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Abstrakt 
 

Príspevok zameriava pozornosť na  výsledky dosiahnuté pri  aplikácii stratégie 
integrovaného e-learningu (INTe-L), založenej na  masívnom využívaní informačných a 
komunikačných technológií a experimentu,  v externej forme vysokoškolského štúdia. 
Pedagogický výskum so štatistickým vyhodnotením (Mann-Whitney a Wilcox testy) potvrdil, 
že v oblastiach zameraných na porozumenie, špecifický a nešpecifický transfer, sa stratégia 
INTe-L ukázala ako vhodná, účinná a efektívna, čím bola potvrdená hlavná hypotéza 
výskumu: “ Vyučovaním predmetu Vybrané kapitoly z fyziky, tematický celok „Mechanika“ 
prostredníctvom technológie vzdelávania „Integrovaný e-learning“ v kombinácii s LCMS 
MOODLE dochádza u študentov k vyššiemu rozvoju v kognitívnej oblasti ako u študentov 
vyučovaných tradičným spôsobom. 
 
Kľúčové slová: integrovaný e-learning (INTe-L), reálny vzdialený experiment, LCMS 
 
Abstract 
 

Contribution focuses attention on the results achieved in applying the strategy of 
integrated e-learning (INTe-L), based on massive use of information and communication 
technologies and experiment,  in the external form of university education. Educational 
research with a statistical evaluation  (Mann-Whitney and Wilcox tests) confirmed that in the 
areas aimed at understanding,  the specific and nonspecific transfer, a strategy INTe-L proved 
to be appropriate, effective and efficient, which was proved by the main proposed 
hypothesis:“Teaching the subject “Selected chapters in Physics” and the thematic unit 
“Mechanics” via education technologies of “Integrated e-Learning (INTe-L)” in the 
combination with LCMS MOODLE challenges higher cognitive development of students than 
in traditional teaching” 
 
Key words: integrated e-learning (INTe-L), real remote experiment, simulation, LCMS 
 
 

1.  ÚVOD 
 

Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) ovplyvňuje súčasnú 
spoločnosť vo všetkých jej sférach. V súčasnosti sa stretávame s tým, že školy sú vybavené už 
na značne vyššej technickej úrovni didaktickými pomôckami, avšak problém nastáva s ich 
efektívnym využívaním zo strany učiteľov, ktoré často stroskotá jednak na neochote učiteľov 
prispôsobovať sa rýchlym zmenám v spoločnosti, ale najmä na absencii kompetencie 
pracovať s novými technickými zariadeniami a novými didaktickými prostriedkami.  
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      Pozrime sa na danú situáciu z druhej strany. Znižovaním počtu hodín a absentovaním 
názorných foriem v podobe experimentu dochádza k znižovaniu motivácie a záujmu 
o technické a prírodovedné predmety. Súčasný stav nie je výsledkom len samotného 
nezáujmu o toto náročné učivo, ale vyplýva hlavne z nepochopenia jednotlivých nadväzností 
učiva v kontexte s reálnym svetom. Na základe toho, študenti často vnímajú prírodné vedy, 
hlavne fyziku, ako veľmi náročné predmety zaoberajúce sa len abstraktnými zákonmi 
a modelmi, bez súvislosti s reálnymi prostriedkami bežného života a nepovažujú tieto 
predmety za potrebné z hľadiska svojej budúcej odbornej kariéry. S myšlienkou, ako tento 
stav zmierniť ukazuje integrovaný e-learning (INTe-L). Ukazuje možný smer v prezentácii 
učiva, kde rozhodujúcu úlohu zohráva zakomponovanie experimentu k vzdelávacím 
materiálom v súlade s najnovšími výskumami v tejto oblasti. 
      Článok prezentuje najnovší výskum v oblasti zapojenia INTe-L do vyučovacieho 
procesu v externej forme štúdia a dosiahnuté výsledky v kognitívnej oblasti. Výskum 
prebiehal na vzorke 240 študentov Dubnického technologického inštitútu, na detašovaných 
pracoviskách Levice a Lučenec. Hlavným cieľom výskumu bolo overenie vhodnosti 
využívania systému na riadenie výučbového obsahu (LCMS) MOODLE v spojení 
s technológiou INTe-L pre tematický celok  „Mechanika“, vo vysokoškolskom vzdelávaní 
študentov externej formy štúdia prostredníctvom pedagogického výskumu. Splnením 
vytýčeného cieľa chce chceli poukázať na  skrytý potenciál vzdelávania, ktoré umožňujú 
najnovšie IKT realizáciou reálnych vzdialených a virtuálnych laboratórií technických 
experimentov a výučbového prostredia LCMS MOODLE. 
 

2. SÚČASNÝ STAV 
 

      Vedecký poznatok je budovaný požiadavkami na obsažnosť a bezvýhradnú platnosť 
pri pevne stanovených podmienkach. Dôležitou požiadavkou je konzistentnosť s doterajšími 
poznatkami. Veda sa snaží nahradiť nepostačujúce alebo nesprávne teórie lepšími, 
jednoduchšími, všeobecnejšími a s väčšou vysvetľujúcou schopnosťou. Klasickým kritériom 
úspešnosti vedy je experiment, ktorý potvrdzuje teóriu, a naopak, teória, ktorá dobre opisuje 
výsledky experimentu. Vedecký poznatok je „dobrý", keď ho prijme vedecká komunita 
(Teplanová, 1997). 

Pri  transformácii  vedy  do učebného predmetu je dôležité rešpektovať nasledovné 
kritériá:   

• funkčnosť poznatkov,  
• relatívna ucelenosť a úplnosť poznatkov, 
• vedecká správnosť, 
• primeranosť, 

spolu s dodržaním didaktických zásad:  
• systematickosť, 
• primeranosť, 
• vedeckosť, 
• spojenie teórie s praxou, 
• trvácnosť.   

      Z didaktického hľadiska je riešenie technickej, resp. fyzikálnej úlohy taká zložka 
procesu učenia, pri ktorej má študent po oboznámení sa s reálnou situáciou, využitím 
vlastných intelektuálnych schopností dospieť k cieľu (riešenie úlohy). 

Ako uvádza  Schauer a kol. (Schauer, 2008) fyzikálne úlohy možno z formálneho 
hľadiska rozdeliť na: 

• kvantitatívne (výpočtové),  
• kvalitatívne (problémové),  
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• zmiešané, 
• experimentálne.  

      Kvantitatívne úlohy vyžadujú nájdenie príslušného vzťahu medzi fyzikálnymi 
veličinami a určenie číselného výsledku. Kvalitatívne úlohy sú úlohy slúžiace na pochopenie 
kvalitatívnych súvislostí rôznych fyzikálnych procesov a dejov. Zmiešané úlohy vznikajú 
skombinovaním oboch typov úloh. Experimentálne úlohy vyžadujú pri riešení realizovať 
experimentálne meranie. 
      O tom, že využívanie experimentu vo vyučovacom procese má pozitívny vplyv na 
študentov nemožno pochybovať. Už výskum Thortona (Thorton, 1999) poukázal na 
skutočnosť, že výsledky tradičného vzdelávania s podporou reálneho vzdialeného 
experimentu je na vysokých školách o polovicu úspešnejšie ako vyučovanie bez experimentu 
(30 % úspešných respondentov oproti 75%). Najväčší rozdiel sa ukázal v chápaní samotných 
fyzikálnych procesov, kde až 90 % študentov pochopilo nové učivo s názornou ukážkou 
pomocou reálneho vzdialeného experimentu oproti 15 % vzdelávaných tradičným spôsobom.  

Podľa Thortona je dosiahnutá účinnosť a efektivita výučby spôsobená: 
a) aktivitou študujúcich, 
b) prácou s reálnymi prostriedkami okolitého sveta, 
c) okamžitou spätnou väzbou, 
d) vzájomnou spoluprácou a kooperáciou študentov, 
e) znížením časového úseku pre výpočty a prehlbovaniu vedomostí študentov. 

Experiment obyčajne plní jeden z dvoch cieľov (Koubek, 1992): 
1) Získať poznatok, ktorý nebol doteraz známy – nazývame ho ako poznávací 

(heuristický) experiment. 
2) Overiť domnienku (hypotézu) – predstavu o určitom jave alebo priebehu určitého deja, 

nazývame ako overovací experiment.  
     S možnosťou realizovať fyzikálny experiment prostredníctvom internetu sa otvára 
možnosť doplniť klasický e-learning o on-line experiment, čím vzniká vyššia kvalita 
vzdelávania, ktorú predstavuje stratégia nazývaná integrovaný e-learning.  
 

3. INTEGROVANÝ E-LEARNING  

 
Obr. 1:  Schéma integrovaného e-learningu (Ožvoldová, 2010) 
 
      Ako už názov hovorí, integrovaný e-learning vychádza zo základov e-learningu. O 
definíciu pojmu e-learning sa pokúsili rôzny autori, najvýstižnejšie však toto slovo vyjadruje 
B.W.Ruttenbur. „Skutočná sila e-learningu nie je v poskytovaní informácií kdekoľvek, 
kedykoľvek, odkiaľkoľvek, a komukoľvek, ale v jeho možnostiach poskytovať správne 
informácie, správnym ľudom, v správnom čase a na správnom mieste“. 
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      Rozšírením e-learningu o experiment sa autori (Schauer a kol., 2009) pokúsili zaplniť 
medzeru e-learningu v poskytovaní elektronických študijných materiálov pre študentov, 
s ohľadom na aktívne poznávanie, založené na vedeckej správnosti. 
Integrovaný e-learning tvoria tri základné komponenty tvoriace jeden celok (obr. 1) a to:  

a) reálny,  reálny vzdialený experiment uskutočňovaný prostredníctvom internetu,  
b) virtuálny experiment – simulácie a modely,  
c) elektronické vzdelávacie materiály (e-učebnice). 

V súčasnej dobe explozívneho nárastu informácií nachádzajúcich sa na internete má 
INTe-L nezastupiteľné miesto. Nie je len efektívnou metódou pri získavaní poznatkov, ale 
ponúka študentovi možnosť naučiť sa orientovať v tomto svete informácií, čo v konečnom 
dôsledku znamená vedieť vyberať vhodné, vedecky správne informácie, vedieť ich triediť, 
spracovávať a hodnotiť. Ako uvádza B. Coplin (Coplin, 2006) „Študenti majú tendenciu 
myslieť si, že titul je zárukou kariérneho úspechu, ale každý, kto sa pohybuje v pracovnom 
svete vie, že len zručnosti a ich charakter zabezpečujú úspech“. 

Na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania, odporúčaní Európskej únie o 
zaraďovaní e-learningu do všetkých oblastí ľudských aktivít, ako aj z výsledkov výskumov 
iných autorov v súvislosti so zavádzaním experimentu do vyučovacieho procesu ako 
v podmienkach vysokoškolského (Ölvecký, 2009) tak základného vzdelávania (Gerhátová, 
2010), nás viedli k tomu, aby sme teoreticky navrhli a v pedagogickej praxi overili vhodnosť 
využívania LCMS MOODLE v spojení s technológiou INTe-L pre tematický celok 
„Mechanika“ vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov externej formy štúdia 
prostredníctvom pedagogického výskumu. 

 
4. NÁVRH A REALIZÁCIA PEDAGOGICKÉHO EXPERIMENTU  

      
Predmetom výskumu bolo zistenie vplyvu integrovaného e-learningu v externej forme 

štúdia na rozvoj vedomostí v kognitívnej oblasti na vybranej vzorke študentov dosiahnuté vo 
výstupnom didaktickom teste oproti študentom vzdelávaných tradičným spôsobom a overenie 
postojov študentov k hodnoteniu navrhnutej metodiky pomocou dotazníka. 
      Na základe dostupných možností a nemožnosti použiť náhodný výber sme zvolili 
zámerný výber s dôrazom na zabezpečenie jednoty premennej. Výber školy bol obmedzený 
z dôvodu výberu školy s externou formou štúdia s rovnakým charakterom vyučovacieho 
predmetu. Z dostupného výberu sme zvolili študentov 1. ročníka Bc. štúdia Dubnického 
technologického inštitútu, odboru Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v 
predmete Vybrané kapitoly z fyziky.  
      Na základe výskumov uvedených v predošlej časti sme realizovali výučbu v dvoch 
skupinách: experimentálnej a kontrolnej skupine (KS a ES), pričom v ES sme upriamili 
pozornosť na reálny a virtuálny experiment a prostredníctvom nich  na postupné nadobúdanie 
vedomostí od základných poznatkov a pojmov, cez sledovanie javov a zákonitostí skúmaných 
procesov, s využitím prostredia LCMS MOODLE, v ktorom boli reálne a virtuálne 
experimenty priamo implementované do jednotlivých celkov. Po prebratí častí, ktoré 
obsahovo zodpovedali jednotlivým požiadavkám na zvládnutie predpísaného obsahu, mali 
študenti ES v MOODLI k dispozícii testy na preopakovanie. 
      Dôležitosť nevylučovať ani jednu komponentu pri implementovaní INTe-L do LCMS 
MOODLE ukazuje výskum autorov projektu Socrates (Socrates Minerva, 2006), kde až 56 % 
účastníkov výskumu sa vyjadrilo za nemožnosť pokračovať vo vykonávaní určitých operácií 
bez ich porozumenia. Zo správy je tiež zrejmé, že až 58,7 % skúmaných študentov potrebuje 
okamžitú spätnú väzbu od učiteľa a spätnú väzbu na konci každého celku, 29% potrebuje 
spätnú väzbu 2 alebo 3 krát za semester a iba 12,3 % študentov sú spokojní s hodnotením len 
na konci semestra.  
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      Výučba v KS prebiehala tradičným spôsobom. Pri tejto skupine boli využité metódy: 
monologické (vysvetľovanie, rozprávanie), metódy práce s učebnicou a názorno-
demonštračné metódy (Použitá literatúra vychádza  z  učebných osnov daného predmetu.). 
      Pred samotným realizovaním jednoduchého pedagogického experimentu bolo 
potrebné zistiť vstupnú vedomostnú úroveň študentov z vybranej časti tematického celku 
Mechanika a následne podľa úspešnosti začleniť študentov do KS alebo ES. Zo získaných 
výsledkov vo vstupnom didaktickom teste môžeme skonštatovať, že študenti KS dosiahli 
priemernú úspešnosť 37,42 % a študenti ES dosiahli 35,59 %. Rozdiel vo vedomostnej úrovni 
medzi študentmi jednotlivých skupín predstavoval 1,83 %. Zo získaných hodnôt (ako 
i neskoršej verifikácie štatistickou metódou, pri ktorej sme nezistili štatisticky významný 
rozdiel) môžeme potvrdiť rovnakú vstupnú úroveň vedomostí študentov v oboch skupinách. 
      Po prebratí celého tematického celku v KS a ES sme zisťovali výstupným didaktickým 
testom úroveň vedomostí študentov v kognitívnej oblasti. Štatistické spracovanie výsledkov 
výstupného didaktického testu sme verifikovali prostredníctvom Mann-Whitneovho testu 
(Tirpáková, 2008). 
 

5. VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 

      Hypotézu sme považovali za platnú ak sa potvrdí nadpolovičná väčšina čiastkových 
hypotéz. Čiastkové hypotézy vychádzali z taxonómie výučbových cieľov pre vzdelávaciu 
oblasť, navrhnutou B. Niemierkom. Taxonómia obsahuje štyri hierarchicky usporiadané 
kategórie vyučovacích cieľov: zapamätanie poznatkov, porozumenie poznatkov, používanie 
vedomostí v typových situáciách (špecifický transfer), používanie vedomostí v problémových 
situáciách (nešpecifický transfer). K dosiahnutiu určitého cieľa je nutné dosiahnuť 
predchádzajúce, nižšie kategórie cieľov.  
Čiastkovú hypotézu sme považovali za platnú, ak bude štatisticky významný rozdiel medzi 
KS a ES. 
 

5.1  Oblasť zapamätania 
 

     Hypotézou H1 sme overovali účinnosť INTe-L  v oblasti zapamätania. Predpokladali 
sme, že študenti vzdelávaní prostredníctvom technológie vzdelávania INTe-L dosiahnu vyššie 
skóre v úlohách výstupného didaktického testu zameraných na zapamätanie z tematického 
celku „Mechanika“,  ako študenti vzdelávaní tradičným spôsobom.  
      Keďže hodnota pravdepodobnosti p bola vyššia ako 0,05 (Z = 1,8818 a p = 0,057824), 
hypotéza H1 sa nám nepotvrdila, to znamená že medzi skupinami KS a ES nie je štatisticky 
významný rozdiel. Rozdiel vo vedomostnej úrovni medzi študentmi jednotlivých skupín 
predstavoval 5,03 %. Percentuálna úspešnosť pri ES predstavovala 83,95 % a pri KS 78,92 %.  
Domnievame sa, že z komponentov INTe-L na úrovni zapamätania pôsobia iba elektronické 
materiály, ktoré sú v prostredí MOODLE alebo elektronickej učebnici a ostatné komponenty 
v podobe experimentov (simulácie, alebo reálne vzdialeného experimentu) nemajú na túto 
úroveň žiadny podstatný vplyv. Súhlasíme s názormi Ornsteina a Hunkinsa (Ornstein, 2004), 
že pri dosahovaní koncového stavu výsledku v kognitívnej oblasti je najdôležitejšie zapojiť 
nielen vhodné vyučovacie pomôcky, ale aj samotného vyučujúceho. Na základe vyhodnotenia 
položky 13 dotazníka môžeme vyvodiť záver, že úspešnosť študentov ES bola ovplyvnená aj 
tým, že študenti vzdelávaní pomocou INTe-L technológie v dostatočnej miere nevyužili 
možnosti spätnej väzby LCMS systému MOODLE v podobe testov. Z výsledkov položky 
dotazníka vyplýva že až 60 % študentov vôbec nepoužilo (22%) alebo použilo menej ako 
polovicu testov (38%) na zopakovanie učiva pomocou testov. 
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      V konečnom dôsledku môže byť výsledok zapríčinený i tým, že otázky na 
zapamätanie majú prevažne charakter osvojovania učiva a nezávisí na tom, či študent 
k nadobúdaniu vedomostí používa elektronickú formu alebo klasickú formu učebnice.  
      Výhody pri vytvorených elektronických materiáloch považujeme hlavne 
v prehľadnosti, hierarchickom usporiadaní prvkov učiva. Naopak, medzi ich hlavné nevýhody 
považujeme pôsobenie elektromagnetického žiarenia IKT prostriedkov na osobu a tým pádom 
len obmedzenú možnosť využívania elektronických materiálov počas dňa. 
  

5.2  Oblasť porozumenia 
 

     Hypotézou H2 sme overovali účinnosť INTe-L  v oblasti porozumenia. Predpokladali 
sme, že študenti vzdelávaní prostredníctvom  technológie vzdelávania INTe-L dosiahnu vyššie 
skóre v úlohách výstupného didaktického testu zameraných na porozumenie z tematického 
celku „Mechanika“,  ako študenti vzdelávaní tradičným spôsobom. 
      Keďže hodnota pravdepodobnosti p bola nižšia ako 0,05 (Z = 2,04375 a p = 
0,038932), hypotéza H2 sa nám potvrdila, to znamená že medzi skupinami KS a ES je 
štatisticky významný rozdiel. Rozdiel vo vedomostnej úrovni medzi študentmi jednotlivých 
skupín predstavoval 7,13 %. Percentuálna úspešnosť pri ES predstavovala 75,26 % a pri KS 
68,13 %.  
      Môžeme konštatovať, že použitie kombinácie experimentov s elektronickým 
študijným materiálov sa ukazuje, podľa dosiahnutých výsledkov vo výstupnom didaktickom 
teste, ako vhodný spôsob vzdelávania a prispieva k rozvoju vedomostí vyššieho stupňa. 
Domnievame sa, že úspešnosť ES oproti KS je ovplyvnená samotnými učebnými pomôckami 
vo forme či reálne vzdialených alebo virtuálnych experimentov, ktoré prostredníctvom svojej 
názornosti vytvárajú vyšší stupeň vedomostí s ohľadom na porozumenie. Umožňujú 
vytváranie súvislostí v učebnom obsahu. Veľkou výhodou simulácií je ich rozšírenosť, voľná 
dostupnosť, názornosť, obľúbenosť medzi študentmi a vedecká správnosť. Názornosť 
a zrozumiteľnosť experimentu dokazujú odpovede študentov v dotazníku v položkách 16 a 
17, kde všetci študenti porozumeli danej problematike na základe experimentu. Z dostupných 
výskumov sa k danej problematike priblížil Ronen a Eliahu (Ronen, 2000), ktorí uvádzajú, že 
začlenenie vedecky správnych simulácií do výučby zvyšuje poznatky študentov, dáva im 
možnosť rýchlej spätnej väzby, možnosť uvedomenia si nesprávnych súvislostí a vzťahov 
s ich rýchlym korigovaním. 
      Nadobúdanie nových myšlienkových vzťahov bez počiatočných základov je veľmi 
ťažké. Ako už zdôrazňoval psychológ D. Ausubel (Ausubel, 1967, s. 31), rozdiely medzi 
študujúcimi súvisia s predchádzajúcimi vedomosťami, pri učení sa nových pojmov. Základom 
porozumenia učebnej látky je vytvorenie spojenia medzi už existujúcimi vedomosťami 
a novými vedomosťami, pri vytváraní vyššieho stupňa vedomostí. Rešpektovaním týchto 
poznatkov, nadobúdanie vedomostí cez INTe-L pomocou LCMS MOODLE postupuje od 
základnej terminológie, jednoduchých pojmov a poučiek až k zložitejšiemu učivu, upevňujúc 
tieto vedomosti a  poznatky pomocou experimentov (virtuálnych, reálnych vzdialených) 
reálneho sveta. Vytváranie vzťahov v javoch a procesoch neprebieha v INTe-L 
prostredníctvom sprostredkovania učiva, ale prostredníctvom zapájania študujúceho do 
poznávacieho procesu. 
 

5.3  Oblasť špecifického transferu 
 

     Hypotézou H3 sme overovali účinnosť INTe-L  v oblasti špecifického transferu. 
Predpokladali sme,  že študenti vzdelávaní prostredníctvom technológie vzdelávania INTe-L 
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dosiahnu vyššie skóre v úlohách výstupného didaktického testu zameraných na špecifický 
transfer z tematického celku „Mechanika“,  ako študenti vzdelávaní tradičným spôsobom. 
Keďže hodnota pravdepodobnosti p bola nižšia ako 0,05 (Z = 2,85448 a p = 0,00387), 
hypotéza H3 sa nám potvrdila, to znamená že medzi skupinami KS a ES je štatisticky 
významný rozdiel v úlohách zameraných na špecifický transfer. Rozdiel vo vedomostnej 
úrovni medzi študentmi jednotlivých skupín predstavoval 10,94 %. Percentuálna úspešnosť 
pri ES predstavovala 71,11 % a pri KS 60,17 %. 
      Výsledky výskumu potvrdili, že použitie INTe-L technológie výrazne prispieva 
k sprostredkovaniu reálneho deja pomocou simulácií a reálnych vzdialených experimentov. 
Rozdiel medzi ES a KS môžeme vysvetliť neaktivitou a neiniciatívnosťou študentov 
externého štúdia, ktorí v rámci svojej výučby nevenujú dostatočnú pozornosť vzdelávaniu sa 
sprostredkovaným skutočným dejom reálneho okolia v podobe simulácií a reálnych 
vzdialených experimentov. Veľkú úlohu tu zohráva aj počiatočná neochota študentov venovať 
čas príprave pomocou experimentov. Ako však ukazujú výsledky dotazníka (položka 12), 
experimenty môžu mať presne opačný efekt a naopak svojim charakterom môžu napomôcť 
zvýšiť motiváciu u študentov.  Z výsledkov položky dotazníka vyplýva že 85 % študentov si 
myslí, že použitím interaktívnych simulácií sa zvyšuje ich záujem o predmet, 10 % sa 
nevedelo vyjadriť a len 5 % si myslí, že experimenty nehrajú žiadnu úlohu vo zvyšovaní 
záujmu o predmet. Tu musíme podotknúť, že záujem o predmet je ovplyvnený viacerými 
faktormi, nielen kvalitou učebných pomôcok. 
      Predpokladáme, že na úspešnosť v celkovom hodnotení ES v porovnaní s KS 
v dištančnom vzdelávaní hrá podstatnú úlohu využívanie kombinácie reálneho a virtuálneho 
experimentu. Doteraz realizované výskumy, kde sa zisťovala efektivita výučby fyzikálnych 
vlastností (v kognitívnej oblasti) pomocou reálneho experimentu v komparácii s virtuálnym, 
ako napr. výskum autorov kansaskej univerzity (Chini a kol., 2010) síce ukazujú výraznejšie 
lepšie výsledky pri používaní virtuálneho experimentu, ak však uvážime časové obmedzenia, 
ktoré študenti strávia pri oboch experimentoch, výraznejšie rozdiely v chápaní učiva sa 
strácajú a nemožno jednoznačne určiť, ktorá z týchto metód je účinnejšia alebo efektívnejšia. 
Ako vyplýva z výskumu Başera a Durmuşa (Başer, 2010), nemožno z vyučovacieho procesu 
opomenúť reálny experiment z dôvodu rozdielneho nadobúdania vyšších vedomostí medzi 
pohlaviami. Z výsledkov ich výskumu vyplýva vyššia úspešnosť ženského pohlavia pri 
použití virtuálneho laboratória, naopak, mužské pohlavie si lepšie viedlo v prostredí reálneho 
laboratória, kde bolo dôležité preukázať aj určitú dávku praktických zručností.  
 

5.4  Oblasť nešpecifického transferu 
 

     Hypotézou H4 sme overovali účinnosť INTe-L  v oblasti nešpecifického transferu. 
Predpokladali sme, že študenti vzdelávaní prostredníctvom technológie vzdelávania INTe-L 
dosiahnu vyššie skóre v úlohách výstupného didaktického testu zameraných na nešpecifický 
transfer z tematického celku „Mechanika“,  ako študenti vzdelávaní tradičným spôsobom. 
Keďže hodnota pravdepodobnosti p bola nižšia ako 0,05 (Z = 2,85448 a p = 0,00387), 
hypotéza H4 sa nám potvrdila, to znamená že medzi skupinami KS a ES je štatisticky 
významný rozdiel pri oblasti zameranej na nešpecifický transfer. Rozdiel vo vedomostnej 
úrovni medzi študentmi jednotlivých skupín predstavoval 19,11 %. Percentuálna úspešnosť 
pri ES predstavovala 70,56 %a pri KS 51,45 %. 
      Na základe analýzy výskumu môžeme konštatovať, že použitie INTe-L komponentov 
vo výučbe má najväčší dopad  na správnosť  riešenia úloh nešpecifického transferu, ktorý je 
najvyššou úrovňou poznávania. V tejto oblasti sa preukázala aplikácia vedomostí do nových 
situácií a riešení problémových úloh. Domnievame sa, že takýto veľký percentuálny rozdiel je 
zapríčinený viacerými činiteľmi. Rovnako ako v prípade špecifického transferu je to 
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neaktivita a neiniciatívnosť niektorých študentov v externej forme štúdia. Ďalším činiteľom je 
slabé zapájanie kritického myslenia do pochopenia súvislostí v učive a reálneho života v KS. 
Výhodou študentov ES bola skutočnosť kritického využívania myslenia hneď od úvodnej 
práce s experimentmi. Používanie reálnych vzdialených laboratórií súvisí s aplikovaním 
reálnych skutočností s reálnymi podmienkami do vyučovacieho procesu. Skutočnosťou 
reálnych podmienok je vznik nesúladu, extrémov, výchyliek, ktoré nútia študujúceho 
zamýšľať sa nad podstatou javu. Zapájaním kritického myslenia rozvíja všetky zložky 
aktívneho učenia. 
      Dosiahnuté výsledky sú porovnateľné s výskumami Olympiou a Zacharia (Olympiou, 
2010), ktorí uvádzajú nárast rozdielu takmer o 20 % v skupine používajúcou kombinovaný 
spôsob výučby (virtuálny aj reálny experiment) so skupinou, ktorá bola vzdelávaná pomocou 
jednej vyučovacej pomôcky (virtuálny alebo reálny experiment). 
Z dôvodu toho, že pri výučbe technológiou INTe-L sme pri aplikácií vedomostí postupovali 
od reálneho experimentu k virtuálnemu, pri zapájaní kritického myslenia študentov, môžeme 
súhlasiť s výsledkami výskumu Smitha a Puntanbecharovej (Smith, 2011) na vzorke 60 
študentov, kde lepšie výsledky preukázala skupina vzdelávaná postupným začlenením 
reálneho experimentu do výučby a následne virtuálneho ako opačne. 
 

6. ZÁVER 
 

      Výsledky uskutočnené počas pedagogického experimentu potvrdili, že INTe-L 
technológia vzdelávania, prispieva výrazným spôsobom k nadobúdaniu vedomostí vyššieho 
stupňa a ktorá, prostredníctvom reálnych vzdialených experimentov okrem samotných 
informatických zručností, rozvíja kritické myslenie študujúcich. Hoci v oblasti zapamätania sa 
náš predpoklad nepotvrdil, na základe výsledkov výskumu v oblasti porozumenia vedomostí 
a schopností aplikovať vedomosti v štandardných a nových situáciách môžme konštatovať, že 
vzdelávanie pomocou INTe-L technológie je v prostredí externej formy štúdia účinnejšie 
a efektívnejšie ako vzdelávanie tradičným spôsobom. Použitie INTe-L komponentov výrazne 
aktivizujú študujúceho, zvyšujú súvislosti zapamätanými vedomosťami a študenti lepšie 
chápu význam reálnych javov a procesov. V konečnom dôsledku študenti lepšie rozumejú 
nielen základnému fyzikálnemu a technickému učivu, ale aj prostriedkom bežného života. 
Za najväčšie pozitívum pedagogického výskumu však považujeme odpovede študentov na 
položky dotazníka, z ktorých výsledkov vyplýva zvýšený záujem o daný predmet použitím 
vhodných virtuálnych a reálnych vzdialených experimentov. Tento výsledok predstavuje 
možný smer motivácie študentov v súčasnej dobe klesajúceho záujmu o technické 
a prírodovedné predmety.    
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