 2. 

ročník obsahujúcom testové úlohy na zapamätanie poznatkov je štatisticky významný rozdiel 

na hladine významnosti 0,05.  

 

Tab. 31 Subtest 2 pre 2. ročník 

SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 55 213,5 3,881818 1,471886   
Column 2 91 212,5 2,335165 1,783639   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 82,00441 1 82,00441 49,20074 8,32103E-
11 

3,906849 

Within Groups 240,0093 144 1,666731    
       
Total 322,0137 145         

 

Fkr = 3,906849 na hladine významnosti 0,05 

F  = 49,20074 

F > Fkr       49,20074 > 3,906849  
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Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v subteste 2 pre 2. 

ročník obsahujúcom testové úlohy na porozumenie poznatkom  je štatisticky významný 

rozdiel na hladine významnosti 0,05.  

Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení v subteste 1 pre 2. ročník (obsahujúcom testové úlohy na 

zapamätanie poznatkov) a v subteste 2 pre 2. ročník (obsahujúcom testové úlohy na 

porozumenie poznatkom) ako žiaci kontrolnej skupiny. H2 sa potvrdila.   

Žiaci experimentálnej skupiny v porovnaní so žiakmi kontrolnej skupiny v 2. ročníku 

dosiahli na konci experimentálneho vyučovania väčší rozdiel vo výkone v subteste 2 

(obsahujúcom testové úlohy na porozumenie) ako v subteste 1 (obsahujúcom testové úlohy 

na zapamätanie).   H3 sa potvrdila.   

 

5.5.3 Výsledky pedagogického experimentu v 3. ročníku 

 

V 3. ročníku žiaci experimentálnej skupiny (n = 53 žiakov) riešili výstupný didaktický 

test so 77,59 % úspešnosťou, žiaci kontrolnej skupiny (n = 79 žiakov) s úspešnosťou 60,02 %.  

 

Graf 14 Úspešnosť riešenia výstupného didaktického testu ako celku experimentálnou 

a kontrolnou skupinou  

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  
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Subtest 1 (obsahujúci testové úlohy na zapamätanie) riešili žiaci experimentálnej 

skupiny s úspešnosťou 82,58 %, žiaci kontrolnej skupiny s úspešnosťou 72,74 %.   

 

Graf  15 Úspešnosť riešenia subtestu 1 (obsahujúcom testové úlohy na zapamätanie 

poznatkov) experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Graf  16 Úspešnosť riešenia subtestu 2 (obsahujúcom testové úlohy na porozumenie 

poznatkom) experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

Subtest 2 (obsahujúci testové úlohy na porozumenie) riešili žiaci experimentálnej 

skupiny s úspešnosťou 71,70 %, žiaci kontrolnej skupiny s úspešnosťou 44,99 %.   
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Z porovnania výsledkov vyplýva, že rozdiely v úspešnosti riešenia jednotlivých 

subtestov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou sú v 3. ročníku nasledujúce: 9,84 % 

v zapamätúvaní a 26,71 % v porozumení v prospech experimentálnej skupiny.   

 

Graf  17 Rozdiel v úspešnosti riešenia subtestov  experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

 

5.5.4 Štatistická verifikácia hypotéz pedagogického experimentu v 3. ročníku 

 

Tab. 32 Didaktický test ako celok pre 3. ročník  

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 53 493,5 9,311321 6,223331   
Column 2 79 569 7,202532 3,894352   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 141,0572 1 141,0572 29,22894 2,98E-07 3,913989 
Within Groups 627,3727 130 4,825944    
       
Total 768,4299 131         

 

Fkr = 3,913989 na hladine významnosti 0,05 

F  = 29,22894 

F > Fkr       29,22894 > 3,913989  
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Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny je  vo  výstupnom 

didaktickom teste z prírodovedy  pre 3. ročník  štatisticky významný rozdiel na hladine 

významnosti 0,05.  

Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste z prírodovedy ako celku pre 3. 

ročník) ako žiaci kontrolnej skupiny. H1 sa potvrdila. 

 

Tab. 33 Subtest 1 pre 3. ročník 

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 53 284,5 5,367925 1,395682   
Column 2 79 373,5 4,727848 1,44742   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 12,99549 1 12,99549 9,108619 0,003062 3,913989 
Within Groups 185,4742 130 1,426725    
       
Total 198,4697 131         

 

Fkr = 3,913989 na hladine významnosti 0,05 

F  = 9,108619 

F > Fkr       9,108619 > 3,913989  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v subteste 1 pre 3. 

ročník obsahujúcom testové úlohy na zapamätanie poznatkov je štatisticky významný rozdiel 

na hladine významnosti 0,05.  

 

Tab. 34 Subtest 2 pre 3. ročník 

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 53 209 3,943396 2,083273   
Column 2 79 195,5 2,474684 1,178838   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 68,4231 1 68,4231 44,41293 6,85E-10 3,913989 
Within Groups 200,2796 130 1,540612    
       
Total 268,7027 131         
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Fkr = 3,913989 na hladine významnosti 0,05 

F  = 44,41293 

F > Fkr       44, 41293 > 3,913989  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v subteste 2 pre 3. 

ročník obsahujúcom testové úlohy na porozumenie poznatkom  je štatisticky významný 

rozdiel na hladine významnosti 0,05.  

Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení v subteste 1 pre 3. ročník (obsahujúcom testové úlohy na 

zapamätanie poznatkov) a v subteste 2 pre 3. ročník (obsahujúcom testové úlohy na 

porozumenie poznatkom) ako žiaci kontrolnej skupiny.  H2 sa potvrdila. 

Žiaci experimentálnej skupiny v porovnaní so žiakmi kontrolnej skupiny v 3. ročníku 

dosiahli na konci experimentálneho vyučovania väčší rozdiel vo výkone v subteste 2 

(obsahujúcom testové úlohy na porozumenie) ako v subteste 1 (obsahujúcom testové úlohy 

na zapamätanie).  H3 sa potvrdila. 

5.5.5 Výsledky pedagogického experimentu vo 4. ročníku 

 

Vo 4. ročníku žiaci experimentálnej skupiny (n = 56 žiakov) riešili výstupný didaktický 

test so 63,63 % úspešnosťou, žiaci kontrolnej skupiny (n = 64 žiakov) s úspešnosťou 55,52 %.  

 

Graf 18 Úspešnosť riešenia výstupného didaktického testu ako celku experimentálnou 

a kontrolnou skupinou  

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  
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Subtest 1 (obsahujúci testové úlohy na zapamätanie) riešili žiaci experimentálnej 

skupiny s úspešnosťou 77,08 %, žiaci kontrolnej skupiny s úspešnosťou 69,09 %.   

 

Graf  19 Úspešnosť riešenia subtestu 1 (obsahujúcom testové úlohy na zapamätanie 

poznatkov) experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  

 

Graf 20 Úspešnosť riešenia subtestu 2 (obsahujúcom testové úlohy na porozumenie 

poznatkom) experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina  
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Subtest 2 (obsahujúci testové úlohy na porozumenie) riešili žiaci experimentálnej 

skupiny s úspešnosťou 52,14 %, žiaci kontrolnej skupiny s úspešnosťou 42,50 %.   

Z porovnania výsledkov vyplýva, že rozdiely v úspešnosti riešenia jednotlivých 

subtestov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou sú vo 4. ročníku nasledujúce: 7,99 

% v zapamätúvaní a 9,64 % v porozumení v prospech experimentálnej skupiny.   

 

Graf  21 Rozdiel v úspešnosti riešenia subtestov  experimentálnou a kontrolnou skupinou 

 

Legenda: ES – experimentálna skupina, KS – kontrolná skupina 

5.5.6 Štatistická verifikácia hypotéz pedagogického experimentu  vo 4. ročníku 

 

Tab. 35 Didaktický test ako celok pre 4. ročník  

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 56 873 15,58929 13,08279   
Column 2 64 870,5 13,60156 7,358569   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 118,0045 1 118,0045 11,7691 0,000831 3,921478 
Within Groups 1183,143 118 10,02664    
       
Total 1301,148 119         

 

Fkr = 3,921478 na hladine významnosti 0,05 

F  = 11,7691 
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F > Fkr       11,7691 > 3,921478  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny je  vo  výstupnom 

didaktickom teste z prírodovedy  pre 4. ročník štatisticky významný rozdiel na hladine 

významnosti 0,05.  

Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení (vo výstupnom didaktickom teste z prírodovedy ako celku pre 4. 

ročník) ako žiaci kontrolnej skupiny. H1 sa potvrdila. 

 

Tab. 36 Subtest 1 pre 4. ročník 

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 56 518 9,25 2,481818   
Column 2 64 530,5 8,289063 1,950831   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 27,57891 1 27,57891 12,54542 0,00057 3,921478 
Within Groups 259,4023 118 2,198325    
       
Total 286,9813 119         
 

Fkr = 3,921478 na hladine významnosti 0,05 

F  = 12, 54542 

F > Fkr       12,54542 > 3,921478  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v subteste 1 pre 4. 

ročník obsahujúcom testové úlohy na zapamätanie poznatkov je štatisticky významný rozdiel 

na hladine významnosti 0,05.  
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Tab. 37 Subtest 2 pre 4. ročník 

SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Column 1 56 365 6,517857 5,781494   
Column 2 64 340 5,3125 2,456349   

ANOVA       
Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 43,39286 1 43,39286 10,83141 0,001316 3,921478 
Within Groups 472,7321 118 4,006205    
       
Total 516,125 119         

Fkr = 3,921478 na hladine významnosti 0,05 

F  = 10,83141 

F > Fkr       10,83141 > 3,921478  

Medzi výkonom žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny v subteste 2 pre 4. 

ročník obsahujúcom testové úlohy na porozumenie poznatkom  je štatisticky významný 

rozdiel na hladine významnosti 0,05.  

Žiaci experimentálnej skupiny dosiahli na konci experimentálneho vyučovania vyšší 

výkon v kognitívnom učení v subteste 1 pre 4. ročník (obsahujúcom testové úlohy na 

zapamätanie poznatkov) a v subteste 2 pre 4. ročník (obsahujúcom testové úlohy na 

porozumenie poznatkom) ako žiaci kontrolnej skupiny. H2 sa potvrdila. 

Žiaci experimentálnej skupiny v porovnaní so žiakmi kontrolnej skupiny vo 4. ročníku 

dosiahli na konci experimentálneho vyučovania väčší rozdiel vo výkone v subteste 2 

(obsahujúcom testové úlohy na porozumenie) ako v subteste 1 (obsahujúcom testové úlohy 

na zapamätanie).  H3 sa potvrdila. 

Naša interpretácia výsledkov výskumu vychádza striktne zo štatistickej verifikácie   

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

Štatistickou verifikáciou sa nám všetky tri hypotézy potvrdili v každom ročníku.  

 

Tab. 38 Záverečná bilancia a sumarizácia stavu verifikácie jednotlivých hypotéz 

Hypotéza 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
 Potvrdená Nepotvrdená Potvrdená Nepotvrdená Potvrdená Nepotvrdená 

H1 √  √  √  
H2 √  √  √  

H3 √  √  √  
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Výsledky výskumu poukázali, že aplikácia počítačom podporovanej výučby  vo 

vyučovacom procese prírodovedy môže napomôcť zvýšiť výkon žiakov mladšieho školského 

veku v kognitívnej oblasti. Naše doterajšie skúseností s počítačom podporovanou výučbou na 

primárnom stupni ukazujú na jej najvyššiu efektívnosť pri precvičovaní a upevňovaní 

prírodovedného učiva, čo jednoznačne podporuje precízne aplikovanie nových technológií 

do vyučovania a neustále skvalitňovanie podmienok pre prácu učiteľov a žiakov v tomto 

smere.     


