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Abstract 

Mind maps visualize the curriculum through a nonlinear notation that uses 

concepts, images, symbols, and colors to translate pupils and students into a 

more memorable form. One of the effective ways to convey concepts and 

their relationships to pupils and students so that they can better understand 

them is how to implement mind maps into the teaching process. The 

presented paper highlights the possibilities of applying mind maps in the 

natural education of younger school children as well as the possibilities of 

their application in environmental education. As part of the application of 

mind maps in the natural education of children of the younger school age, we 

present examples of electronic mind maps in terms of visual teaching aids 

applicable in the subject of natural science as well as selected pupils' mind 

maps. In connection with the application of maps in environmental education, 

we also present an example of an electronic map in terms of promoting 

environmental education. At the same time, the presented paper offers the 

results of a selected part of the research realized with the pupils of the 4th 

grade of primary school in the science lessons. In the research, we monitored 

the relationship between the score achieved by the pupils in the output 

didactic test and the complexity of displaying selected terms in the mind 

map. 
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Anotácia 

Myšlienkové mapy vizualizujú učivo prostredníctvom nelineárneho zápisu, 

ktorý využíva pojmy, obrázky, symboly a farby, ktoré žiakom a študentom 

prekódujú preberané učivo do zapamätateľnejšej podoby. Jedným z účinných 

spôsobov ako sprostredkovať pojmy a ich vzájomné vzťahy žiakom a 

študentom tak, aby im lepšie porozumeli je práve spôsob implementácie 

myšlienkových máp do vyučovacieho procesu. Prezentovaný príspevok 

poukazuje na možnosti uplatnenia myšlienkových máp v prírodovednom 

vzdelávaní detí mladšieho školského veku, ako aj na možnosti uplatnenia 

v environmentálnej výchove. V rámci uplatnenia myšlienkových máp v 

prírodovednom vzdelávaní detí mladšieho školského veku v príspevku 

prezentujeme ukážky elektronických myšlienkových máp v zmysle vizuálnej 

učebnej pomôcky aplikovateľnej v predmete prírodoveda, ako aj vybrané 

žiacke myšlienkové mapy. V súvislosti s uplatnením myšlienkových máp v 
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environmentálnej výchove taktiež uvádzame ukážku elektronickej 

myšlienkovej mapy v zmysle podpory environmentálneho vzdelávania. 

Predkladaný príspevok zároveň prezentuje výsledky vybranej časti 

realizovaného výskumu, ktorý bol realizovaný so žiakmi 4. ročníka základnej 

školy na vyučovacích hodinách prírodovedy. V rámci výskumu sme sledovali 

vzťah medzi výškou dosiahnutého skóre, ktoré žiaci dosiahli vo výstupnom 

didaktickom teste a komplexitou zobrazenia vybraných pojmov v 

myšlienkovej mape.  

 

Kľúčové slová  

Myšlienková mapa, prírodoveda, environmentálna výchova, výskum 

 

1 Úvod  

„Ak budeme dnes učiť deti ako včera, nebude pre nich žiadne zajtra.“ J. 

Dewey 

Vzhľadom k neustálemu nárastu informácií a rýchlo meniacej sa realite 

považujeme za nevyhnutné reagovať zavádzaním určitých zmien aj v oblasti 

vzdelávania. Tak ako sa uskutočňujú zmeny v spoločnosti, či vyvíjajú 

a napredujú mnohé objavy, tak je potrebné napredovať aj v myslení 

a realizovaní vzdelávania, a to novým spôsobom. V súčasnosti nastávajú v 

oblasti učenia a v edukačnej realite mnohé zmeny, ktoré možno považovať za 

veľmi významné. Čoraz častejšie sa do praxe dostávajú nové podoby 

učebných pomôcok a učebných materiálov. Menia sa nielen jednotlivé formy 

učebných materiálov, ale predovšetkým aj formy sprostredkovania týchto 

materiálov vo vzťahu k učiacemu sa subjektu (Kalaš, 2013). Uskutočňovanie 

zmien a uplatňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní považujeme za 

akúsi nevyhnutnosť, ktorá je prirodzenou reakciou na pokroky 

a napredovania súčasnej spoločnosti. Inováciu vo vzdelávaní možno vysvetliť 

ako novú pedagogickú koncepciu, opatrenie, ktoré je zamerané na obsah 

a organizáciu škôl, na vzdelávanie, uplatňovanie nových technológií vo 

vzdelávaní, a to priaznivým smerovaním vo vzťahu k žiakovi (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2009). Za výstižné vysvetlenie pojmu inovácia v kontexte 

edukácie považujeme nasledujúce tvrdenie: inovácia sa chápe ako niečo 

nové, moderné, efektívne, podnetné, čo sa zavádza do vyučovacieho procesu, 

aby sa zvýšila jeho atraktívnosť pre žiakov, dosiahli sa lepšie učebné 

výsledky a zlepšila sa celková sociálno-emočná klíma v triede (Belásová, 

Fedorko, Smatanová, 2015, s. 51). Za inovatívny prístup v kontexte 

vzdelávania možno považovať aj techniku myšlienkových máp, ktorú možno 

vnímať ako metódu, ale aj ako učebnú pomôcku, ktorá žiakom štruktúruje 

učivo prehľadným spôsobom. Myšlienkové mapy využívajú najmä princíp 

nelineárneho sprostredkovania informácií a princíp vizualizácie jednotlivých 

pojmov. Využitie myšlienkových máp je z hľadiska uplatniteľnosti zastúpené 

v mnohých oblastiach. Avšak v rámci predkladaného príspevku poukazujeme 

na uplatnenie myšlienkových máp najmä v predmete prírodoveda 

a v prierezovej téme environmentálna výchova.  
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2 Myšlienkové mapy a ich uplatnenie 

V rámci odbornej literatúry sa z terminologického hľadiska stretávame v 

súvislosti s pojmom myšlienková mapa s ďalšími pojmami, ktoré je potrebné 

rozlíšiť a nechápať ich synonymicky vo vzťahu k pojmu myšlienková mapa. 

Davies (2011) rozlišuje nasledujúce pojmy: mentálne mapovanie (mind 

mapping), argumentačné mapovanie (argument mapping), pojmové 

mapovanie (concept mapping). Za mentálne mapovanie považuje vyššie 

uvedený autor asociatívne mapy, ktoré zároveň označuje aj pojmom 

myšlienkové mapy, ktoré reprezentujú idey a vzťahy medzi jednotlivými 

myšlienkami. Celosvetovým predstaviteľom konceptu myšlienkovej mapy je 

britský psychológ Tony Buzan. Myšlienkovú  mapu označuje za najlepšiu a 

najefektívnejšiu súčasnú pomôcku pre premýšľanie (Buzan, 2011). Z 

teoretického hľadiska možno pojem myšlienková mapa vysvetliť ako 

grafické usporiadanie slov, pojmov a obrázkov, ktoré umožňuje vyznačiť či 

identifikovať súvislosti, ktoré nie sú vždy viditeľné (Černý, Chytková, 2014). 

Myšlienkové mapy vizuálne reprezentujú vzťahy do dvojrozmerného 

priestoru, pričom sú ľahšie zrozumiteľné v porovnaní s verbálnou 

deskripciou (Jirásek, 2015). V kontexte myšlienkových máp je potrebné 

zdôrazniť najmä uplatnenie princípu vizualizácie. Práve vizuálne (grafické) 

zobrazenie výrazným spôsobom vplýva na kognitívny proces, čím sa 

zefektívňuje proces učenia sa. Z vizuálneho hľadiska sú jednotlivé pojmy 

v myšlienkovej mape usporiadané tak, že uprostred sa nachádza 

východiskový pojem, z ktorého vychádzajú ďalšie vetvy, a to na všetky 

možné strany. Vetvy zároveň znázorňujú vzťahy medzi jednotlivými 

pojmami (Bendl, Voňková, 2010). Myšlienková mapa zapája okrem logickej 

racionálnej štruktúry aj tvorivý potenciál, ktorý prekračuje hranice 

verbálneho sprostredkovania informácií. Myšlienková mapa predstavuje 

spôsob organizácie a vizualizácie komplexných informácii, vrátene ich 

vzájomných vzťahov. Podľa Buzana (2011) ide v myšlienkovej mape o 

vizuálne zobrazenie jednotlivých prvkov, ich vzťahov a významov 

nelineárnym spôsobom a to prostredníctvom využitia zvýraznení, farieb, 

obrázkov či symbolov. Nelineárnosť možno považovať za jeden 

z najhlavnejších znakov myšlienkovej mapy. Vychádzajúc z Buzana (2007) 

možno zo všeobecného hľadiska vymedziť ďalšie znaky myšlienkovej mapy:  

 využívanie farieb, 

 štruktúra lúčov, resp. vetiev vychádzajúcich z jedného centra, 

 slová, 

 rôzne typy písma, zvýraznenia, 

 obrázky, 

 krivé čiary, 

 rôzne symboly, kódy, šípky, 

 základné pravidlá tvorby myšlienkovej mapy. 

 

Myšlienkové mapy z hľadiska funkcií plnia predovšetkým funkciu 

efektívnejšej štrukturalizácie preberaného učiva. Za efektívne 

štrukturalizovanú myšlienkovú mapu považujeme takú mapu, ktorá 
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prostredníctvom svojej štruktúry a obsahu percipientovi umožní lepšie 

porozumenie preberaného učiva a ľahšie orientovanie sa v rámci jednotlivých 

preberaných pojmov a ich vzájomných vzťahov. Okrem uvedenej primárnej 

funkcie myšlienkových máp autori (Bendl, Voňková, 2010) uvádzajú ďalšie 

funkcie pojmových máp, ktoré zároveň môžeme vnímať totožne aj pre 

myšlienkové mapy. Vyššie uvedení autori definujú nasledujúce funkcie 

myšlienkových máp: organizačná (usporadúva pojmy do istej štruktúry, 

triedi myšlienky, sumarizuje kľúčové pojmy, vzťahy a hierarchické úrovne 

z rôznych textov); vizualizačná (detailne popisuje a prezentuje celkovú 

štruktúru myšlienok); podporná (podnecuje kreativitu, tvorbu myšlienok 

a nápadov); inovačná (zabezpečuje tvorbu nových riešení); objasňujúca 

(vysvetľuje zložité problémy, objasňuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými 

pojmami, prehlbuje porozumenie preberanej témy); efektivizačná (podporuje 

efektívnosť a zmysluplnosť učenia sa, napomáha zlepšovaniu jazykových 

schopností); diagnostická (zisťuje aktuálne poznatky žiakov ohľadne 

preberaného učiva, zisťuje mieru porozumenia/neporozumenia daných 

poznatkov); prezentačná (sumarizuje a prezentuje komplexnosť myšlienok); 

designová (navrhuje usporiadanie textu a celkovú konkrétnu podobu 

preberanej témy).  

Myšlienkové mapy možno označiť za metódu, nástroj, pomôcku či spôsob, 

ktorý je z hľadiska využiteľnosti veľmi všestranný a široko uplatniteľný 

v mnohých oblastiach. Uplatnenie myšlienkových máp možno diferencovať 

do niekoľkých oblastí, ktoré uvádzajú (Černý, Chytková, 2014) nasledovne: 

úlohy, time management, triedenie myšlienok, spracovanie poznámok, 

pamäťové techniky, prezentácia, databáza nápadov, riešenie problémov, 

aktívne učenie.  

Myšlienkové mapy v kontexte vzdelávania a v rámci oblasti aktívneho učenia 

nachádzajú uplatnenie: vo vyučovacích predmetoch, v prierezových témach, 

v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu. Uplatnenie myšlienkových máp 

z hľadiska fáz vyučovacieho procesu podľa Jurčovičovej (2015): 

 motivačná časť, 

 expozičná časť, 

 fixačná časť, 

 diagnostická časť. 

 

V súvislosti s motivačnou časťou vyučovacieho procesu možno myšlienkové 

mapy uplatniť rámci preberania novej témy. Učiteľ u žiakov zisťuje, ktoré 

asociácie/kľúčové pojmy napadnú žiakom v súvislosti s preberanou témou. 

Jednotlivé pojmy sa zapíšu k centrálnemu pojmu. Ak má učiteľ vopred 

pripravenú myšlienkovú mapu v zmysle premyslenej učebnej pomôcky, 

môže v tejto časti vyučovacieho procesu prezentovať žiakom vlastné kľúčové 

pojmy reprezentujúce hlavné vetvy východiskového pojmu. V rámci 

expozičnej časti učiteľ realizuje vysvetľovanie učiva prostredníctvom 

myšlienkovej mapy, pričom je dôležité, aby žiaci rozoznali kľúčové pojmy a 

ďalšie doplňujúce informácie. Myšlienkovú mapu môže učiteľ vytvárať 

priamo na tabuľu alebo si môže pripraviť elektronickú myšlienkovú mapu, 
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ktorej vetvy a kľúčové pojmy postupne rozbaľuje v prezentačnom programe. 

V prípade, že žiaci dlhodobo pracujú s myšlienkovými mapami a poznajú 

postup tvorby, môžu si vysvetľovanie učiva zaznamenávať prostredníctvom 

vlastnej myšlienkovej mapy, ktorá im nahradí tradičný lineárny zápis učiva. 

Uplatnenie myšlienkových máp možno aplikovať aj vo fixačnej časti 

vyučovacieho procesu. V tejto fáze vyučovacieho procesu žiaci pracujú s 

finálnou podobou myšlienkovej mapy, pričom ľahšie vnímajú a vidia, čo je 

na učive podstatné. Pomocou myšlienkovej mapy sa jednoduchšie orientujú 

medzi jednotlivými vzťahmi v súvislosti s preberaným učivom. Vo fixačnej 

časti môžeme s myšlienkovou mapou pracovať v podobe spracovania 

poznámok v zmysle upevňovania preberaného učiva. Podoba myšlienkovej 

mapy môže byť vo forme tlačenej verzie elektronickej myšlienkovej mapy, 

do ktorej si následne môžu žiaci dopĺňať ďalšie informácie. Ďalšou podobou 

myšlienkovej mapy môže byť aj myšlienková mapa vytvorená samotným 

žiakom, v rámci ktorej si žiak spracuje preberané učivo. Oproti tlačenej verzii 

elektronickej myšlienkovej mapy ponúka autorská žiacka myšlienková mapa 

žiakovi väčší priestor pre sebarealizáciu a tvorivé spracovania poznámok 

sprostredkovaného učiva. Avšak z časového hľadiska je náročnejšia 

vzhľadom k potrebnému času na jej tvorbu. V diagnostickej časti 

vyučovacieho procesu možno myšlienkovú mapu využiť ako nástroj 

preverovania vedomostí – žiak vytvorí k preberanému učivu vlastnú 

myšlienkovú mapu, ktorú vytváral aj v rámci expozičnej fázy. Avšak 

v súvislosti s diagnostickou časťou vnímame vytvorenú žiacku myšlienkovú 

mapu v zmysle nástroja porozumenia preberaného učiva, ktorý možno 

vyhodnotiť. V rámci užšej špecifikácie myšlienkových máp uvádzame 

v nasledujúcich podkapitolách predkladaného príspevku možnosti uplatnenia 

myšlienkových máp v kontexte vyučovaného predmetu prírodoveda 

a v kontexte prierezovej témy environmentálna výchova.  

2.1 Myšlienkové mapy v prírodovede 

Predmet prírodoveda sa v súčasnosti vyučuje na prvom stupni základných 

škôl, konkrétne v 3. a 4. ročníku. Je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek 

a príroda, ktorá obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním 

prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako 

systém, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú vzájomné premeny. Predmet 

prírodovedy umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných 

procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a 

ich aplikáciu v praktickom živote (Štátny vzdelávací program pre primárne 

vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 2015). Cieľom tohto predmetu  je 

rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov, v ktorej sa vo vzájomnom 

pôsobení rozvíjajú jej tri zložky, a to: prírodovedné pojmy a koncepty, 

poznávacie procesy žiaka potrebné pri upravovaní aktuálnych a tvorení 

nových prírodovedných poznatkov a prírodovedné postoje. (Prírodoveda – 

primárne vzdelávanie, 2014). 

Myšlienkové mapy možno v rámci vyučovacieho procesu prírodovedy 

uplatniť nasledovným spôsobom: elektronická myšlienková mapa ako 

vizuálna učebná pomôcka, spracovanie poznámok formou myšlienkovej 

mapy (kombinácia tlačenej verzie elektronickej myšlienkovej mapy 
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s možnosťou doplnenia poznámok), samostatná žiacka myšlienková mapa 

(tradičná papierová myšlienková mapa).  

Do vyučovacieho procesu prírodovedy možno myšlienkovú mapu začleniť 

v podobe elektronickej myšlienkovej mapy. Neodmysliteľným pojmom 

v kontexte elektronickej podoby prezentovaného učiva patrí rozhodne pojem 

e-learning, ktorý je v odbornej literatúre chápaný rôznorodo. Prikláňame sa 

k definícii, ktorá e-learning vysvetľuje ako učenie (sa) s on-line podporou 

IKT (Piskura, Burgerová, Adamkovičová, 2017). Elektronická myšlienková 

mapa môže byť súčasťou tak expozičnej, ako aj fixačnej fázy vyučovacieho 

procesu. V rámci expozičnej fázy vyučovacieho procesu môžeme 

elektronickú myšlienkovú mapu uplatniť v zmysle sprostredkovania 

prírodovedného učiva žiakom. Elektronickú myšlienkovú mapu možno 

vytvoriť v dostupných programoch  a aplikáciách pre tvorbu elektronickej 

myšlienkovej mapy. Niektoré sú voľne dostupné, niektoré platené. Ďalšou 

alternatívou pre tvorbu elektronickej myšlienkovej mapy je pracovné 

prostredie prezentačného programu Prezi, v ktorom sme vytvárali 

elektronické myšlienkové mapy (viď obr.1) s použitím voľne šíriteľných 

obrázkov z Pixabay (2019). Elektronická myšlienková mapa je tvorená na 

základe východiskového slova, ktoré zároveň prezentuje tému, resp. 

konkrétne prírodovedné učivo. Následne sme  k východiskovému slovu 

pripojili hlavné vetvy (kľúčové slová preberanej témy), ktoré sme ďalej 

vetvili.  Elektronická myšlienková  mapa je žiakom sprostredkovaná 

prostredníctvom postupného rozbaľovania jednotlivých vetiev. Medzi 

jednotlivými prechodmi vetiev myšlienkovej mapy vzniká priestor pre 

rozhovor so žiakmi, v rámci ktorého môžeme zistiť čo vedia o danej téme, 

aké informácie majú, resp. nemajú ohľadne preberanej témy. Po celkovom 

rozbalení vetiev sa v rámci posledného zobrazenia žiakom zobrazil celkový 

prehľad jednotlivých vetiev myšlienkovej mapy v podobe komplexnej 

myšlienkovej mapy preberanej témy.  

 

Obrázok 1. Elektronická myšlienková mapa HMYZ 
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Do vyučovacieho procesu prírodovedy možno myšlienkovú mapu začleniť aj 

v súvislosti s fixačnou fázou. V rámci fixačnej fázy vyučovacieho procesu 

prírodovedy môžeme myšlienkovú mapu uplatniť v zmysle upevňovania 

preberaného učiva. Preberané učivo možno spracovať formou poznámok, a to 

prostredníctvom myšlienkovej mapy. Ide o kombináciu tlačenej verzie 

elektronickej myšlienkovej mapy s možnosťou doplnenia poznámok 

samotnými žiakmi. Žiaci si prostredníctvom myšlienkovej mapy fixujú učivo, 

ktoré im bolo sprostredkované v expozičnej fáze. Žiaci v tejto fáze 

vyučovacieho procesu pracujú s tlačenou čierno – bielou podobou 

elektronickej myšlienkovej mapy. Úlohou žiakov je farebne rozlíšiť a 

zvýrazniť hlavné, ale aj vedľajšie vetvy jednotlivých pojmov v rámci 

preberaného učiva. Žiaci vedia, že hlavné a vedľajšie vetvy, ktoré sú vo 

vzájomnej intencii zvýraznia rovnakou farbou. Tým, že si žiaci opätovne 

prezerajú myšlienkovú mapu, aktívne s ňou pracujú a farebne zvýrazňujú 

jednotlivé vetvy si učivo znovu fixujú. Okrem zvýraznenia si žiaci do 

myšlienkovej mapy môžu doplniť aj ďalšie súvisiace vety v kontexte 

preberaného učiva. Pre konkrétnejšiu predstavu uvádzame pomocou nižšie 

uvedeného obrázku žiacke poznámky spracované v podobe myšlienkovej 

mapy, resp. v podobe kombinácie tlačenej verzie elektronickej myšlienkovej 

mapy a doplnených žiackych poznámok. Myšlienková mapa spracováva 

učivo živočíchov, ktorej hlavnými vetvami sú: prejavy života živočíchov, 

prostredie, pohyb, delenie a potrava živočíchov. 

 

 

Obrázok 2. Žiacke poznámky formou myšlienkovej mapy 

 

Ďalším spôsobom uplatnenia myšlienkovej mapy v prírodovede je podoba 

žiackej myšlienkovej mapy. Ide o tradičnú papierovú myšlienkovú mapa, 

ktorú si žiak individuálne vytvorí s ohľadom na preberané učivo, resp. 

s ohľadom na zadanú tému. V rámci tvorenia myšlienkovej mapy samotným 
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žiakom možno odlíšiť viacero postupov pri jej tvorbe. Žiak môže 

myšlienkovú mapu vytvoriť len na základe vopred daného východiskového 

slova – pojmu. Ďalšie kľúčové pojmy a ich rozvetvenia sú výsledkom 

žiackeho premýšľania a poznatkov, ktorými žiak v rámci danej témy 

disponuje. Možným spôsobom tvorenia žiackej myšlienkovej mapy je aj ten 

spôsob, ak žiak okrem východiskového slova pozná aj kľúčové pojmy. Avšak 

ich nasledovné vetvenie je už odzrkadlením žiackeho premýšľania 

a poznatkov. Ďalšou alternatívou tvorby myšlienkovej mapy je spôsob, kedy 

žiak pozná východiskové slovo a zároveň aj všetky pojmy. Uvedený spôsob 

sa môže uplatniť, ak je pre žiakov technika myšlienkových máp novou 

skúsenosťou. V takomto prípade je úlohou žiakov pojmy zobraziť vo 

vzájomných vzťahoch. Taktiež je možné myšlienkovú mapu dopĺňať o ďalšie 

pojmy, ktoré nie sú explicitne dané. Spracovanie myšlienkovej mapy 

posledným spôsobom (žiak pozná východiskové slovo aj pojmy) prezentuje 

nižšie uvedená ukážka.  

 

Obrázok 3. Žiacka myšlienková mapa MAČKA DOMÁCA 

2.2 Myšlienkové mapy v environmentálnej výchove 

Myšlienkové mapy podobne ako v prírodovede nachádzajú uplatnenie aj 

v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania. Environmentálne 

vzdelávanie  možno z historického hľadiska rozdeliť do niekoľkých etáp 

(Eliáš,1994, In Kancír, 2018):  

 výchova vzťahu k prírode (vzťah k živej prírode, rastlinám, 

zvieratám a ich význam pre človeka), 

 výchova k ochrane prírody (ochrana prírody, ochrana živej prírody 

pred človekom, zachovanie neporušenej prírody), 

 výchova k čistému prostrediu (znečistenie v prostredí, nepriaznivé 

dopady priemyselnej činnosti na prírodu), 

 výchova k životnému prostrediu (životné prostredie, vzťah 

k životnému prostrediu). 
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Environmentálna výchova sa v kontexte edukácie na 1. stupni základných 

škôl prelína všetkými predmetmi, avšak jej aplikovateľnosť nachádzame 

predovšetkým v rámci predmetu prvouky, prírodovedy, vlastivedy, 

pracovného vyučovania či etickej výchovy. Okrem uvedených predmetov 

možno aplikovať environmentálnu výchovu aj v informatickej výchove 

(Kochová, 2013). Vychádzajúc z aktuálneho Štátneho vzdelávacieho 

programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy (2015) je 

environmentálna výchova definovaná ako prierezová téma. Environmentálnu 

výchovu v zmysle prierezovej témy možno realizovať ako súčasť obsahu 

vyučovacích predmetov, ale aj v rámci individuálnych projektov, seminárov, 

vyučovacích blokov, kurzov. Z hľadiska voliteľných (disponibilných) hodín 

môžu aktuálne prierezové témy tvoriť zároveň aj samostatný vyučovací 

predmet. Obidve formy sú kombinovateľné (Štátny vzdelávací program pre 

primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 2015). Cieľom 

environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, 

ktoré človeka vybavia schopnosťou chrániť a zlepšovať životné prostredie 

(Kancír, 2018). Uvedený autor uvádza, že takto plánovaný dlhodobý zámer 

výchovnej práce na všetkých školách je potrebné realizovať plnením 

konkrétnych úloh zameraných na základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov, 

a to na rozvoj úrovne vedomostí, rozvoj zručností a utváranie postojov. 

Zameranie environmentálnej výchovy a vzdelávania možno výstižne 

vysvetliť nasledovne: environmentálna výchova a vzdelávanie sú zamerané 

na poznanie stavu životného prostredia a ich príčin, hľadanie 

riešení, preventívnych opatrení, ale aj cesty k preberaniu zodpovednosti za 

stav životného prostredia a prijímanie takého spôsobu života, ktorý by 

zaťažoval životné prostredie únosným spôsobom (Gallayová, 2015). 

Environmentálnu zodpovednosť možno užšie vysvetliť ako skutočnosť, kedy 

človek prijme svoju časť zodpovednosti za existujúce environmentálne 

problémy a stav životného prostredia, implementuje ju do svojho osobného 

života a zároveň sa ochotne podieľa na riešení environmentálnych problémov 

(Činčera, 2011). K širokej škále hlavných cieľov environmentálnej výchovy 

vo všeobecnosti patrí: „získavanie a zvyšovanie ekologickej gramotnosti, 

pochopenie a prijatie environmentálnej zodpovednosti, cez aktívnu 

informovanú ochranu (ba ochranu) prírody a krajiny, praktickú každodennú 

starostlivosť o životné prostredie, výchovu k dobrovoľnej skromnosti či 

výberovej náročnosti, až po ponuku prežívania a poznania, ktoré rozvíjajú 

úctivý vzťah človeka k prírode i k sebe samému či nesebecké zaobchádzanie 

s prírodou ako Božím darom:“ (Máchal, 2015, s. 41). Z vyššie uvedenej 

sumarizácie hlavných cieľov uvedený autor zdôrazňuje najpodstatnejší cieľ 

environmentálnej výchovy, ktorým je na základe objektívnych informácií, 

inšpirácií a osobného príkladu naučiť deti, žiakov a študentov rozoznávať 

hodnoty a vzorce správania, vďaka ktorým budú schopní uplatňovať 

zodpovedný prístup k životu, k ľuďom, k životnému prostrediu a prejavovať 

v každodennom živote environmentálne konanie. V kontexte 

environmentálnej výchovy na základnej škole bol realizovaný prieskum, 

ktorý zisťoval názory učiteľov na vybrané  aspekty  týkajúce  sa  realizácie 

environmentálnej výchovy v základnej škole. Prieskumnú vzorku tvorilo 42 
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respondentov (učitelia základnej školy). Z celkového počtu respondentov  

(n=42) práve 73,8 % realizuje na základnej škole environmentálnu výchovu 

ako prierezovú tému (Bernátová, 2013). Vychádzajúc z chápania 

environmentálnej výchovy v zmysle prierezovej témy na 1. stupni základnej 

školy bolo jej obsahové zameranie vymedzené a schválené v roku 2009. 

Tematické okruhy environmentálnej výchovy sú definované nasledovne: 

ochrana prírody a krajiny (les, pole, vodné zdroje, more, tropický dažďový 

prales, ľudské sídlo, urbanizácia), zložky životného prostredia (voda, 

ovzdušie, pôda, zachovanie biodiverzity), prírodné zdroje, ich využívanie, 

ochrana (význam prírodných zdrojov pre človeka, obnoviteľné prírodné 

zdroje, neobnoviteľné prírodné zdroje, racionálne využívanie prírodných 

zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, využívanie alternatívnych zdrojov 

energie), ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

(poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie, 

priemysel a životné prostredie, odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi, 

ochrana prírody a kultúrnych pamiatok, zmeny v krajine, dlhodobé programy 

zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí), vzťah človeka 

k prostrediu (naše mesto, obec, náš životný štýl, lokálne a globálne 

ekologické problémy, prostredie a zdravie) (Kelcová, 2009). Z vyššie 

uvedených tematických okruhov environmentálnej výchovy sme užšie 

pracovali s tematickým okruhom ľudské aktivity a problémy životného 

prostredia. Z uvedeného okruhu sme si zvolili tému odpady a spôsoby 

hospodárenia s odpadmi a konkrétnejšie sme spracovali tému triedenie 

odpadu. Tému triedenie odpadu sme spracovali prostredníctvom 

myšlienkovej mapy, ktorú možno využiť v expozičnej, ale aj fixačnej fáze 

edukačného procesu, a to v zmysle učebnej pomôcky s cieľom rozvoja 

úrovne žiackych vedomostí v danej oblasti. Téma triedenie odpadov ponúka 

niekoľko možností ako ju možno spracovať. Myšlienkovú mapu pre triedenie 

odpadov možno spracovať z hľadiska druhu materiálov jednotlivých 

odpadov, pričom možno ďalej myšlienkovú mapu vetviť podľa odpadov, 

ktoré do daného zberného koša príslušného materiálu patria, resp. nepatria. 

Z hľadiska lepšej prehľadnosti sme myšlienkovú mapu triedenie odpadov 

znázornili v kontexte odpadov, ktoré do daných zberných košov patria. 
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Obrázok 4. Elektronická myšlienková mapa TRIEDENIE ODPADOV 

Vychádzajúc z možností uplatnenia myšlienkových máp v edukačnom 

procese sme sa zamerali na uplatnenie myšlienkových máp v rámci predmetu 

prírodoveda. V nasledujúcej časti príspevku popisujeme časť výskumu, 

v rámci ktorého sme pracovali s nástrojom myšlienkových máp. Okrem 

stanovených výskumných otázok, cieľov a úloh výskumu, popisujeme aj 

výskumnú vzorku, hypotézy, metodiku výskumu, ako aj interpretáciu 

získaných výsledkov. 

3 Výskumné otázky, ciele a úlohy výskumu 

Predkladaný príspevok popisuje len vybranú časť realizovaného výskumu, 

ktorý sme realizovali u žiakov 4. ročníka základnej školy v rámci 

vyučovacieho predmetu prírodoveda. Časť výskumu, ktorú popisujeme 

nadväzuje na metodológiu a výsledky hlavného výskumu, v ktorom boli žiaci 

diferencovaní do experimentálnej (vyučovanie prírodovedy prostredníctvom 

elektronických myšlienkových máp – nelineárny spôsob sprostredkovania 

učiva) a kontrolnej skupiny (vyučovanie prírodovedy prostredníctvom 

klasických elektronických prezentácií - lineárny spôsob sprostredkovania 

učiva). Cieľom hlavného výskumu bolo vytvoriť súbor elektronických 

myšlienkových máp prostredníctvom programu Prezi a pedagogickým 

experimentom zistiť vplyv elektronických myšlienkových máp vo vyučovaní 

prírodovedy na vedomostnú úroveň žiakov 4. ročníka základnej školy. A 

následne na základe výskumného nástroja myšlienkových máp zistiť vzťah 

medzi výškou získaného skóre v didaktickom teste a počtom pojmových 

vzťahov, ale  aj komplexitou vybraných pojmov zobrazovaných v 

myšlienkovej mape.  

Avšak výsledky hlavného výskumu nie sú predmetom predkladaného 

príspevku. Predmetom príspevku je popis vybranej časti výskumu 
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a výsledkov, ktoré sme získali na základe aplikovania výskumného nástroja 

myšlienkových máp. Vybraná časť výskumu a získané výsledky sa týkajú 

predovšetkým žiakov z experimentálnej skupiny, ktorí pracovali s nástrojom 

myšlienkových máp v priebehu celého výskumu. Preto aj v nasledujúcich 

častiach príspevku zachovávame pojem experimentálna skupina. Pre potreby 

výskumu sme výskumný problém v kontexte výskumného nástroja 

myšlienkových máp stanovili vo forme výskumných otázok. Z hľadiska troch 

typov výskumných otázok (Gavora, 2010) sme formulovali nasledujúce 

relačné výskumné otázky: 

1. Aký je vzťah medzi výškou získaného skóre vo výstupnom 

didaktickom teste a počtom vzájomných pojmových vzťahov 

vytvorených v myšlienkovej mape „mačka domáca“ ? 

2. Aký je vzťah medzi výškou získaného skóre vo výstupnom 

didaktickom teste a komplexitou  pojmov mäsožravec a hygiena 

zobrazených  v myšlienkovej mape „mačka domáca“? 

Na základe stanovených výskumných otázok relačnej povahy bolo potrebné 

vymedziť a operacionalizovať jednotlivé premenné výskumu. V kontexte 

formulovaných relačných výskumných otázok, ktorých cieľom je 

charakterizovať vzájomný vzťah medzi premennými výskumu vymedzujeme 

jednotlivé prediktory a závislé premenné výskumu.  

Za prediktor v oboch formulovaných relačných výskumných otázkach sme 

označili práve celkový výkon dosiahnutý vo výstupnom didaktickom teste, 

ktorý je teda vyjadrený celkovou výškou dosiahnutého skóre vo výstupnom 

didaktickom teste. Predpokladali sme, že na základe celkového skóre 

získaného vo výstupnom didaktickom teste možno predikovať hodnoty počtu 

pojmových vzťahov a hodnoty komplexity pojmov mäsožravec a hygiena, 

ktoré sú žiakmi zobrazované v myšlienkovej mape „mačka domáca“. 

Za závislé premenné v rámci relačných výskumných otázok sme v našom 

výskume považovali: počet vzájomných pojmových vzťahov, komplexitu 

pojmu mäsožravec v myšlienkovej mape „mačka domáca“ a komplexitu 

pojmu hygiena v myšlienkovej mape „mačka domáca“.  

Žiakom experimentálnej skupiny bola zadaná úloha vytvoriť myšlienkovú 

mapu na tému „mačka domáca.“ Žiaci mali na vytvorenie mapy k dispozícii 

východiskové slovo „mačka domáca“ a ďalších 35 kľúčových slov, ktoré 

mali do myšlienkovej mapy zaradiť a vytvoriť tak zmysluplné vzájomné 

pojmové vzťahy v myšlienkovej mape „mačka domáca.“ Počet pojmových 

vzťahov bol vyjadrený celkovým súčtom jednotlivých vzájomných a 

logických vzťahov, v rámci ktorých bola preukázaná súvislosť jednotlivých 

pojmov. V rámci komplexity pojmu mäsožravec a komplexity pojmu hygiena 

sme predpokladali, že žiaci v myšlienkovej mape „mačka domáca“ uvedené 

pojmy znázornia rôznorodo. Predpokladali sme teda, že v rámci zobrazenia 

jednotlivých pojmov bude možné vytvoriť niekoľko modelov, ktorými žiaci 

znázornia dané pojmy. Jednotlivým modelom bude prislúchať jednotlivé 

skóre, ktorým bude rozlíšená miera komplexity zobrazovaných pojmov. Za 

najkomplexnejšie zobrazenie pojmu bude hodnota skóre najvyššia. 
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Konkrétne modely komplexity pojmu mäsožravec v myšlienkovej mape 

„mačka domáca“ a modely komplexity pojmu hygiena v myšlienkovej mape 

„mačka domáca“ bližšie uvádzame v kontexte metodiky výskumu ako súčasť 

podkapitoly 2.2 výskumný nástroj – myšlienkové mapy. 

Cieľ výskumu bol stanovený nasledovne: zistiť na základe výskumného 

nástroja myšlienkových máp vzťah medzi výškou získaného skóre v 

didaktickom teste a počtom pojmových vzťahov, ale  aj komplexitou 

vybraných pojmov zobrazovaných v myšlienkovej mape. 

Z vyššie uvedeného hlavného cieľa nám vyplynuli nasledujúce čiastkové 

ciele výskumu: 

 porovnať výšku získaného skóre vo výstupnom didaktickom teste 

žiakov experimentálnej skupiny s počtom pojmových vzťahov 

zobrazených v žiackych myšlienkových mapách „mačka domáca“, 

 porovnať výšku získaného skóre vo výstupnom didaktickom teste 

žiakov experimentálnej skupiny s komplexitou pojmu mäsožravec a 

pojmu hygiena zobrazených  v žiackych myšlienkových mapách 

„mačka domáca“. 

 

Na základe vyššie formulovaných cieľov výskumu bolo nutné riešiť aj 

nasledujúce úlohy výskumu: 

 získať základné školy – školské triedy, ktoré budú ochotné 

spolupracovať a participovať na výskume, 

 pripraviť výskumné nástroje (test vedomostí a zručností, 

myšlienkové  mapy), 

 vysvetliť žiakom experimentálnej skupiny pravidlá tvorby 

myšlienkovej mapy a realizovať tvorbu myšlienkovej mapy na tému 

„mačka domáca“, 

 spracovať výsledky výskumných nástrojov a interpretovať získané 

údaje. 

 

 

3.1 Výskumná vzorka a hypotézy výskumu 

Výskumná vzorka celkového hlavného výskumu bola tvorená skupinovým 

výberom a bola zastúpená počtom 74 žiakov. Výskumnú vzorku tvorili žiaci 

štyroch tried v rámci 4. ročníka základnej školy. V kontexte potreby 

diferenciácie tried pre hlavný výskum sme žiakov rozdelili na 

experimentálnu (n= 37) a kontrolnú skupinu (n= 37) a realizovali sme 

náhodné rozdelenie tried, a to prostredníctvom náhodného žrebovania 

jednotlivých tried. Z celkového počtu žiakov (n=74) sme vytvorili z dvoch 

tried experimentálnu skupinu a ekvivalentne z dvoch tried kontrolnú skupinu. 

Avšak je potrebné zdôrazniť to, že vybraná časť výskumu a jeho výsledky, 

ktoré sú súčasťou predkladaného príspevku sa týkajú len žiakov 

z experimentálnej skupiny. 

Tabuľka 1. Výskumná vzorka 
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Skupina N N tried Chlapec Dievča 

ES 37 2 25 12 

Vychádzajúc z vyššie uvedených relačných výskumných otázok a 

špecifických charakteristík myšlienkových máp (nelineárnosť, prehľadnosť, 

vysoká miera vizualizácie) sme pre potreby výskumu formulovali nasledovné 

hypotézy výskumu: 

H1: Žiaci 4. ročníka s vyššie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom 

teste vyučovaní pomocou elektronických myšlienkových máp vytvoria väčší 

počet pojmových vzťahov v myšlienkovej mape „mačka domáca“ ako žiaci 4. 

ročníka s nižšie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste 

vyučovaní pomocou elektronických myšlienkových máp. 

Na základe hypotézy H1 sme následne špecifikovali hypotézy H1.1 a 

hypotézu H1.2, v rámci ktorých sme sledovali komplexnosť zobrazenia 

vybraných pojmov v myšlienkovej mape v súvislosti s celkovým výkonom v 

didaktickom teste. 

H1.1: Žiaci 4. ročníka s vyššie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom 

teste vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp zobrazia pojem 

mäsožravca v myšlienkovej mape „mačka domáca“ komplexnejšie ako žiaci 

4. ročníka s nižšie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste 

vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp. 

H1.2: Žiaci 4. ročníka s vyššie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom 

teste vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp zobrazia pojem 

hygieny v myšlienkovej mape „mačka domáca“ komplexnejšie ako žiaci 4. 

ročníka s nižšie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste 

vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp. 

V rámci procesu verifikácie hypotéz H1, H1.1 a H1.2 sme prostredníctvom 

lineárnej regresnej analýzy charakterizovali vzťah medzi počtom pojmových 

vzťahov, komplexitou pojmu mäsožravec, komplexitou pojmu hygiena 

(závislých premenných) a celkovým výkonom vo výstupnom didaktickom 

teste chápaným v zmysle určitého prediktora. Výsledky realizovaného 

výskumu prezentujeme v kapitole 4.  

3.2 Metodika výskumu – výskumný nástroj myšlienkové mapy 

Metodiku výskumu možno definovať ako súbor viacerých výskumných 

metód a konkrétnych postupov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou konkrétneho 

výskumu (Gavora, 2010). Na základe stanoveného cieľa výskumu, 

formulovaných výskumných otázok a stanovených hypotéz výskumu 

popisujeme výskumný nástroj – myšlienkové mapy, ktoré sme aplikovali v 

priebehu výskumu za účelom zberu a spracovania výskumných dát.   

V rámci procesu verifikácie hypotéz H1, H1.1 a H1.2 sme na konci hlavného 

výskumu (pedagogického experimentu) v experimentálnej skupine aplikovali 

výskumný nástroj myšlienkové mapy. Prostredníctvom regresnej analýzy 
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sme sa usilovali znázorniť jednak vzťah medzi počtom pojmových vzťahov v 

myšlienkovej mape „mačka domáca“ a celkovým skóre v didaktickom teste a 

vzťah medzi komplexitou znázornených pojmov mäsožravec/ hygiena v 

myšlienkovej mape „mačka domáca“ a celkovým skóre v didaktickom teste. 

Žiakom experimentálnej skupiny bola zadaná úloha vytvoriť myšlienkovú 

mapu, ktorej východiskové slovné spojenie znelo „mačka domáca.“ Každý 

žiak dostal prázdny papier s predtlačeným východiskovým pojmom. 

 

Obrázok 5. Východiskový pojem 

Žiaci mali na vytvorenie myšlienkovej mapy k dispozícii ďalších 35 

kľúčových slov, ktoré taktiež dostali na vytlačenom papieri. Vychádzajúc zo 

skutočnosti, že žiaci doposiaľ nepoznali a nepracovali s tvorbou 

myšlienkových máp sme sa rozhodli práve pre možnosť ponúknutia 

kľúčových slov. 

 

Obrázok 6. Kľúčové slová 

Úlohou žiakov bolo vytvoriť myšlienkovú mapu „mačka domáca“ za pomoci 

začlenenia kľúčových slov a vytvoriť tak zmysluplné vzájomné pojmové 

vzťahy v myšlienkovej mape „mačka domáca.“ Počet pojmových vzťahov 

bol vyjadrený celkovým súčtom jednotlivých vzájomných a logických 

vzťahov, v rámci ktorých bola preukázaná súvislosť jednotlivých pojmov. V 

súvislosti s interpretáciou výsledkov zobrazujeme jednotlivý priemer počtu 

pojmových vzťahov vytvorených v myšlienkovej mape „mačka domáca“, 

ktorý je súčasťou štvrtej kapitoly. Pre konkrétnejšiu predstavu uvádzame 

ukážku žiackej myšlienkovej mapy „mačka domáca“. 
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Obrázok 7. Myšlienková mapa „mačka domáca“ 

V súvislosti s verifikáciou hypotéz H1.1 a H1.2 (komplexita pojmov a 

celkové skóre didaktického testu)  sme  v rámci jednotlivých pojmov 

(„mäsožravec“ a „hygiena“) na základe analýzy žiackych myšlienkových 

máp vytvorili niekoľko modelov, prostredníctvom ktorých žiaci zobrazovali 

jednotlivé pojmy.  

V rámci zaradenie pojmu „mäsožravec“ do myšlienkovej mapy „mačka 

domáca“ zobrazovali žiaci daný pojem v rámci štyroch modelov (model 4, 

model 3, model 2, model 1). V daných modeloch sme sa na pojem 

„mäsožravec“ pozerali z komplexného hľadiska. Mieru komplexity 

zobrazovaného pojmu „mäsožravec“ sme vyjadrili pomocou škály  4 – 0, 

pričom hodnota 4 je hodnotou modelu, v rámci ktorého bol pojem 

„mäsožravec“ v myšlienkovej mape „mačka domáca“ zobrazený 

najkomplexnejšie. V rámci interpretácie výsledkov zobrazujeme v rámci 

komplexity pojmu „mäsožravec“ jednotlivé priemery týchto škál. Pre 

konkrétnejší vhľad do typov modelov uvádzame ich konkrétne podoby. 
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V rámci zaradenie pojmu „hygiena“ do myšlienkovej mapy „mačka domáca“ 

zobrazovali žiaci daný pojem v rámci troch modelov (model 3, model 2, 

model 1), pričom sa v rámci modelu 1 vyskytli tri typy zobrazení (model 1a, 

model 1b, model 1c). V uvedených modeloch sme na pojem „hygiena“ 

taktiež nazerali z hľadiska komplexnosti, teda ako žiaci zobrazili daný pojem 

v rámci ďalších súvisiacich pojmových vzťahov. Mieru komplexity 

zobrazovaného pojmu „hygiena“ sme vyjadrili pomocou škály  3 – 0, pričom 

hodnota 3 je hodnotou modelu, v rámci ktorého bol pojem „hygiena“ v 

myšlienkovej mape „mačka domáca“ zobrazený najkomplexnejšie (model 3). 

Aj v rámci začlenenia pojmu „hygiena“ do myšlienkovej mapy „mačka 

domáca“ uvádzame 3 typy modelov, ktoré sa vyskytovali v žiackych 

myšlienkových mapách. 

 

Aj napriek tomu, že sa v modeli 1 vyskytovali tri typy zobrazení (model 1a, 

model 1b, model 1c) sme každému typu zobrazovaného pojmu „hygiena“ 

pridelili na škále hodnotu 1, pretože napriek spojením rôznych pojmov išlo 

vždy o rovnaký počet pojmových väzieb. V súvislosti s interpretáciou 

výsledkov uvádzame komplexnosť pojmu „hygiena“ zobrazeného v 

myšlienkovej mape v podobe priemeru týchto škál. 

4 Výsledky 

Deskriptívne štatistiky v rámci údajov myšlienkových máp zobrazujeme 

prostredníctvom nižšie uvedenej tabuľky. Mieru komplexity zobrazovaného 

pojmu „mäsožravec“ sme vyjadrili pomocou priemeru jednotlivých škál, 

pričom hodnota 4 predstavovala najkomplexnejšie zobrazenie pojmu a 

hodnota 0 najmenej komplexné zobrazenie pojmu „mäsožravec“. 

Ekvivalentne sme znázornili aj mieru komplexity pojmu „hygiena“, ktorú 

sme taktiež vyjadrili ako priemer jednotlivých škál, pričom hodnota 3 

označovala najkomplexnejšie zobrazenie daného pojmu a hodnota 0 najmenej 

komplexné zobrazenie pojmu „hygiena.“  

V rámci hypotéz stanovených v kontexte myšlienkových máp prezentujeme 

výsledky dát na základe realizovanej lineárnej regresnej analýzy. 

Deskriptívne štatistiky zobrazujeme prostredníctvom nižšie uvedenej 

tabuľky. 

Tabuľka 2. Deskriptívne štatistiky 
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 Celkové skóre 

testu 

Počet 

pojmových 

vzťahov 

Komplexita 

mapy- pojem 

mäsožravec 

Komplexita 

mapy – pojem 

hygiena 

Priemer 73.18 29.50 2.20 0.87 

Medián 77.08 31.00 2.00 1.00 

SD 18.48 5.92 1.13 0.68 

Min 24.17 15 0 0 

Max 98.33 37 4 3 

Hypotéza 1  

Hypotéza stanovená v rámci relačného výskumného problému bola 

vymedzená nasledovne: Žiaci 4. ročníka s vyššie dosiahnutým skóre vo 

výstupnom didaktickom teste vyučovaní pomocou elektronických 

myšlienkových máp vytvoria väčší počet pojmových vzťahov v myšlienkovej 

mape „mačka domáca“ ako žiaci 4. ročníka s nižšie dosiahnutým skóre vo 

výstupnom didaktickom teste vyučovaní pomocou elektronických 

myšlienkových máp.  

Za účelom zodpovedania danej hypotézy bola realizovaná lineárna regresná 

analýza, v rámci ktorej celkové skóre didaktického testu predstavovalo 

prediktor a počet vzájomných pojmových vzťahov závislú premennú. 

Tabuľka 3. Miery zhody s dátami – počet vzájomných pojmových vzťahov ako 

závislá premenná 

Celkový test modelu 

Model R R² F df1 df2 p 

1 0.17 0.03 0.82 1 28 0.371 

Tabuľka 4. Koeficienty modelu – počet vzájomných pojmových vzťahov ako 

závislá premenná 

 95 % interval 

spoľahlivosti 

 

Prediktor Neštandardizovan
ý odhad 

SE Spodn
ý  

Horný t p Štand
. 

odhad 
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Konštanta 24.48 5.6

3 

12.95 36.0

1 

4.3

5 

<.00

1 

 

Celkové 

skóre 

didaktickéh

o testu 

0.07 0.0

7 

-0.08 0.21 0.9

1 

0.371 0.17 

Z výsledkov regresnej analýzy je zrejmé, že na základe celkového výkonu v 

didaktickom teste nie je možné predikovať (p = .371), koľko pojmových 

vzťahov je žiak schopný začleniť do myšlienkovej mapy. Konštatujeme teda 

zamietnutie stanovenej hypotézy. Vzťah daných dvoch premenných je 

vizualizovaný na rozptylovom grafe 1. 

 

Graf 1. Rozptylový graf. 

Dáta však pri bližšom exploratívnom skúmaní naznačujú zaujímavý jav – 

interakciu celkového skóre a rodu pri predikovaní kvantity pojmových 

vzťahov, ktorú je žiak schopný vyprodukovať. Zatiaľ čo u chlapcov je vzťah 

medzi obomi premennými pozitívny, u dievčat je to naopak – u dievčat s 

lepšími prírodovednými poznatkami je možné pozorovať používanie menšej 

kvantity pojmov v myšlienkovej mape (graf2). Ide však iba o exploračné 

zistenie na pomerne obmedzenej vzorke. 
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Graf 2. Rozptylový graf. Moderácia rodom 

Hypotéza 1.1 

Nasledujúca hypotéza bola stanovená v súvislosti so zobrazením pojmu 

„mäsožravec“ v myšlienkovej mape nasledovne: Žiaci 4. ročníka s vyššie 

dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste vyučovaní  pomocou 

elektronických myšlienkových máp zobrazia pojem mäsožravca v 

myšlienkovej mape „mačka domáca“ komplexnejšie ako žiaci 4. ročníka s 

nižšie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste vyučovaní  

pomocou elektronických myšlienkových máp. 

Výsledky lineárnej regresnej analýzy ukazujú, že nie je možné v populácii 

očakávať asociáciu medzi výkonom vo výstupnom didaktickom teste a 

komplexitou myšlienkovej mapy pri pojme mäsožravec (p = .37). 

Tabuľka 5. Miery zhody s dátami – komplexita myšlienkovej mapy ako 

závislá premenná 

 Celkový test modelu 

Model R R² F df1 df2 p 

1 0.17 0.03 0.84 1 28 0.368 

Tabuľka 6. Koeficienty modelu – komplexita myšlienkovej mapy ako závislá 

premenná 

 95 % interval 

spoľahlivosti 
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Prediktor Neštandardizovaný 

odhad 

SE Spodný  Horný t p Štand. 

odhad 

Konštanta 1.24 1.07 -0.95 3.43 1.16 0.257  

Celkové 

skóre 

didaktického 

testu 

0.01 0.01 -0.02 0.04 0.91 0.368 0.17 

 

Graf 3. Rozptylový graf.  

Na základe vyššie uvedených zistení nepotvrdzujeme hypotézu : Žiaci 4. 

ročníka s vyššie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste 

vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp zobrazia pojem 

mäsožravca v myšlienkovej mape „mačka domáca“ komplexnejšie ako žiaci 

4. ročníka s nižšie dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste 

vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp. 

Hypotéza 1.2 

V kontexte komplexity pojmu „hygiena“ a celkového skóre didaktického 

testu bola stanovená nasledujúca hypotéza: Žiaci 4. ročníka s vyššie 

dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste vyučovaní  pomocou 

elektronických myšlienkových máp zobrazia pojem hygieny v myšlienkovej 

mape „mačka domáca“ komplexnejšie ako žiaci 4. ročníka s nižšie 

dosiahnutým skóre vo výstupnom didaktickom teste vyučovaní  pomocou 

elektronických myšlienkových máp. 
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Podobne ako pri hypotéze 2.1, nie je možné v populácii očakávať asociáciu 

medzi výkonom vo výstupnom didaktickom teste a komplexitou 

myšlienkovej mapy pri pojme hygiena (p = .29). 

Tabuľka 7. Miery zhody s dátami – komplexita myšlienkovej mapy ako 

závislá premenná 

 Celkový test modelu 

Model R R² F df1 df2 p 

1 0.20 0.04 1.15 1 28 0.292 

Tabuľka 8. Koeficienty modelu – komplexita myšlienkovej mapy ako závislá 

premenná 

 95 % interval 

spoľahlivosti 

 

Prediktor Neštandardizovaný 

odhad 

SE Spodný  Horný t p Štand. 

odhad 

Konštanta 0.19 0.64 -1.13 1.51 0.29 0.773  

Celkové 

skóre 

didaktického 

testu 

0.01 0.01 -0.01 0.03 1.07 0.292 0.20 
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Graf 4. Rozptylový graf.  

Vychádzajúc z vyššie uvedených zistení je potrebné konštatovať zamietnutie 

hypotézy: Žiaci 4. ročníka s vyššie dosiahnutým skóre vo výstupnom 

didaktickom teste vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp 

zobrazia pojem hygieny v myšlienkovej mape „mačka domáca“ 

komplexnejšie ako žiaci 4. ročníka s nižšie dosiahnutým skóre vo výstupnom 

didaktickom teste vyučovaní  pomocou elektronických myšlienkových máp. 

Napriek zamietnutí hypotéz formulovaných v kontexte myšlienkových máp 

nepovažujeme nepotvrdenie hypotéz za negatívne zistenie. Možno teda 

povedať, že žiaci, ktorí v didaktickom teste dosiahli vysoké skóre zobrazili 

porovnateľný vysoký počet pojmových vzťahov v myšlienkovej mape ako 

žiaci, ktorí v didaktickom teste získali nižšie skóre. A taktiež žiaci, ktorí 

zobrazili pojem „mäsožravec“ v priemere hodnoty 2,20 dosiahli vo 

výstupnom didaktickom teste nižšie, ale aj vyššie skóre. Ekvivalentne to bolo 

aj pri pojme „hygiena“, ktorý žiaci zobrazili v priemere na rovnakej škále, a 

to bez ohľadu na výšku získaného skóre v didaktickom teste.  

Myšlienkové mapy žiakov 

Pre hlbší vhľad a názornejšiu predstavu o žiackych myšlienkových máp 

zobrazujeme nasledujúce ukážky  myšlienkových máp „mačka domáca“ 

vytvorené samotnými žiakmi na hodine prírodovedy. Uvádzame ukážku 

myšlienkovej mapy žiaka A, ktorý dosiahol v didaktickom teste vyššie skóre 

a v myšlienkovej mape znázornil vyšší počet pojmových vzťahov a taktiež 

zobrazil vybrané pojmy najkomplexnejšie. Pri analýze žiackej myšlienkovej 

mapy je možné vyčítať žiacke uvažovanie a súvislosti, ktoré žiak explicitne 

vyjadril v myšlienkovej mape. Konkrétne ide o pojmy drsný jazyk a  hygiena, 
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ktoré síce sú uvedené v rámci dvoch oblastí, avšak ich súvis žiak zámerne 

prepojil s čiarou. 

 

Obrázok 17. Myšlienková mapa žiaka A 

Ukážka myšlienkovej mapy žiaka B prezentuje žiaka, ktorý dosiahol v 

didaktickom teste síce nižšie skóre, avšak v myšlienkovej mape znázornil 

vyšší počet pojmových vzťahov a taktiež zobrazil vybrané pojmy komplexne. 

 

Obrázok 18. Myšlienková mapa žiaka B 
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Ukážka myšlienkovej mapy žiaka C reprezentuje žiaka, ktorý dosiahol nízke 

skóre v didaktickom teste a taktiež v myšlienkovej mape zobrazil nízky počet 

pojmových vzťahov a  vybrané pojmy znázornil najmenej komplexne. 

 

Obrázok 19. Myšlienková mapa žiaka C 

 

5 Záver 

Aby sme zistili vzťah medzi výškou získaného skóre vo výstupnom 

didaktickom teste a počtom pojmových vzťahov, ale aj komplexitou 

vybraných pojmov zobrazovaných v žiackych myšlienkových mapách sme v 

rámci výskumu využili výskumný nástroj myšlienkových máp, ktorým sme 

verifikovali hypotézy H 1, H 1.1 a H 1.2. Celkové skóre didaktického testu 

predstavovalo prediktor a počet pojmových vzťahov, ako aj komplexita 

myšlienkovej mapy v kontexte vybraných pojmov predstavovali závislú 

premenu. Hypotéza 1, ktorá u žiakov experimentálnej skupiny s vyššie 

dosiahnutým skóre z didaktického testu predpokladala vyšší počet 

pojmových vzťahov v myšlienkovej mape „mačka domáca“ ako u žiakov 

experimentálnej skupiny s nižšie dosiahnutým skóre z didaktického testu  

nebola potvrdená. Na základe výsledkov lineárnej regresnej analýzy bolo 

preukázané, že na základe celkového výkonu v didaktickom teste nie je 

možné predikovať, koľko pojmových vzťahov je žiak schopný začleniť do 

myšlienkovej mapy. Hypotéza 1.1, ktorá predpokladala u žiakov 

experimentálnej skupiny s vyššie dosiahnutým skóre z didaktického testu 

komplexnejšie zobrazenie pojmu „mäsožravec“ ako u žiakov  

experimentálnej skupiny s nižšie dosiahnutým skóre z didaktického testu sa 

nepotvrdila. A teda nie je možné v populácii očakávať asociáciu medzi 

výkonom vo výstupnom didaktickom teste a komplexitou myšlienkovej mapy 
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pri pojme mäsožravec. Totožné zistenie nastalo aj v rámci hypotézy 1.2, 

ktorá predpokladala u žiakov experimentálnej skupiny s vyššie dosiahnutým 

skóre z didaktického testu komplexnejšie zobrazenie pojmu „hygiena“ ako u 

žiakov  experimentálnej skupiny s nižšie dosiahnutým skóre z didaktického 

testu. Uvedená hypotéza nebola potvrdená a ekvivalentne ako pri hypotéze 

1.1 ani u hypotézy 1.2 nemožno v populácii očakávať asociáciu medzi 

výkonom vo výstupnom didaktickom teste a komplexitou myšlienkovej mapy 

pri pojme hygiena. Napriek nepotvrdeniam stanovených hypotéz predstavujú 

myšlienkové mapy významný potenciál pre všetkých žiakov. Pre žiakov, 

ktorí dosiahli v teste vysoké, ale aj nízke skóre. Za pozitívne zistenie 

považujeme to, že myšlienkové mapy otvárajú priestor najmä žiakom, ktorí  

v didaktickom teste dosiahli nižšie skóre. Myšlienkové mapy potvrdzujú to, 

že žiaci, ktorí v didaktickom teste boli menej úspešní sú schopní zobraziť 

pojmy, ich vzťahy a komplexnosť pojmov v myšlienkovej mapy na 

porovnateľnej úrovni so žiakmi, ktorí v didaktickom teste úspešní boli. 

Príspevok vznikol s podporou grantovej agentúry KEGA v projekte 

Environmentálna výchova pre predškolskú a elementárnu edukáciu – 

vysokoškolská učebnica (015PU-4/2018). 
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