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Abstract:  

The aim of this contribution is to inform community of teachers about possibilities and 
tools of formative assessment for teaching inquiry – based activities of the topic 
Properties of Plastics. Formative assessment is focused on the process of evaluation 
itself, using the feedback, whose role is to determine the gap between the actual level 
of evaluated output and the required standard. In the article, we present examples of 
using various tools of formative assessment for verification of teaching with inquiry – 
based methods of topic Plastics. The research was preceded by proposal of inquiry – 
based activities for the topic Plastics. The verification took place at 6 primary schools 
and 6 secondary schools in December 2013, with participation of 150 students. The 
verification showed the interest of the students in learning with inquiry – based 
activities; thanks to this method of assessment, students learned to evaluate their own 
activity, evaluate their classmates, analyse their process of learning, form hypotheses, 
work in groups and develop scientific skills. 
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Úvod  

Cieľom príspevku je oboznámiť učiteľskú verejnosť s možnosťami a nástrojmi 
formatívneho hodnotenia výučby s  bádateľskými aktivitami témy Vlastnosti Plastov.  

Hodnotenie výučby chémie sa od roku 1800 nezmenilo a spočíva v hľadaní odpovedí 
na tri otázky: Čo by mali študenti vedieť, rozumieť a byť schopní urobiť? Ako to 
dosiahnu? Ako zistíme, či naozaj dosiahli tieto ciele?  

Väčšina študentov chémie je zvyknutá na to, že pri hodnotení dostanú informácie vo 
forme známok alebo dosiahnutého percenta úspešnosti. Tieto čísla im povedia, ako sa 
umiestnili v porovnaní s ostatnými spolužiakmi, ale nedávajú im informácie o tom, čo sa 
naučili a čo sa im naučiť nepodarilo.  
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Opisná spätná väzba, ktorá zdôrazňuje ciele dosiahnuté študentom, konkrétne oblasti, 
ktoré potrebujú zlepšenie a poskytuje príležitosť zlepšiť sa, dáva študentovi omnoho 
jasnejší obraz o tom, čo sa musí stať ako ďalšie. Komentár, ako napr. „Vyzerá to tak, 
že vieš o čo ide v exotermických a endotermických reakciách, ale myslím si, že si 
potrebuješ preopakovať definíciu čo je to sústava. “ povie študentovi presne, na čo sa 
zamerať. Spätná väzba sa stáva efektívnou, keď je zameraná na učebný cieľ (Orna, 
2010). 

Plánovať ciele hodnotenia je potrebné predtým, ako sú vybrané alebo navrhnuté 
vyučovacie aktivity pre sprístupnenie konkrétneho obsahu. Tento postup je často v 
rozpore s prístupom učiteľa k výučbe. Často začína vyučovať rôznymi metódami bez 
toho, aby si stanovil želaný výsledok výučby. Výsledkom môže byť výučba zaplnená 
zábavnými aktivitami, ktoré nerozvíjajú porozumenie učiva (Orna, 2010).     

Hodnotenie vo všeobecnosti rozdeľujeme na dva typy: sumatívne hodnotenie učenia a 
formatívne hodnotenie pre učenie.  

Sumatívne hodnotenie pochádza z latinského slova suma. Toto hodnotenie zahŕňa 
všetky dosiahnuté výsledky žiaka do určitého bodu. Zmyslom tohto typu hodnotenia je 
získať konečný prehľad o dosahovaných výkonoch, diagnostikovať žiaka a informovať 
ho o jeho úspešnosti. Realizuje sa na konci procesu učenia sa a je zamerané na 
hodnotenie kvality výstupu. Jeho vyjadrením je spravidla klasifikácia (Tomengová, 
2012). Jeho nástrojmi sú testy z tematických celkov (lekcie), záverečné testy, národné 
či medzinárodné merania. Je však aj veľa ďalších spôsobov, ktoré môžu byť použité na 
určenie cieľov dosiahnutých žiakmi: projekty z reálneho sveta alebo simulované 
projekty, laboratórne protokoly, ústne alebo vizuálne prezentácie, apod. (Covey, 1989; 
Orna, 2010; Brestenská, Szarka, 2010).    

Formatívne hodnotenie pochádza z latinského slova formo, čo znamená upravuj, 
pretváraj. Je používané hlavne na informovanie žiaka a učiteľa o učení a zriedka je 
použité na účely známkovania. Môže byť písomné alebo slovné, pred výučbou, po 
výučbe alebo počas výučby. Slúži na zmenu prebiehajúcich procesov a jeho 
vyjadrením je slovné zhodnotenie – kvalitná a konštruktívna spätná väzba.  

Formatívne hodnotenie poskytuje hodnotiacu informáciu – spätnú väzbu vo chvíli, keď 
sa určitý výkon dá zlepšiť. Hlavným cieľom tohto hodnotenia je prispieť k učeniu sa 
žiaka pomocou poskytnutia informácií o jeho výkone. V skutočnosti sa zameriava na 
samotný proces hodnotenia, využívajúc spätnú väzbu, ktorej úlohou je indikovať určitú 
medzeru medzi aktuálnou úrovňou hodnoteného výstupu a požadovaným štandardom. 
Okrem tejto informácie vyžaduje, aby hodnotený dostal informáciu o tom, akým 
spôsobom má svoju prácu zlepšiť, aby dosiahol štandard, čo pomáha žiakovi uvedomiť 
si výkon, ktorý sa od neho očakáva. Dáva ho spravidla učiteľ – facilitátor učenia, ale 
významná je aj rovesnícka spätná väzba od spolužiakov.   

Formy formatívneho hodnotenia sú hodnotenie študentov učiteľom, hodnotenie 
študentov inými študentmi a sebahodnotenie (Orna, 2010).  

Jednu z línií rozvoja hodnotiacich aktivít žiakov tvorí samostatná hodnotiaca činnosť 
žiakov, orientovaná na ich vlastné výkony, na ich vlastnú prácu, na zaznamenávanie 
ich pokrokov, tzn. sebahodnotenie v zmysle sebareflexie. Hodnotenie vlastnej práce 
umožňuje žiakovi regulovať svoju ďalšiu činnosť, čo ovplyvňuje zároveň proces jeho 
učenia.  

Každý, kto už učil viac ako pár rokov, zažil skúsenosť, ako študent tvrdil "Myslel som si, 
že toto viem".  
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So žiakmi je potrebné uskutočňovať reflexiu a využívať k tomu otázky typu ČO a 
PREČO (tieto otázky sú pre žiakov ťažšie). Žiakom je potrebné podať pomocnú ruku, 
aby zistili, v čom sú úspešní a aby spoznali, kde a ako sa môžu nabudúce zlepšiť. K 
tomuto poznaniu im pomôžu napr. tieto otázky: Čo som sa naučil?, Čo sa mi v škole 
darí?, Čo môžem ešte vylepšiť? Čo mi robí ešte trochu problémy? Čo urobiť, aby som 
mal lepšie výsledky v …? Prečo moja práca nedopadla dobre? (Kolář, Šikulová, 2005) 

 

Bádateľské aktivity k téme Vlastnosti plastov 

V nasledujúcom texte sa zameriame na stručné predstavenie bádateľských aktivít 
k téme Vlastnosti plastov, ktoré boli použité na overovanie zaradenia bádateľskej 
metódy do výučby.  

Medzinárodné porovnávacie výskumy OECD PISA každoročne poukazujú na 
skutočnosti týkajúce sa úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 
našich žiakov. Slovenskí žiaci pri riešení úloh, ktoré sú zamerané na riešenie otázok 
a problémov s ktorými sa človek stretáva v bežnom živote sústavne dosahujú 
výkon, ktorý je štatisticky významne nižší ako priemer krajín OECD. Z výsledkov 
vyplýva, že naši žiaci síce disponujú deklaratívnymi vedomosťami, ale nevedia ich 
aplikovať v praktických situáciách (Holec, 2006).  

Za najdôležitejšiu príčinu daného stavu sa považuje spôsob výučby prírodovedných 
predmetov. Obsah vzdelávania prírodovedných predmetov je predimenzovaný, 
prevláda deduktívny spôsob výučby a to aj napriek školskej reforme  a jej snahám 
o zmenu obsahu a kvality vzdelávania. 

Jedným z riešení, ktoré by prispeli k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti je nepochybne 
zmeniť spôsob výučby prírodovedných predmetov. Za vhodné metódy, ktoré dokážu 
žiaka aktivizovať a vzbudiť jeho záujem o prírodné vedy sa považujú bádateľská 
metóda, projektové vyučovanie, experimentálna činnosť žiaka s využitím modernej 
techniky a pod.Tieto metódy však budú úspešne implementované do výučby iba za 
predpokladu, ak sa pre ich zavedenie do praxe vytvoria vhodné podmienky.  

V rámci projektu ESTABLISH, ktorého cieľom je presadzovať vo vyučovaní prírodných 
vied v širokej miere tzv. „Inquiry-based science education“, čo možno voľne preložiť ako 
učenie prírodných vied prostredníctvom metód  aktívneho bádania, sme pripravovali 
výučbové materiály pre fyziku, chémiu a biológiu. Všetkými partnermi zahrnutými do 
projektu boli pripravované viaceré lekcie, v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe 
sme pre chémiu pripravili lekciu Polyméry a v rámci nej aj bádateľské aktivity k téme 
Vlastnosti plastov. 

Lekcia Polyméry rozvíja schopnosti žiakov vyhľadávať informácie na internete, 
diagnostikovať problémy, tvoriť myšlienkové modely, diskutovať, komunikovať so 
spolužiakmi, navrhovať hypotézy, rozlišovať alternatívy.  

Realizovaním aktivít a riešením pracovných listov žiaci pochopia podstatu vedeckého 
bádania. Aktivity sú navrhnuté tak, aby žiaci pracovali v skupinkách, navzájom 
diskutovali, argumentovali, navrhovali riešenia problémov. V aktivitách sa uplatňuje 
hlavne riadené a obmedzené bádanie. V aktivite Vlastnosti plastov učiteľ formuluje 
problémy a experiment, ktorý umožní riešiť problém navrhuje buď učiteľ alebo žiaci.    

 

Realizácia výskumu 
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Pre overenie sme učiteľom sprístupnili úlohy: Určovanie hustoty plastov, Horľavosť 
plastov, Tepelná stálosť plastov, Tepelná a elektrická vodivosť plastov, Odolnosť 
plastov proti chemikáliám. 

Výskum sme realizovali u 12 učiteľov na celkovej vzorke 130 žiakov. Úlohou učiteľov 
bolo realizovať výučbu s bádateľskými aktivitami k téme Vlastnosti plastov.  

Na overenie výučby využili nástroje formatívneho hodnotenia s ktorými sa oboznámili 
v rámci kurzu Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej/druhej atestácie v 
predmete chémia.  

 

Výsledky výskumu 

V nasledujúcej časti uvádzame konkrétne ukážky výsledkov sebahodnotenia žiakov 
a rovesníckeho hodnotenia po výučbe s bádateľskými aktivitami k téme Vlastnosti 
plastov.  

Ukážka č. 1 

Hodnotenie porozumenia alebo “Čo som sa naučil bádateľskou metódou o 
hustote plastov?” na základe sebahodnotiacej tabuľky. 

Overovanie bádateľských aktivít Určovanie hustoty plastov, Tepelná stálosť a tepelná 
vodivosť plastov bolo  realizované na gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch s 19 študentmi 
tretieho ročníka  v rozsahu 2 vyučovacích hodín.  

Výučba prebiehala spôsobom, že učiteľ formuloval problémy a experiment, ktorý 
umožní riešiť problém navrhovali študenti sami.  Výsledky pozorovaní zaznamenávali 
v tabuľkách, čím si zdokonaľovali nasledovné zručnosti potrebné pre výskum – zber 
a záznam dát, spracovanie údajov, realizácia pokusov, stanovenie hypotéz.  

V závere hodiny študenti vyplnili hodnotiacu kartu, kde mali zhodnotiť do akej miery 
porozumeli učivu. Jednotlivé výsledky sebahodnotenia porozumenia učiva Určovanie 
hustoty plastov možno vidieť z nasledujúceho grafu.  

 

Obr. 1: Graf s výsledkami sebahodnotenia študentov po aktivite Určovanie hustoty 
plastov 

Ukážka č. 2 
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Hodnotenie porozumenia alebo “Čo som sa naučil bádateľskou metódou o 
hustote plastov?” na základe metakognície. 

Metakognícia umožňuje žiakom zhodnotiť, čo na hodine robili a prečo to robili. Na konci 
hodiny majú žiaci odpovedať na  otázky: Čo sme robili?  Prečo sme to robili? Čo som 
sa dnes naučil? Ako to môžem použiť? Aké otázky mám stále k téme? 

Ako príklad uvádzame ukážku metakognície žiakov o výučbe s bádateľskými  aktivitami 
v 9. triede základnej školy v Soli v skupine 16 žiakov.   

Výučba bola realizovaná s bádateľskými aktivitami: Určovanie hustoty plastov, Horenie 
plastov.  

 

 

Obr. 2: Graf s výsledkami metakognície – otázka: Čo som sa dnes naučil? 

 

 

Obr. 3: Graf s výsledkami metakognície – otázka: Aké otázky mám stále k téme? 

Ukážka č. 3 

Sebahodnotiaca tabuľka žiaka po výučbe s bádateľskými aktivitami  
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Ďalšou možnosťou je dať žiakom po realizovaní výučby s bádateľskými aktivitami 
vyplniť krátku tabuľku, ktorú odovzdajú pri odchode z triedy. 

Ako príklad uvádzame odpovede 22 študentov gymnázia v Bardejove po výučbe s 
bádateľskými aktivitami Určovanie hustoty plastov, Horenie plastov. 

Tab. 1: Sebahodnotiaca tabuľka žiaka po výučbe s bádateľskými aktivitami 

 

Týmto spôsobom získame spätnú väzbu z hodiny a na nezodpovedané otázky môžeme 
reagovať na nasledujúcej hodine. Najzaujímavejšie aktivity môžeme zopakovať, príp. 
rozšíriť. 

Ukážka č. 4 

Ukážka sebareflexie v skupinovej práci 

Ako ukážku sebareflexie žiakov v skupinovej práci uvádzame vyhodnotenie dotazníka 
žiakmi po výučbe s bádateľskými aktivitami Určovanie hustoty plastov, Tepelná stálosť 
a tepelná vodivosť plastov. Tieto aktivity robilo 19 žiakov 7. ročníka základnej školy 
Bernolákova v Košiciach na 2 vyučovacích hodinách. 

Dotazníkom sa zisťovala miera rozvoja komunikačných a sociálnych kompetencií po 
výučbe s bádateľskou metódou. Pri každej otázke dotazníka si žiaci mohli vybrať jednu 
z troch možností symbolických odpovedí (smajlík), ktorým bola pridelená hodnota od 3 
do 1. Každá položka bola vyhodnotená percentuálne pre všetkých žiakov spolu a pre 

dievčatá a chlapcov osobitne. 

Tab. 2: Vyhodnotenie sebareflexie po skupinovej práci na základe dotazníka 

Sebahodnotenie po skupinovej práci 
úspešnosť 

v % 
spolu 

1.) Počas skupinovej práce som sa vedel dohodnúť so 
spolužiakmi, čo budem robiť. 

98,3 

2.) Pri skupinovej práci som bol pre skupinu užitočný. 88,3 

 veci, ktoré som sa dnes naučil Aké vlastnosti majú jednotlivé plasty.  
Aké druhy plastov existujú.  
Ako sa zapaľuje kahan. 
Ako horia jednotlivé plasty. 
Ktoré plasty zapáchajú a kvapkajú pri horení. 
Ako sa plasty využívajú. 

veci, ktoré boli zaujímavé Správanie sa plastov počas horenia. 
Horenie ping-pongovej loptičky. 
Zistenie, koľko vecí je z plastov. 
Farba plameňa pri horení. Zápach. 

otázka, ktorú stále mám Ako nám môžu plasty uškodiť. 
Ako predísť problémom s nadmerným 
odpadom z plastov. 
Prečo horia plasty takto. 
Prečo sa takto nevyučuje častejšie.  
14 žiakov nemalo žiadnu otázku. 
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3.) Ostatní členovia skupiny rešpektovali aj moje názory a 
diskutovali so mnou. 86,7 

4.) Práca v skupine sa mi páčila a chcel by som tak 
pracovať aj nabudúce. 93,3 

 

 

Obr. 4: Graf sebareflexie po skupinovej práci 

Ukážka č. 5 

Rovesnícke hodnotenie -  hodnotenie skupinovej  práce spolužiakmi na základe 
dotazníkovej metódy 

Príklad dotazníka:  

Žiaci majú uviesť, ako často daná situácia nastávala počas práce v skupine. Otázky boli 
rozdelené na tri časti: Diskutovanie a navrhovanie postupov, formulovanie záverov 
a tvorba odpovedí na otázky.  

K odpovediam mali použiť nasledujúcu škálu: 

1                 2               3                4              5 

                   takmer nikdy      zriedkavo      niekedy     často         vždy 

 

Otázky dotazníka: 

Spoločne sme diskutovali o postupoch ako riešiť zadané úlohy. 

Ja som navrhol/a postup a ostatní súhlasili. 

Iní navrhli postup a ja som súhlasil/a. 

Závery sme formulovali spoločne. 

Ostatní  žiaci mne vysvetlili ako formulovať závery. 

Odpovede na otázky  sme formulovali spoločne. 

Ja som odpovedal/a na otázky a ostatným som ich zdôvodnil/a. 

 

Ako konkrétnu ukážku využitia tohto dotazníka uvádzame rovesnícke hodnotenie 
skupinovej práce 19 študentov tretieho ročníka gymnázia vo Veľkých Kapušanoch po 
výučbe s bádateľskými aktivitami témy Vlastnosti plastov (Určovanie hustoty plastov a 
Tepelná stálosť a tepelná vodivosť plastov).  
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Obr. 5, 6: Vyhodnotenie vybraných otázok dotazníka na skupinovú prácu  

Z odpovedí vyplýva, že vo väčšine prípadov žiaci spoločne navrhovali postupy. Na 
formulácií záverov podľa výsledkov žiaci vo veľkej miere navzájom spolupracovali - 
závery formulovali spoločne.  

 

Záver  

Po výučbe s bádateľskými aktivitami k téme Vlastnosti plastov a po aplikácii 
formatívnych nástrojov hodnotenia do výučby mali učitelia možnosť vyjadriť sa k 
efektívnosti využitia týchto nástrojov, ich pozitívach i problémoch. Z ich vyjadrení 
vyberáme: 

 Tento spôsob hodnotenia je veľmi dôležitý, pretože poskytuje spätnú väzbu. Žiaci 
sa učia objektívne hodnotiť svoje vedomosti a porovnávať ich s vedomosťami 
spolužiakov. Učiteľ môže lepšie posúdiť úroveň žiackych vedomostí a na základe 
toho plánovať ďalšie vyučovacie aktivity.    

 Pre žiaka má význam v tom, že má šancu sa vo svojom výkone zlepšovať a tak 
vylepšiť aj svoj výstup, ktorý je ohodnotený  potom známkou. 

 Tento spôsob hodnotenia upevňuje vzťah učiteľ-žiak, ktorý je veľmi dôležitý pre 
dôveru žiaka v učiteľa. Utvára spätnú väzbu, čím pomáha učiteľovi formulovať 
ďalšie svoje myšlienky na hodine a napomáha mu pri ďalšej svojej práci. 

 Žiak dostáva obraz o vlastnom výsledku učebného procesu, zisťuje čo mu ide 
a čo nie, čiže zisťuje čomu by sa mal ešte viac venovať. 

 Učiteľ získava poznatky aj  o subjektívnych pocitoch žiaka  napr. v skupinovej 
práci. 

Ako problém pri aplikácii nástrojov formatívneho hodnotenia po výučbe s bádateľskými 
metódami učitelia vidia, že väčšina žiakov sa nevie objektívne ohodnotiť - buď sa 
preceňujú, alebo podceňujú, pretože neboli na takýto typ spätnej väzby zvyknutí. 
Objektívnemu sebahodnoteniu sa musia učiť.  

Vždy sa nájde nejaký žiak, ktorý odmieta pracovať, alebo si robí žarty, ale je na 
učiteľovi situáciu zvládnuť a žiaka začleniť do skupiny. Väčšinou zmení názor a na 
nasledujúcej hodine sa začlení do skupinovej práce sám.  
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V budúcnosti chcú učitelia vo výučbe naďalej používať hlavne nasledujúce nástroje 
formatívneho hodnotenia: metakogníciu, sebahodnotiace karty žiakov, lístok pri 
odchode, sebareflexiu po skupinovej práci. 
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