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PRÍRODOVEDNÁ PROJEKTOVÁ PRÁCA VO VZDELÁVANÍ 

 

 

TULENKOVÁ Mária, SR 

 

Abstrakt  

V príspevku je definovaná projektová práca a prezentované konkrétne ukážky príkladov 
projektových prác v prírodovednom vzdelávaní na príklade vzdelávania biológie. Autorka 
prezentuje hodnotenie projektovej práce v prírodovednom vzdelávaní v škole na úrovni 
ISCED 2 a ISCED 3A a výsledky projektových prác predstavených v tomto školskom roku 
v projektovej časti súťaže biologická olympiáda v Prešovskom kraji.  

 

Abstract 

In the contribution is defined project work and presented concrete examples of project 
work in science education for example, biology education. The author presents a evaluation of 
project work in science education at ISCED 2 and ISCED 3A and results of project work in 
this school year of biological project olympiad in the Prešov region. 

 

1 Úvod  

Biológia ako učebný predmet sa z pohľadu didaktiky vyznačuje určitými špecifikami. 
Patria k ním predovšetkým potreba názornosti, experimentálnych a praktických činností 
a potreba prepojenosti teoretických vedomostí s praxou (bližšie Pavelková, 2005; Tulenková, 
2006). To si vyžaduje využívanie aj iných, nie len tradičných metód výučby (Potyrala, 
Walosik, 2008; Sandanusová, 2008). Trendom je projektové vyučovanie, alebo problémové 
vyučovanie, ktoré vnášajú oživenie a motiváciu do edukačného procesu a mali by zabezpečiť 
u žiakov zvýšený záujem o vedecké objavovanie.  

 

2 Prírodovedná projektová práca vo vzdelávaní   

Projektová práca zameraná na biológiu zahrňuje experiment, alebo pozorovanie 
v laboratóriu alebo v exteriéri a má výskumný charakter. Môže sa realizovať individuálne, 
alebo v malých skupinách, alebo zapojením sa celej triedy. Trvá určité časové obdobie, často 
aj niekoľko týždňov a poskytuje žiakom príležitosť zapájať sa do štúdia biológie 
s konkrétnym významom. Môže zahŕňať spoluprácu s ľuďmi v iných inštitúciách, prácu 
s internetom, alebo inými prostriedkami. (Eurydice, 2006) Písomné spracovanie má formu 
správy alebo samostatnej písomnej práce, prípadne aj abstraktu.  

 

3 Hodnotenie projektovej práce v prírodovednom vzdelávaní na úrovni ISCED 2 
a ISCED 3A  

V školách v európskom priestore nie je významnou črtou prírodovedného vzdelávania 
štandardizované hodnotenie projektovej práce. Projektovú prácu zameranú na prírodovedné 
predmety so štandardizovanými kritériami hodnotenia na úrovni vzdelávania ISCED 2 
v školskom roku 2004-2005 (Eurydice, 2006) v rámci európskych škôl (obrázok 1) mali štáty 
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ako Dánsko, Lotyšsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko), Cyprus a Malta. Írsko 
takýto prístup vo vyučovaní a učení sa prírodovedných predmetov na úrovni ISCED 2 má od 
roku 2005/06 (Eurydice, 2006). Štandardizované hodnotenie projektovej práce zameranej na 
prírodné vedy znamená, že kritériá hodnotenia sú špecifikované centrálnymi alebo 
vysokoškolskými inštitúciami. 

 

Obrázok 1 Štandardizované hodnotenie prírodovedných projektových prác (ISCED 2), 
2004/05 (zdroj: Eurydice, 2006) 

Za zmienku stojí skutočnosť, že identický rozsah zručností/vedomostí sa hodnotí 
prostredníctvom projektovej práce v biológii a vo fyzike na úrovni ISCED 2 v Lotyšsku, 
Spojenom kráľovstve (Škótsko) a v Rumunsku. Rovnako to platí o Malte na tejto úrovni, hoci 
sú niektoré odlišnosti medzi tromi štátmi v hodnotených zručnostiach/vedomostiach. 
Podobnosť v hodnotených zručnostiach prostredníctvom projektovej práce odráža 
a podčiarkuje všeobecný záväzok vo výskumnom prístupe vo vyučovaní a v učení sa 
prírodovedných predmetov. Dánsko hodnotí širší rozsah vedomostí a zručností v používaní 
údajov na úrovni ISCED 2. Údaje zo štyroch z týchto šiestich štátov predpokladajú vyšší 
stupeň uniformity medzi hodnotenými zručnosťami, hoci projektová práca zameraná na 
prírodovedné predmety sa robí na úrovni ISCED 2 vo fyzike skôr ako v biológii. (Eurydice, 
2006). 

Na Slovensku štandardizované hodnotenie projektovej práce zameranej na prírodné vedy 
v školách nie je ani na jednej z oboch úrovní ISCED 2 a ISCED 3. Aj napriek tomu nie je 
projektová práca ako školský projekt v rôznych formách v 8- ročných a 4- ročných 
gymnáziách v Prešovskom kraji v súčasnosti vo výučbe biológie neznámou metódou. Na 
ilustráciu uvádzame konkrétne príklady riešených individuálnych projektových prác 
integrovaných do výučby biológie v troch gymnáziách v Prešovskom kraji v tomto školskom 
roku s ktorými ich autori vystúpili 7.2. 2011 v Bardejove na krajskom kole súťaže biologická 
olympiáda (BO) v Prešovskom kraji.   



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

377 

4 Projektové práce integrované do výučby biológie v gymnáziách v Prešovskom kraji 
v školskom roku 2011 

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša na Duklianskej ulici v Prešove:  

Tibor Porubän, študent VI. OB (sexta B), riešil projekt Pieskoviská a pôdy okresu Prešov 
ako zdroj pôvodcov larválnej toxokarózy ľudí. V práci sa zaoberal mapovaním pieskovísk 
a pôdy v blízkosti ľudských sídel okresu Prešov (v časti sídliska Pod Hájom v Ľuboticiach 
a sídliska Sekčov v Prešove) a zisťoval ich kontaminácie parazitmi s dôrazom na detekciu 
endoparazitov druhu Toxocara canis.  

Dominika Fabianová, študentka VII. 0A (septima A), riešila projekt Deformácie kmeňa 
stromov ako potenciálne markery pre narušené životné prostredie človeka v Prešovskom 
kraji. V práci sa zaoberala mapovaním Viscum album a mapovaním deformácii kmeňa Betula 
pendula, Piciea abies a Pinus silvestris vo vybraných piatich lokalitách 
v Prešove, porovnávala ich s oblasťami (šiestimi lokalitami) v okolí Liptovského Mikuláša.  

Mária Straková, študentka VII.0B (septima B), riešila projekt Vplyv cesnaku na rast 
kolónií rodu Penicillium a Aspergillus. V práci sa zaoberala pozorovaním zástupcov 
mikromycét a účinkov prírodných inhibítorov s antimykotickým účinkom (cesnak, cibuľa, 
aloe vera, propolis, oregano, grepfruitové jadierka, škorica). 

Súkromné gymnázium na Ul. 29. augusta v Bardejove:  

Alexandra Jászayová, študentka, riešila projekt Mikrofauna pôdnych chrobákov lesných 
spoločenstiev masívu Stebníckej Magury. V práci hodnotila druhové zloženie mikrofauny 
chrobákov (Coleoptera) vybraných čeľadí pôdnej fauny (epigeonu) v lesných spoločenstiev 
v ôsmich lokalitách skúmanej oblasti a posudzovala zloženie spoločenstiev chrobákov 
vybraných čeľadí v závislosti od nadmorskej výšky v rôznych typoch lesných spoločenstiev. 

Gymnázium Leonarda Stőckela na Jiráskovej ulici v Bardejove: 

Stanislava Drotárová, študentka 2. D triedy, riešila projekt Zubor hrivnatý (Bison 
bonasus) a jeho potrava v Národnom parku Poloniny. V práci sa venovala zisťovaniu 
potravovej základne zubra hrivnatého (Bison bonasus) v NP Poloniny počas ročných období 
i príčinou jeho jesenného ožierania kôry stromov čerešne. 

Viktória Rodáková, študentka 2. D triedy, riešila projekt Výskum druhovej diverzity 
a početnosti motýľov na vybraných lokalitách v okolí Bardejova a dediny Podhoroď. V práci 
zaznamenala druhovú rozmanitosť a približnú početnosť motýľov vybraných čeľadí 
a porovnávala druhovú diverzitu a početnosť motýľov rodu modráčiky na vybraných 
lokalitách (Bardejov – Mihaľov, Bardejov – Kalvária, Podhoroď). 

Petra Rešetárová, študentka, riešila projekt Sekundárna sukcesia semenných rastlín 
lúčneho spoločenstva na ornej pôde. V práci vytvorila modelový experiment, v ktorom 
sledovala základné rušivé zásahy človeka do životného prostredia (kosba, orba, vypaľovanie) 
a zaznamenala údaje o zásahoch neprijateľných pre ekosystém, zásahov škodiacich rastlinám 
a zásahov prospešných pre rastliny. Skúmaná lokalita bola v katastri územia Stebník.  

Paula Šimová, študentka, riešila projekt Vplyv lepusterapie na vybrané fyziologické 
charakteristiky človeka. V práci zisťovala vplyv pôsobenia zakrpateného králika na niektoré 
fyziologické charakteristiky vybraných vzoriek piatich skupín probandov (detí predškolského 
veku, adolescentov, dospelých ľudí, ľudí starých – dôchodcov, kontrolnej vzorky). Zamerala 
sa na hodnoty tlaku krvi a pulzu probandov pred terapiou a po terapii. 

Z vyššie uvedených konkrétnych príkladov riešených projektových prác integrovaných 
do výučby biológie v troch gymnáziách v Prešovskom kraji vyplýva používanie projektovej 
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práce - riešenie individuálnych projektov v edukácii prírodovedného predmetu biológia na 
niektorých slovenských školách v Prešovskom kraji.  

Z vyššie spomínaných študentov v Prešovskom kraji v krajskom kole 45. ročníka súťaže 
BO 2010 – 2011 v projektovej časti obsadili: Tibor Porubän - 1. miesto v kategórii B, 
Stanislava Drotárová - 2. miesto v kategórii B, Alexandra Jászayová - 1. miesto v kategórii A, 
Petra Rešetárová - 2. miesto v kategórii A, a tak všetci štyria postúpili do ďalšieho 
celoslovenského kola BO. V celoslovenskom kole 45. ročníka súťaže BO 2010 – 2011, ktoré 
sa uskutočnilo 15. – 16.04. 2011 v Bratislave, v projektovej časti v kategórii B obsadili: Tibor 
Porubän - 1. miesto, Stanislava Drotárová - 6. miesto; v kategórii A: Petra Rešetárová - 6. 
miesto a Alexandra Jászayová - 10. miesto.  

 

5 Záver  

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje inovácii procesu vyučovania 
prírodných vied. Inovácia sa dotýka aj podpory rôznych talentov a inteligencií, podpory 
slobody človeka a individuálneho rozvoja osobnosti, učenia pre život, respektíve pre prax. 
Umožňujú ich aj projektové vyučovanie, alebo problémové vyučovanie, ktoré môžu 
zabezpečiť u žiakov zvýšený záujem o vedecké objavovanie.  

Nepoužívanie projektovej metódy v edukácií najčastejšie súvisí s nedocenením jej 
prínosu. Prispieva k tomu aj v súčasnosti na Slovensku neexistujúce štandardizované 
hodnotenie projektovej práce študenta učiteľom v rámci výučby. Je na učiteľovi ako ohodnotí 
projektovú prácu svojho študenta v rámci výučby. Taktiež môže svojho žiaka realizujúceho 
projektovú prácu prihlásiť do príslušnej kategórie súťaže BO, v ktorej sa organizuje súťaž 
projektov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vyhlasuje súťaž BO. 
V projektovej časti - samostatná písomná práca súťaže v kategórii a a B hodnotiaca komisia 
hodnotí predloženú samostatnú písomnú prácu (táto aj s prílohami má mať maximálne 50 
strán a hodnotí sa: forma, technická a estetická úroveň práce, originalita projektu, úroveň 
stanovenia cieľa a zodpovedajúce riešenie, aktuálnosť témy, odbornosť spracovania projektu, 
náročnosť témy) a jej obhajobu (proporcionalitu slovného výkladu, logickú a vecnú stránku 
slovného prejavu, jazykovú a odbornú úroveň a dodržanie časového limitu). Víťaz 
celoslovenského kola projektovej časti BO postupuje do vyššieho medzinárodného kola 
projektovej časti BO. V dňoch 18.5. – 21.5. 2011 sa v Istanbule (Turecko) uskutočnil 19. 
ročník medzinárodnej – celoeurópskej súťaže projektov s environmentálnym zameraním 
INEPO (International environmental project olympiad) 2011. Zúčastnilo sa ho 170 
súťažiacich z 50 krajín, ktorí súťažili so svojimi projektmi, týchto na súťaži bolo celkovo 131. 
Na tejto súťaži reprezentoval Slovensko aj Tibor Porubän z Gymnázia sv. Mikuláša na 
Duklianskej ulici v Prešove a v súťaži získal bronzovú medailu.  

Výučba biológie by mala byť pre študenta prostriedkom, ktorý mu, okrem iného, umožní 
i bližšie chápať okolitý svet, podporí jeho zvedavosť a kritický pohľad, vysvetlí vzťahy medzi 
človekom a prírodou a to i za pomoci projektovej metódy.   
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