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Abstract:  

Inquiry based science education – IBSE is a new trend, which is expected to increase 
the interest of learners in physics, chemistry, biology, mathematics and engineering 
disciplines. It is clear that the approach plays a role in motivation of learners and helps 
to actively participate in learning process. However teachers are confused about the 
absence of tools for assessing the course results. It is not sure how to provide feedback 
to learners to develop their skills and what skills should be assessed. Still there are not 
found better results compared to traditional teaching in the verification of factual 
knowledge. Therefore there is a question what is the benefit of the innovation. The 7th 
FP projects ESTABLISH and SAILS evolve and implement appropriate methods of 
formative and summative evaluation for IBSE. This post briefly presents several 
techniques that can be suitably applied in teaching biology. 
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Úvod  

Biológia ako školský predmet pomáha žiakom porozumieť atribútom života, spoznávať 
ako funguje telo, ako sú organizmy v prírode vzájomne prepojené a ako ich ovplyvňuje 
prostredie. Biológia ako veda je prepojená s ostatnými prírodnými vedami. Aj pre 
vyučovanie sú súvislosti jednotlivých prírodných vied významné. Mnohé nástroje 
poznávania, ktoré vedci používajú, sú pre prírodovedné disciplíny spoločné či blízke. 
Napredovanie prírodných vied sa zakladá na experimentovaní, zbere a spracovaní dát 
pričom pomáhajú digitálne zobrazovacie a výpočtové technológie. Zdokonaľujú 
pozorovania a odhaľujú tak podstatu dejov. Ak majú žiaci porozumieť prírodným 
vedám, musia sa vžiť do spôsobu myslenia vedcov a mať príležitosť na samostatné 
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aktívne bádanie a experimentovanie. V ostatných rokoch má preto zelenú výučba 
prírodných vied založená na bádaní – Inquiry based science education (IBSE).  

V krajinách EÚ ale aj inde na svete vzniká v rámci medzinárodných rôznych projektov 
čoraz viac námetov pre IBSE, ktoré nájdu učitelia na edukačných portáloch. Slovenské 
univerzity sa zapájajú do ich riešenia a tak aj slovenskí učitelia biológie nachádzajú 
inšpiráciu pre bádateľsky orientovanú výučbu. Na hodinách biológie sa však ešte stále 
nestretávame často s prvkami bádania vo výučbe. Na základe rozhovorov s učiteľmi je 
možné identifikovať, podobne ako inde, jednu z hlavných príčin. Učitelia majú obavy, že 
v dôsledku chýbajúcich nástrojov pre diagnostikovanie a hodnotenie pokroku žiakov pri 
implementácii bádateľských aktivít stratia kontrolu nad vyučovacím procesom. 

Učitelia aj žiaci vnímajú hodnotenie spravidla ako skúšanie a priebežné testovanie, 
ktoré viažu k vyhodnoteniu vzdelávania a k známke na konci klasifikačného obdobia.  

Hodnotenie založené na známkovaní sa označuje ako sumatívne (súhrnné). Skúšky a 
známky však predstavujú iba jednu stránku hodnotenia. Otázky pri skúšaní biológie sa 
vo veľkej miere týkajú popisných a faktografických údajov. Menej často testujú 
porozumenie a len veľmi zriedkavo zručnosti. Pre rozvíjanie kompetencií na základe 
osvojovania zručností, a teda aj vedeckej kompetencie pri aktívnom bádaní v škole, je 
omnoho účinnejšie formatívne hodnotenie.  

 

Biológia a IBSE  

Prírodovedecká fakulta UPJŠ sa podieľa na riešení vyššie uvedených projektov 7. RP 
ESTABLISH a SAILS. V rámci prvého z nich boli vytvorené metodické materiály z 
biológie, fyziky a chémie pre implementáciu IBSE do výučby. Zohľadnilo sa 
pritom prepojenie obsahu týchto predmetov navzájom a s priemyslom v širšom zmysle 
slova. Z biológie sú vypracované tematické celky zamerané na ľudské telo. Obsah sa 
prepája na zdravotnícke pomôcky a prístroje. Témami sú napríklad krv, transfúzia, 
určovanie krvných skupín, dedičnosť krvných skupín, svaly a svalová práca, pohybové 
znevýhodnenia, pomôcky pre znevýhodnených, receptory, prepojenie svalov 
a receptorov, svalovej práce a dýchania, voda v ľudskom tele, pitný režim, kvalita vody 
a nápojov, dialýza a pod.  

Aktivity boli pilotne overené vo výučbe na základných a stredných školách na 
Slovensku a v niekoľkých ďalších krajinách EÚ. Učiteľov aj žiakov činnosti zaujali. Sú 
založené na jednotlivých krokoch výučbového bádateľského cyklu: 1 - identifikuj 
problém, 2 – formuluj predpoklad, 3 – naplánuj postup/pokus na overenie predpokladu, 
4 – realizuj prieskum/pokus, zhromaždi a spracuj údaje, 5 – odhaľ súvislosti a formuluj 
záver, 6 – predstav výsledok ostatným a diskutujte o ňom. Z diskusie môže vzísť nový 
problém. Cyklus, pri ktorom žiaci skúšajú postupovať ako vedci, je možné uskutočniť na 
viacerých úrovniach samostatnosti a opísalo ho už viac autorov rôznym spôsobom.  

Jednotlivé úrovne bádania publikované Llewellynom (2009) sa dajú z nášho pohľadu 
odvodiť od krokov bádateľského cyklu (Obr. 1).  

I. Interaktívna demonštrácia predstavuje aktívne zapojenie žiakov do posledných 
dvoch zo šiestich krokov cyklu, predchádzajúce vykonáva učiteľ, pričom vedie 
so žiakmi konštruktívny dialóg. Učiteľ predvedie jav. Žiaci v rozhovore s ním 
nachádzajú súvislosti, formulujú a prezentujú záver a diskutujú o ňom.  

II. V riadenom objavovaní je autonómia žiakov rozšírená aj na štvrtý krok, 
postupujú samostatne, ale podľa návodu. Zbierajú a spracovávajú údaje.  
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III. Riadené bádanie ponecháva na žiakov aj tretí krok: sami si majú naplánovať 
výskum, ktorým otestujú daný predpoklad.  

IV. Viazané bádanie je obmedzené len danou témou (problémom). Žiaci už aj 
otázku na testovanie, resp. predpoklad či hypotézu formulujú samostatne. 

V. Otvorené bádanie znamená realizáciu celého bádateľského cyklu samostatne, 
žiaci sami objavia a identifikujú aj problém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Žiakom aktívne realizované kroky (1.-6.) bádateľského cyklu IBSE pri úrovni 
bádania I. –V. 

Interaktívnu demonštráciu používajú učitelia biológie viac na základných hodinách 
a riadené objavovanie podľa návodu je zaužívané na praktických cvičeniach. Vyššie 
úrovne ako riadené bádanie, viazané bádanie a otvorené bádanie však volia učitelia len 
zriedka. Zdá sa im, že otvorené bádanie vyžaduje mimoriadne talentovaného žiaka. Pri 
riadenom a viazanom bádaní, keď žiak s laboratórnou podporou má sám vymyslieť 
a naplánovať pokus viazaný k téme aby zodpovedal na otázku – formulovanú učiteľom 
alebo dokonca vlastnú – sa učitelia obávajú žiakovej autonómnosti v uvedených 
krokoch. Ak spôsobov riešenia je viac, a spravidla je to v IBSE tak, kontrola 
a hodnotenie sa tým komplikuje. Ak nie učiteľ vysvetlí žiakom, ako postupovať a čo je 
správne, naučia sa obsah? Po aktívnom žiackom bádaní by mnohí učitelia najradšej 
obsah žiakom pre istotu bez diskusie sami ešte prerozprávali s poučením, čo je 
správne. Obávajú sa preto časovej tiesne. Nedôverujú žiakom, majú pocit straty 
kontroly nad vyučovacím procesom. Toto presvedčenie učiteľa sa posilňuje, keď žiaci 
zvyknutí na „krok po kroku“ návody a memorovanie sa cítia zrazu akoby sa iba hrali. 
Zdá sa im, že ich práca nie je učiteľom sledovaná, hodnotená a najmä nie 
známkovaná. Žiadny stres – žiadne učenie.  

Výsledky overovania aktivít vytvorených pre IBSE na Slovensku potvrdili absenciu 
hodnotiacich nástrojov pre vzdelávaciu prax, ako pre sumatívne, tak pre formatívne 
hodnotenie zručností spadajúcich pod vedeckú kompetenciu. Učiteľ potrebuje poznať 
spôsob, ako sledovať pokrok žiaka pri IBSE a obojsmernú spätnú väzbu. Žiaci 
potrebujú kritériá výkonu a reflexiu, aby vedeli identifikovať či splnili cieľ učenia. 
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Formatívne hodnotenie výkonu žiakov v IBSE 

Formatívne hodnotenie znamená sledovať žiaka a poskytovať mu nepretržitú spätnú 
väzbu s cieľom zlepšiť jeho vedomosti a zručnosti. Nejde však o mentorovanie a 
poučovanie. Učiteľ má pomôcť žiakom identifikovať ich silné a slabé stránky, ako aj 
oblasti, ktoré vyžadujú ešte prácu. Má rozpoznať, kde sa musia žiaci okamžite 
mobilizovať a riešiť problémy v priebehu učenia sa. Formatívne hodnotenie má 
v porovnaní so sumatívnym hodnotením nízku alebo žiadnu bodovú hodnotu a 
neznámkuje sa. Aby sa mohlo uskutočňovať, musia byť jasne formulované čiastkové 
ciele, nielen hlavný cieľ učenia. Žiaci si začnú postupne uvedomovať, že dosiahnutie 
čiastkových cieľov  pomáha nielen učiteľovi, ale hlavne im samým sledovať a hodnotiť 
vlastný pokrok.  

Black and Wiliam (2003) odporúčajú, aby sa pri formatívnom hodnotení učitelia 
zamerali viac na kvalitu, než na kvantitu. Spätná väzba má byť zameraná na úlohu, nie 
na žiaka. Je dôležitejšie prediskutovať chyby v riešení a ako sa im možno vyhnúť, než 
sa vyjadrovať k schopnostiam žiaka. Samozrejmosťou je priestor na dialóg zameraný 
na skúmanie porozumenia. 

Posun od sumatívneho hodnotenia k formatívnemu hodnoteniu znamená posun 
v chápaní významu hodnotenia učiteľom. Namiesto snahy dozvedieť sa čo žiaci 
nevedia, rozpoznať, či rozumejú podstate. Výsledky a postrehy zo sledovania ich práce 
používať nielen pre klasifikáciu, ale pomocou nich formulovať ďalšie pokyny a návody. 
Naopak, aj finálne hodnotenie má obsahovať informáciu pre žiaka o tom, ako zlepšiť 
svoju ďalšiu prácu. Namiesto kritickej spätnej väzby, ktorá môže znížiť motiváciu 
žiakov, používať popisnú spätnú väzbu, ktorá ich motivuje. Takýmto spôsobom je 
formatívne a sumatívne hodnotenie navzájom prepojené.  

Posun od zamerania na triedenie a posudzovanie pri hodnotení k zameraniu na pomoc 
k zlepšeniu štúdia neobchádza žiaka. Zakladá sa na výsledkoch výskumu. Existujú 
dôkazy o významnom vplyve formatívneho hodnotenia na študijné výsledky, napríklad  
Wiliam et al. (2004), Mehmod et al. (2012) a mnoho ďalších prác. 

Wiliam (2007) identifikoval päť kľúčov k formatívnemu hodnoteniu: 

1. Predstaviť účel – kto a prečo to potrebuje, ako to bude použité a objasniť ciele 
a výstupy: rozbor štandardu, je všetko jasné? Použiť slovný vzor: opis metódy, 
požadovanej kvality  alebo ukážku.  

2. Organizovať účinnú diskusiu – klásť vhodné otázky, zaradiť aktivity a úlohy 
s cieľom, aby sa prejavil pokrok v učení sa.  

3. Poskytnúť efektívnu spätnú väzbu – má byť opisná, konkrétna, relevantná, 
včasná a splnomocňujúca tak, aby podnecovala napredovanie žiaka.  

4. Zapojiť žiakov do vlastného učenia sa – stanovenie vlastných cieľov, 
plánovanie, sebareflexia. 

5. Zapojiť žiakov do učenia spolužiakov – diskusia, rovesnícke hodnotenie. 

Na druhej strane však súčasné meta-analýzy svedčia o tom, že tak ako učitelia majú 
nejasnosti ako realizovať formatívne hodnotenie, ani výskumníci zatiaľ nevedia nájsť 
dostatočne preukazné metódy na prieskum účinkov hodnotenia na úspešnosť 
vzdelávania (McMillan, Venable,  Varier 2013). 

Postupy IBSE posilňujú vedeckú kompetenciu pri výučbe biológie tým, že pomáhajú 
porozumieť podstate biologických vied a rozvíjajú v bežnom živote aplikovateľné 
vedecké zručnosti. Vyvinuté metodiky hodnotenia pomáhajú učiteľovi biológie 
rozpoznať v samostatnej práci žiaka prvok, kedy ten aplikuje určitý postup, kde sa jeho 
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zručnosť prejaví. Následne sa generujú námety na posúdenie kvality zvládnutia danej 
činnosti. Napríklad žiaci pred pozorovaním fotosyntetickej aktivity riasy Scenedesmus 
v alginátových guľkách majú rovnomerne rozdeliť materiál do niekoľkých skúmaviek. 
Môžu sa rozhodnúť guľky počítať na kusy, vážiť alebo odmerať ekvivalentný objem. 
Pritom argumentujú, prečo sa rozhodli pre určitý postup. Spolužiaci a učiteľ hodnotia 
relevantnosť argumentov v diskusii. Otázkou môže byť napríklad ktorý z uvedených 
spôsobov vedie k najpresnejšiemu výsledku a ktorý je najrýchlejší. 

 

Záver  

Z výsledkov overovania aktivít zameraných na biologický obsah v rámci projektu 
ESTABLISH vyplynula potreba vyvinúť vhodné metodické postupy pre hodnotenie 
bádateľských zručností. V rámci nadväzujúceho projektu SAILS ich vytvárame a pilotne 
overujeme aj na UPJŠ v Košiciach. Zakladajú sa na identifikácii tých kľúčových 
momentov samostatnej práce žiakov pri realizácii riadeného a viazaného bádania, ktoré 
ponúkajú možnosť posúdiť kvalitu výkonu a poskytnúť spätnú väzbu. Určili sme 
niektoré úkony spojené s prírodovedným bádaním ako takým a novšie pracujeme na 
vyšpecifikovaní kritérií charakteristických pre prácu s biologickým materiálom. 
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