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BÁDATEĽSKÝ PRÍSTUP V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ 

 
 

KIREŠ Marián, JEŠKOVÁ Zuzana, SR 

 
Abstrakt 

Autori predstavujú jednu a možných ciest aktívneho poznávania žiakov zameraného 
na budovanie žiackych kompetencií. Ide o bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie 
(IBSE -Inquiry based science education). V príspevku sú charakterizované a na konkrétnych 
ukážkach prezentované vybrané druhy bádateľských vzdelávacích aktivít. 
 
Abstract 

The authors present one of the possible way of active learning oriented on pupil`s skills 
development. The contribution presents Inquiry based science education methods, by concrete 
example of selected types of different level of inquiry based activities. 
 
1 Úvod 

Potreba udržiavania a zvyšovania záujmu mladej generácie o prírodovedné vzdelávanie 
patrí medzi kľúčové problémy vzdelávania v informačnej spoločnosti. Výrazne sa zmenil 
spôsob získavania, spracovávania a využívania informácií, čím sa principiálne mení aj prístup 
mladej generácie k poznatkom a ich osvojovaniu. Obrovská dostupnosť informácií, ich 
aktuálnosť, možnosť elektronického vyhľadania a získania potláčajú potrebu zapamätania si 
množstva faktov. Do popredia sa dostávajú zručnosti informácie vyhľadať, kriticky zhodnotiť 
a vytriediť. V procese spracovávania informácií zohráva kľúčovú úlohu schopnosť spracovať 
informácie pre daný cieľ a dokázať ich vhodne interpretovať a využiť na daný účel. V tejto 
fáze je dôležité rozumieť základných princípom, mať pochopené kľúčové pojmy a dokázať 
integrovať nové poznatky do osvojenej štruktúry základných vedomostí. 

Digitálne technológie priniesli do vzdelávania hypertextové informačné zdroje, ktoré 
postupne menia systém lineárneho spracovávania informácií na systém s rozvetvenou 
štruktúrou sprístupňovaného obsahu, v ktorej sa podľa individuálnej potreby dostávame 
k cieľu mnohými možnými cestami spracovania informácií. 

Nachádzame sa v prechodovom období, keď generácia učiteľov využíva a má osvojené 
skôr lineárnu prácu s informáciami. Učiteľ má jasnú predstavu o vhodnom slede a potrebnej 
hĺbke odovzdávaných poznatkov, kde prevažne dominuje jeho osobný vklad a pedagogické 
majstrovstvo z pohľadu sprístupňovania poznatkov. 

Žiak na druhej strane očakáva zážitok, prekvapenie, interakciu, akčnosť, zmysluplnosť 
a využiteľnosť z jeho pohľadu ako odoberateľa. Individuálny prístup ale aj možnosť prejaviť 
sa ako osobnosť, možnosť ísť vlastnou cestou a hľadať odpovede na autonómne otázky 
a problémy, to sú mnohokrát dominantné priority žiaka pri práci s informáciami. U žiakov 
dominuje hypertextový prístup, ktorý si osvojujú najmä pri práci s digitálnymi médiami. 

Výrazným vplyvom do procesu vzdelávania zasiahli aj moderné digitálne technológie, 
ktoré svojim rozšírením a technickými možnosťami, ponúkajú vysoko účinné prostriedky pre 
skvalitnenie vzdelávacieho procesu. 

Uvedené skutočnosti nás privádzajú k hľadaniu adekvátnych vyučovacích postupov, 
pomocou ktorých by sme dokázali dosiahnuť aktuálne potrebné vzdelávacie ciele. V dnešnej 
dobe v oblasti vzdelávania do popredia vystupuje najmä rozvíjanie kompetencií žiaka. 
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2 Bádanie vo fyzikálnom vzdelávaní 

Výsledky rozsiahlych výskumov v oblasti poznávania a učenia posledného polstoročia 
priniesli signifikantné výsledky, ktoré sa pretavujú do vzdelávania a vyúsťujú do uplatňovania 
predovšetkým troch základných princípov, ktoré odborníci na vzdelávanie považujú za 
kľúčové (Bransford, 1999, Donovan, 1999): 

1. Učenie sa s porozumením 
2. Využívanie prvotných poznatkov 
3. Aktívne poznávanie 
Dôsledné uplatňovanie základných princípov vo vzdelávaní vyžaduje klásť väčší dôraz 

smerom k aplikácii tzv. interaktívnych metód. Ako interaktívne rozumieme metódy, ktoré 
podporujú konceptuálne porozumenie prostredníctvom aktívnych žiackych činností 
(od hands-on k minds-on), prinášajú okamžitú spätnú väzbu podporenú vzájomnou diskusiou 
s rovesníkmi, resp. učiteľom. Interaktívne metódy sa v súčasnosti vo fyzikálnom 
(prírodovednom) vzdelávaní najviac uplatňujú v podobe tzv. Inquiry based science education, 
čo vo voľnom preklade môžeme označovať: Vzdelávanie v prírodných vedách založené na 
aktívnom žiackom bádaní, resp. Bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie. 

Podľa (Linn, Davis, & Bell, 2004) bádanie z pohľadu žiaka predstavuje zámerný proces 
spojený s: 

• rozpoznaním problému, 
• návrhom vhodných experimentov a posúdením alternatívnych možností, 
• plánovaním postupu skúmania, 
• tvorbou hypotéz a ich overovaním 
• vyhľadávaním informácií, 
• tvorbou modelov, 
• diskusiou so spolužiakmi, 
• a formulovaním logických argumentov. 
Podľa (Ash et al., 2003) bádanie z pohľadu žiaka predstavuje prístup k učeniu, ktorý 

zahŕňa proces skúmania sveta, ktorý vedie k tvorbe a formulovaniu otázok, objavovaniu, 
testovaniu týchto zistení k ich hlbšiemu pochopeniu. Proces bádania vo vyučovaní prírodných 
vied by mal čo najvernejšie odrážať to, čo sa robí v skutočnej vede (Obr.1). 

Z modelov bádania vo vede vychádzajú viaceré modely učenia. Napríklad z teórie 
konštruktivizmu vychádza model učenia podľa (Llewellyn, 2002) (Obr.2). 
 

  

 Obr.1: Zjednodušený model bádania vo vede.  Obr.2: Model učenia. 
 

Požiadavky na aktívne žiacke prírodovedné bádanie sú zakotvené v programových 
dokumentoch štátneho vzdelávacieho programu ako pre základné školy (ISCED2) tak aj 
gymnáziá (ISCED3). Podľa stanovených cieľov má byť žiak základnej školy schopný na 
konci vzdelávania napr.: 
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• Vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 
• Vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie 
• Vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení. 

• Osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 
základných metód aktívneho poznávania vo fyzike. 

Žiak gymnázia má obdobne v oblasti aktívneho poznávania na konci vzdelávania byť 
schopný napr. 

• Vysloviť problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 
• Formulovať hypotézy 
• Testovať hypotézy 
• Plánovať vhodný experiment 
• Naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania 
• Naznačiť validitu záverov 
• Vyhodnotiť celkový experiment včítane použitých postupov 

V rámci riešenie projektu 7.RP Establish, sme pripravili a vyhodnocovali štúdiu 
mapujúcu stav v oblasti využívania IBSE metód v prírodovednom vzdelávaní. Jedným 
z ukazovateľov stavu bolo aj zastúpenie prvkov aktívneho žiackeho bádania vo vzdelávacích 
programoch európskych krajín (Tab.1). 
 

Prvky bádania CY CZ DE EE IE IT MT NL PL SK SE 

Rozpoznať problém  √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

Navrhnúť vhodné 
experimenty √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

Posúdiť alternatívne 
možnosti 

 √ √ √  √  √ √ √ √ 

Plánovať postup 
skúmania √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Vyhľadávať 
informácie √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Tvoriť modely  √ √ √  √  √  √ √ 

Diskutovať so 
spolužiakmi √ √ √ √ √   √ √ √ √ 

Formulovať závery 
a argumentovať 

 √ √ √ √   √ √ √ √ 

 
Tab. 1: Výskyt prvkov aktívneho žiackeho bádania vo vzdelávacích programoch 
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3 Typy bádateľských aktivít 

Bádateľské aktivity sa môžu odlišovať v závislosti od miery zapojenosti žiaka, resp. 
učiteľa ako aj podpory učebnými materiálmi. V rámci riešiteľského kolektívu projektu 
Establish (www.establish-fp7.eu) využívame definovanú hierarchiu bádateľských aktivít: 
Interaktívna diskusia/interaktívna demonštrácia, Riadené objavovanie, Riadené bádanie, 
Viazané bádanie, Otvorené bádanie. 

 
3.1 Interaktívna diskusia/demonštrácia 

U mnohých učiteľov sa tešia obľube demonštračné experimenty, pri ktorých diskutujú so 
študentmi o priebehu a výsledkoch experimentu. Do podoby bádateľskej vyučovacej metódy 
je možné previesť viaceré osvedčené demonštrácie pomocou využitia metodiky interaktívnej 
demonštrácie (Sokoloff, Thorton, 2004). Medzi jej základné etapy patria: 

• Učiteľ popíše experiment a realizuje ho pred triedou bez použitia počítača. 
• Žiaci zaznamenávajú svoje individuálne predpovede do pripravených predpoveďových 

hárkov. 

• Žiaci diskutujú o experimente a svojich predpovediach s najbližšími susedmi. 
• Učiteľ zisťuje v triede žiacke predpovede. 
• Žiaci zaznamenávajú do hárku konečné predpovede, ktoré mohli na základe diskusií 

modifikovať. Predpoveďové hárky sú pozbierané, učiteľ odpovede nehodnotí. 

• Učiteľ realizuje meranie (zvyčajne pomocou počítača v grafickej podobe), ktoré 
prezentuje pred celou triedou napr. prostredníctvom dataprojektora (alebo 
interaktívnej tabule). 

• Žiaci popisujú výsledky a diskutujú o nich. Výsledky zaznamenajú do výsledkových 
hárkov, ktoré si zoberú so sebou. 

• Učiteľ so žiakmi diskutuje o analogických fyzikálnych situáciách. 

Ako príklad overovanej interaktívnej demonštrácie uvádzame námet: Vozík je 
umiestnený na naklonenej rovine a do pohybu ho uvedieme ľahkým úderom ruky smerom ku 
senzoru. Do obrázka vpravo načrtnite vašu predpoveď pre graf závislosti rýchlosti od času 
a pre graf závislosti zrýchlenia od času pre vozík, ktorý sa pohybuje smerom ku počiatku 
(senzoru polohy), rovnomerne spomaľuje, zastane a potom rovnomerne zrýchľuje smerom od 
senzora. 

Na základe pilotného overovania vytvorených výučbových a pracovných materiálov 
učiteľmi na vybraných školách prichádzame k záveru, že ako najobtiažnejšie sa javí 
využívanie viazaného a otvoreného bádania. 

 
3.2 Viazané a otvorené bádanie 

Pri viazanom bádaní žiaci navrhujú a realizujú experiment samostatne s malou alebo 
žiadnou pomocou učiteľa. Aktivity sú náročné na realizáciu, žiaci už musia mať dostatok 
skúseností z realizácie predchádzajúcich typov aktivít. Problém určený na bádanie ja však 
vopred pripravený a predostretý žiakom. Naopak, pri otvorenom bádaní, žiaci majú 
samostatne prichádzať s vlastnými problémami, majú ich formulovať a navrhnúť vhodný 
experiment na ich riešenie. 

Ako príklad viazaného bádania uvádzame námet: Ak zapojíme dve identické žiarovky, 
(napr. 6V/0,3A, alebo 6V/0,05A), svietia rovnako. Ak zapojíme dve rozličné žiarovky 
do série, jedna svieti a druhá takmer vôbec. Ak zapneme obvod s dvoma rozličnými 
žiarovkami, jedna zasvieti neskôr ako druhá. Vyšetrite a objasnite oneskorené rozviecovanie 
do série zapojených rôznych žiaroviek. 
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Ako príklad otvoreného bádania by sme rámci témy kvantitatívna analýza hlasu, 
očakávali námety na bádateľské aktivity smerujúce k riešeniu niektorého z praktických 
problémov využívajúcich problematiku hlasovej analýzy. 

 
4 Záver 

Budovanie a rozvíjanie žiackych kompetencií prináša do fyzikálneho vzdelávania úplne 
nový rozmer. Aby sme dokázali využiť tvorivý potenciál žiaka, budovali jeho vedeckú 
gramotnosť a systém navzájom prepojených vedomostí a zručností, potrebujeme aktivizovať 
najmä jeho konceptuálne poznávanie. Ako jedna z možných ciest, ktorá sa v európskom 
priestore stáva dominantnou, je využívanie bádateľských metód v prírodovednom vzdelávaní. 
 
Práca vznikla pri riešení projektu APVV LPP-0223-09: Veda na scéne Slovensko a projektu 
7. rámcového programu Establish (No. 244749). 
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