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4 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV  

Cieľom teoretickej časti práce bolo prezentovať teoretické východiská práce, 

spracovať informácie o danej problematike z dostupnej literatúry, analyzovať získané 

poznatky a definovať kľúčové pojmy.  

Na základe analýzy uvedených poznatkov sme pristúpili k realizácii jej empirickej 

časti. V pilotážnom prieskume bolo dôležitým krokom zmapovanie aktuálneho stavu 

informovanosti učiteľov primárnych škôl o uvedenej problematike so zámerom oboznámiť 

sa s ich názormi, postojmi, ale aj skúsenosťami, za účelom získania presnejšieho obrazu o 

pripravenosti učiteľov pre prácu so žiakmi prejavujúcimi matematické nadanie, čo súviselo 

s naplnením cieľa C2. Z analýzy výsledkov získaných administráciou dotazníka bolo 

zistené, že učitelia na 1. stupni základných škôl majú nedostatočné vedomosti z danej 

oblasti, a to nielen o prejavoch matematického nadania u žiakov na primárnom stupni, ale 

aj o spôsoboch, ktoré je možné uplatniť v rámci starostlivosti o nadaných prostredníctvom 

ich školskej edukácie v prostredí bežných tried. Po týchto zisteniach sme sa rozhodli 

zamerať pozornosť na žiakov 1. ročníkov základných škôl. Prechod z predprimárnej 

edukácie do primárnej považujeme za kľúčový v kontexte ich ďalšieho vzdelávania a za 

rozhodujúci faktor ovplyvňujúci rozvoj žiackych potencialít považujeme rozvíjanie 

schopností žiakov už od čo najútlejšieho veku prostredníctvom systematického 

predkladania vhodných stimulov v rámci ich školskej edukácie.  

V ďalšej etape výskumu, v predvýskume, bolo cieľom navrhnúť a overiť nástroje 

vhodné na identifikáciu žiakov prejavujúcich matematické nadanie vo veku 6 až 7 rokov. 

Navrhnuté boli testy merajúce potenciál a úroveň vedomostí žiakov vo forme 

štandardizovaného testu kognitívnych schopností a neštandardizovaného testu 

matematických vedomostí. Na dotvorenie komplexného obrazu o žiakoch boli navrhnuté 

dotazníky pre rodičov a učiteľov. Výsledky overovania identifikačných nástrojov v rámci 

predvýskumu nepotvrdili potrebu tieto nástroje meniť, či dopĺňať.  

Nasledujúca etapa výskumu, vlastný výskum, pozostávala z procesu identifikácie 

žiakov prejavujúcich matematické nadanie a z následnej realizácie experimentu. Na 

identifikáciu boli použité nástroje , ktoré boli otestované v rámci predvýskumu a podrobilo 

sa jej 519 žiakov 1. ročníkov z 12-tich základných škôl v Prešove. Ako prvý nástroj bol 

administrovaný štandardizovaný test  kognitívnych schopností TKS, ktorý meral „fluidnú 

inteligenciu“ žiakov, teda schopnosť manipulovať s abstraktnými symbolmi  a potenciálnu 
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schopnosť učiť sa, riešiť problémy (v experimente slúžil zároveň ako vstupný a výstupný 

test). Ako druhý bol použitý neštandardizovaný test matematických vedomostí, ktorí slúžil 

aj ako nástroj na zistenie aktuálnej vedomostnej úrovne testovaných žiakov. Pozostával 

z úloh požadujúcich vedomosti z matematiky na úrovni absolventa 1. ročníka primárnej 

školy. Analýzou žiackych riešení úloh sme dospeli k záverom, že mnohí žiaci prichádzajú 

do 1. ročníka s vedomosťami, ktoré by mali nadobudnúť až v jeho priebehu, čím bol 

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

primárnej školy prejavujúceho nadanie v oblasti matematiky.  

Po vyhodnotení identifikačného procesu sme začali s realizáciou experimentu so 

vzorkou žiakov, ktorí spĺňali požadované kritériá. Z nich sme vytvorili dve skupiny, 

experimentálnu a kontrolnú. Hlavným cieľom realizácie pedagogického experimentu bolo 

vytvoriť a v praxi overiť navrhnuté matematické úlohy z hľadiska vhodnosti ich využitia za 

účelom rozvíjania matematických schopností žiakov 1. ročníka v rámci ich školskej 

edukácie v primárnej škole. Analýza navrhnutých úloh v uvedenom kontexte tvorí nosnú 

časť práce a vznikla na základe pravidelných stretnutí a práce so skupinkou ôsmich 

vybraných žiakov z experimentálnej skupiny, kde boli navrhnuté úlohy aplikované 

predtým, ako boli učiteľmi inkorporované do vyučovania matematiky. Stretnutia boli 

realizované pravidelne, jedenkrát v týždni, po vyučovaní. Každé stretnutie trvalo 45 minút 

a ich cieľom bolo zistiť, či sú inštrukcie pre žiakov formulované zrozumiteľne, či ich 

dokážu riešiť samostatne alebo potrebujú k úlohám doplňujúce vysvetlenia. Na základe 

našich zistení sme inštrukcie k úlohám obmenili alebo doplnili. Na záver experimentu sme 

administrovali výstupný test pre žiakov zapojených do experimentu, formou 

štandardizovaného testu kognitívnych schopností.  Porovnaním výsledkov dosiahnutých vo 

vstupnom a výstupnom teste sme pomocou matematicko-štatistických metód verifikovali 

stanovené hypotézy, čím sme naplnili stanovený cieľ C4: Navrhnúť a v praxi overiť súbor 

matematických úloh zameraných na rozvíjanie matematických schopností žiakov 1. ročníka 

primárnej školy prostredníctvom realizácie prirodzeného pedagogického experimentu. 

V súvislosti s naplnením uvedeného cieľa boli verifikované hypotézy práce, ktorých 

výsledky uvádzame v nasledujúcej časti.   

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

lepšie výsledky v porovnaní s výsledkami vstupného testovania. 

Na overenie stanovenej hypotézy boli využité výsledky zo vstupného a výstupného 

testu realizovaného v rámci prirodzeného pedagogického experimentu, ktoré boli  
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spracované pomocou matematicko-štatistických metód. Uvedená  hypotéza sa potvrdila, 

čím sa zároveň potvrdili poznatky, ktoré uvádzajú psychológovia vo svojich prácach, a to, 

že fluidná (tekutá) časť inteligencie je v nižšom veku vyššia, pričom sa vekom neustále 

zvyšuje a vrcholí medzi 20., 30. alebo 40. rokom, neskôr postupne klesá. Z toho vyplýva, 

že potenciál žiakov stúpol v časovom období šiestich mesiacov, bez ohľadu na 

rôznorodosť činiteľov, ktoré vstupovali a ovplyvňovali úroveň ich schopností, akými sú 

kvalita školy, ktorú navštevujú, profesionalita učiteľa, ktorý ich vyučuje alebo 

angažovanosť rodiny pri rozvíjaní ich schopností.  

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

žiaci z kontrolnej skupiny.  

Na overenie stanovenej hypotézy bol využitý prirodzený pedagogický experiment, 

ktorého výsledky boli spracované pomocou matematicko-štatistických metód. Uvedená  

hypotéza sa nepotvrdila. Napriek tomu, že pri porovnávaní dosiahnutej miery 

matematických schopností žiakov z kontrolnej a experimentálnej skupiny sa vo výstupnom 

teste nepreukázal štatisticky významný rozdiel, bolo možné sledovať tendenciu lepších 

výsledkov, ktoré dosiahli žiaci z experimentálnej skupiny. Z toho usudzujeme na pozitívny 

vplyv navrhnutých matematických úloh a ich systematické zavádzanie do vyučovacích 

hodín matematiky na rozvoj matematických schopností žiakov. Samozrejme, sme si 

vedomí existencie rôznych činiteľov pôsobiacich na žiakov a ovplyvňujúcich ich výkon, 

ktoré nebolo možné v čase experimentu úplne eliminovať. Z toho vyplýva, že pravidelné 

obohacovanie výučbového materiálu o úlohy podnecujúce žiacke myslenie a rozvíjajúce 

špeciálne faktory obsiahnuté v štruktúre matematických schopností žiakov prejavujúcich 

matematické nadanie, má pozitívny vplyv na rozvoj ich potencialít v oblasti matematiky.      

Z výsledkov získaných v procese napĺňania stanovených cieľov a testovania hypotéz 

vyplývajú nasledujúce odporúčania pre pedagogickú prax: 

1. V oblasti uplatňovanie princípov celoživotného vzdelávania učiteľov, so zameraním na 

edukáciu nadaných žiakov navrhujeme: 

 úzku spoluprácu učiteľov (škôl) s inštitúciami zapodievajúcimi sa problematikou 

starostlivosti o nadaných žiakov aj na primárnom stupni, 

 podnecovanie a motivovanie učiteľov k rozširovaniu vedomostí, po prípade 

k štúdiu v uvedenej oblasti,  
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 organizovanie seminárov, školení alebo tvorivých dielní za účelom rozvíjania 

kompetencií učiteľov v smere rozširovania informovanosti a obohacovania 

skúseností alebo k ich vzájomnej výmene, 

 rekonštrukciu študijných programov študentov učiteľských odborov v rámci ich 

pregraduálnej prípravy v zmysle ich obohatenia o problematiku edukácie 

nadaných žiakov na primárnom stupni.  

2. V oblasti rozvíjania žiackych schopností a potencialít prejavujúcich v matematickej 

oblasti navrhujeme: 

 zisťovať úroveň schopností (nielen) v matematickej oblasti na začiatku školskej 

dochádzky za účelom možnosti neskoršieho uplatňovania diferencovaného 

prístupu, 

 rešpektovať počiatočnú úroveň matematických schopností žiakov, 

 reflektovať na zistené rozdiely v zmysle uplatňovania rôznych prístupov, metód 

a foriem práce v závislosti od individualít žiaka, 

 podporovať silné stránky žiaka a uplatňovať prístupy na kompenzáciu a rozvoj jeho 

slabších stránok v rámci matematických schopností,  

  obohacovať výučbový materiál o úlohy rozvíjajúce matematické schopnosti a v 

potrebnej miere ich pravidelne zavádzať do výučby. 

Z výsledkov uvedených v predchádzajúcej časti vyplýva, že zavádzanie vhodných 

matematických úloh do vyučovania matematiky už u žiakov 1. ročníkov primárnej školy sa 

javí ako pozitívny krok k rozvíjaniu ich matematických schopností, ktoré nie sú „školskou 

matematikou“ v dostatočnej miere rozvíjané. Ich úlohou je vhodne dopĺňať matematické 

úlohy obsiahnuté v už existujúcich pracovných zošitoch, a tak zabezpečiť rozširovanie 

ponúkaného spektra úloh o úlohy motivujúce, ktoré zároveň vhodným spôsobom stimulujú 

žiacke myslenie. Prínos práce pre prax vidím jednak v komplexnosti zhromaždených 

poznatkov o problematike edukácie žiakov prejavujúcich matematické nadanie na 

primárnom stupni vzdelávania, ale najmä ako zdroj konkrétnych úloh pre učiteľov, ktoré 

môžu využívať v rámci vyučovania matematiky za účelom rozvíjania prejavujúceho sa 

matematického potenciálu u žiakov v 1. ročníku základnej školy.  

 

 


