
 

47 

 

 

2 CIELE, HYPOTÉZY A METÓDY VÝSKUMU 

Výskumný problém 

Vzdelávaniu nadaných sa v posledných desaťročiach venuje výrazná pozornosť. 

Väčšina výskumníkov sa však zameriava najmä na problematiku identifikácie nadaných, 

zatiaľ čo problematika starostlivosti a práce s nadanými je viac menej na okraji záujmu 

(Hříbková, 2009). Pre samotné uspokojovanie potrieb nadaných žiakov je táto oblasť 

najpodstatnejšia. Zahŕňa v sebe špecifické prístupy, formy, metódy práce s nadanými na 

vyučovaní. Nie je tomu inak ani pri matematickom nadaní. Je známe, že matematické 

nadanie sa prejavuje už v ranom veku a bez vhodných, to znamená aktivizujúcich 

a stimulujúcich úloh, môže existujúci potenciál dieťaťa degradovať na nižšiu úroveň. 

Vychádzajúc z uvedených informácií a teoretických východísk spracovaných v 1. kapitole 

bol stanovený výskumný problém práce: Má systematické zavádzanie vhodných 

matematických úloh do vyučovania matematiky vplyv na rozvoj matematického nadania 

žiakov 1. ročníka základnej školy? 

Matematické nadanie je chápané ako nadpriemerná úroveň čiastkových kompetencií 

tvoriacich súbor špecifických (matematických) schopností.  

Medzi matematické schopnosti patrí spracovávanie čísel (porozumenie podstate čísla 

a číselným názvom), pamäť pre čísla, matematické vedomosti a matematické uvažovanie. 

Pod pojmom matematické uvažovanie rozumieme špecifický spôsob myslenia, ktorý sa 

prejavuje  tým, že žiak porozumie podstate úlohy, ktorá je formulovaná inak ako na úrovni 

čísel, napríklad slovnej úlohe. Ide o matematickú abstrakciu a formálne matematické 

operácie (Vágnerová, 2006; In Říčan, Krejčová, 2006).  

Vhodné matematické úlohy sú tie, ktoré aktivizujú myslenie žiaka a ponúkajú mu 

široké spektrum stimulov, pričom ich riešením sa rozvíjajú matematické schopnosti. 

 

2.1 Ciele výskumu 

Hlavným cieľom práce je navrhnúť a v praxi overiť súbor  matematických úloh 

vhodných na rozvíjanie matematického nadania žiakov 1. ročníka v rámci ich školskej 

edukácie na primárnom stupni vzdelávania. Hlavný cieľ je rozčlenený na čiastkové ciele 

práce:   

C1:   Spracovať informácie o danej problematike z dostupnej literatúry. 
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C2: Zistiť názory, postoje, ale aj skúsenosti učiteľov v súvislosti s edukáciou 

nadaných žiakov v primárnej škole pomocou dotazníkového prieskumu. 

 Vypracovať a administrovať dotazník pre učiteľov za účelom získania 

potrebných údajov. 

 Kvantitatívne vyhodnotiť výsledky získané v dotazníkovom prieskume.   

 Prezentovať výsledky dotazníkového prieskumu o názoroch, postojoch, ale aj 

skúsenostiach a pripravenosti učiteľov pre prácu so žiakmi prejavujúcimi 

matematické nadanie.   

C3:  Navrhnúť a v praxi overiť nástroje na identifikáciu žiaka 1. ročníka primárnej 

školy prejavujúceho nadanie v oblasti matematiky. 

 Administrovať test kognitívnych schopností TKS – obrázková batéria (slúžiaci aj 

ako vstupný test v realizovanom experimente).  

 Dosiahnuté výsledky testovania (TKS) kvantitatívne vyhodnotiť pomocou 

matematicko – štatistických metód. 

 Vytvoriť a administrovať neštandardizovaný test matematických vedomostí pre 

žiakov 1. ročníka primárnej školy. 

 Na základe výsledkov dosiahnutých v neštandardizovanom teste matematických 

vedomostí analyzovať aktuálnu úroveň matematických vedomostí žiakov na 

začiatku 1. ročníka primárnej školy (vzhľadom k rámcovému obsahu 

matematického vzdelávania určeného pre 1. ročník). 

 Vypracovať a administrovať dotazník pre učiteľov a rodičov ako súčasť 

identifikačného procesu (nominácia rodičmi a učiteľom).  

 Vyhodnotiť a prezentovať výsledky identifikácie žiakov prejavujúcich matematické 

nadanie v 1. ročníku primárnej školy. 

C4: Navrhnúť a v praxi overiť súbor matematických úloh zameraných na rozvíjanie 

matematických schopností žiakov 1. ročníka primárnej školy prostredníctvom 

realizácie prirodzeného pedagogického experimentu. 

 Vytvoriť súbor matematických úloh vhodných na rozvíjanie matematických 

schopností žiakov 1. ročníka v rámci školskej edukácie na primárnom stupni 

vzdelávania.  

 Na základe výsledkov identifikačného procesu vybrať do experimentu žiakov 

prejavujúcich matematické nadanie. 
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 Rozdeliť vybraných žiakov na dve rovnocenné skupiny, kontrolnú 

a experimentálnu. 

 Overiť navrhnuté matematické úlohy pri práci so vzorkou žiakov z experimentálnej 

skupiny (8 – 10 žiakov). 

 Realizovať prípadné zmeny v zadaniach úloh, ktoré budú použité v experimente. 

 Vypracovať kvalitatívnu analýzu žiackych riešení úloh zaradených do vytvoreného 

súboru získaných v procese overovania. 

 Upravené úlohy inkorporovať priamo do vyučovania matematiky.   

C5: Na základe kvantitatívnej analýzy výsledkov testovania zistiť, či implementácia 

súboru úloh do vyučovania má vplyv na rozvíjanie matematických schopností žiakov.  

 Administrovať výstupný test kognitívnych schopností TKS – obrázková batéria. 

 Výsledky meraní kvantitatívne vyhodnotiť pomocou matematicko-štatistických 

metód.  

 Na základe stanovených cieľov práce boli naformulované nasledovné hypotézy.  

 

2.2 Hypotézy  

V súvislosti s plnením cieľov výskumu boli stanovené nasledujúce hypotézy:  

H1: Žiaci z oboch skupín, experimentálnej aj kontrolnej, dosiahnu vo výstupnom teste 

lepšie výsledky v porovnaní s výsledkami vstupného testovania. 

H11: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu vo výstupnom teste lepšie             

výsledky ako vo vstupnom teste. 

H12: Žiaci z kontrolnej skupiny dosiahnu vo výstupnom teste lepšie výsledky             

v porovnaní s výsledkami zo vstupného testovania. 

H2: Žiaci z experimentálnej skupiny dosiahnu lepšie výsledky vo výstupnom teste    

ako žiaci z kontrolnej skupiny.  

V ďalšej časti je uvedená charakteristika niektorých pojmov použitých pri 

formulovaní cieľov a hypotéz. Operacionalizácia premenných z hypotéz je nasledovná: 

Žiaci prejavujúci matematické nadanie: žiaci mladšieho školského veku, u ktorých 

hovoríme o latentnom nadaní, ktorí prejavujú zvýšený záujem o matematiku, čo sa 

prejavuje vo vyššej úrovni už nadobudnutých vedomostí a disponujú nadpriemernou 

úrovňou matematických schopností.  

Úroveň matematických vedomostí: číslo vyjadrujúce skóre dosiahnuté v  

neštandardizovanom teste matematických vedomostí. 
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Úroveň matematických schopností: číslo vyjadrujúce skóre dosiahnuté vo vstupnom 

teste matematických schopností (Test kognitívnych schopností – obrázková batéria). 

Úroveň dosiahnutých matematických schopností: číslo vyjadrujúce dosiahnuté skóre 

vo výstupnom teste kognitívnych schopností na konci experimentálneho zásahu. 

 

2.3 Výskumné metódy 

Za účelom naplnenia stanovených cieľov boli použité tieto metódy: 

1. Metóda štúdia odbornej literatúry – literárna metóda, bola použitá pri spracovaní 

teoretickej časti práce, ktorou bol naplnený cieľ C1. Pri štúdiu odbornej literatúry bola 

pozornosť sústredená najmä na odborné publikácie, zborníky, časopisy a internetové 

stránky.  

2. Metóda zhotovovania výpiskov, ich spracovania a triedenia. Táto metóda bola použitá 

pri spracovaní prvej kapitoly, teda teoretickej časti práce. 

3. Testová metóda bola využitá pri testovaní úrovne matematických schopností 

a matematických vedomostí (formou štandardizovaného testu kognitívnych schopností 

a neštandardizovaného testu matematických vedomostí) za účelom naplnenia cieľa C3 

a C5. 

4. Dotazník bol použitý v rámci pilotného prieskumu so zámerom zmapovať aktuálny 

stav v informovanosti učiteľov primárnej školy v oblasti edukácie nadaných žiakov, 

a tým naplniť cieľ C2, teda prezentovať výsledky zistení o názoroch, postojoch 

a skúsenostiach učiteľov s prácou so žiakmi prejavujúcimi matematické nadanie. 

Dotazníková metóda bola použitá aj priamo vo výskume ako súčasť procesu 

identifikácie nadaných žiakov, v podobe nominácií zo strany rodičov alebo učiteľov, 

čím bol naplnený cieľ C3.  

5. Prirodzený pedagogický experiment bol použitý ako hlavná výskumná metóda  

empirickej časti práce na splnenie cieľov C3, C4 a C5.  

6. Kvantitatívne metódy boli použité pri spracovaní výsledkov získaných zo vstupných 

a výstupných meraní realizovaných v rámci experimentu a  súviseli s naplnením cieľa  

C5, ale aj analýze úloh použitých v neštandardizovanom teste matematických 

vedomostí, za účelom zistenia aktuálnej vedomostnej úrovne žiakov, čo súviselo 

s naplnením cieľa C3.  

7. Kvalitatívne metódy boli použité pri analýze navrhnutých úloh z hľadiska vhodnosti ich 

využitia za účelom rozvíjania matematických schopností žiakov 1. ročníka primárnej 
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školy, ale aj pri analýze žiackych riešení spomínaných úloh, čo súviselo s naplnením 

cieľa C4.  

Výskumný plán 

Výskumný plán korešponduje so stanovenými cieľmi práce. Teoretická časť zahŕňala 

zhromažďovanie a štúdium odbornej literatúry k uvedenej problematike, analýzu 

teoretických poznatkov a komparáciu názorov odborníkov v danej oblasti. Na základe 

získaných informácií bol naformulovaný výskumný problém, po ktorého definovaní boli 

stanovené hypotézy a metodika výskumu. 

Empirická časť práce bola rozdelená na tieto etapy (Gavora, 2001): pilotážny 

prieskum, predvýskum, vlastný výskum, spracovanie výsledkov a ich interpretácia,  

vyvodenie záverov zo získaných údajov. Pilotážny prieskum bol zacielený na zmapovanie 

terénu, v zmysle zistenia aktuálneho stavu informovanosti učiteľov o problematike 

edukácie nadaných žiakov na primárnom stupni vzdelávania, na ktorého realizáciu bol 

využitý dotazník. Predvýskum bol zameraný na overenie vybraných testových nástrojov 

určených na identifikáciu žiakov prejavujúcich matematické nadanie na vzorke žiakov 1. 

ročníka základnej školy. Na základe získaných výsledkov boli realizované úpravy týchto 

nástrojov. V tejto etape boli použité testy: štandardizovaný test kognitívnych schopností 

(TKS) a neštandardizovaný test matematických vedomostí. Okrem testov, boli 

v predvýskume použité dotazníky, ktoré slúžili ako jeden z identifikačných nástrojov.   

Vlastný výskum bol realizovaný pomocou prirodzeného pedagogického experimentu, v 

rámci ktorého boli použité vstupné a výstupné merania. Za nezávislú premennú boli 

stanovené navrhnuté a v praxi overené úlohy, ktoré systematickým zavádzaním do 

vyučovania matematiky v rámci školskej edukácie, mali za cieľ rozvíjať matematické 

schopnosti žiakov 1. ročníka primárnej školy. V experimente získané výsledky boli 

spracované matematicko-štatistickými metódami z hľadiska splnenia stanoveného cieľa  

práce a interpretované v časti venujúcej sa spracovaniu údajov. Na základe týchto zistení 

boli vypracované závery a odporúčania pre pedagogickú prax. Celkové časové rozpätie  

výskumu bolo od septembra 2008 do júna 2011.    

 Ďalšia časť je venovaná výsledkom výskumu a ich interpretácii.  


