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Abstrakt 
V krátkom príspevku sú uvedené výsledky 
elektronického prieskumu „Vyučovacie metódy“, 
ktorý bol realizovaný v mesiacoch október a 
november 2010. Do prieskumu sa zapojilo 327 
učiteľov základných a stredných škôl všetkých 
aprobácií. Príspevok je zameraný na zmapovanie 
postojov učiteľov fyziky k využívaniu hier vo 
vyučovaní. 
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1 Ciele a hypotézy prieskumu 

Cieľ 1: Zistiť stav využívania hry vo vyučovaní, 
porovnať využívanie hry ako vyučovacej metódy 
učiteľmi fyziky a učiteľmi ostatných predmetov. 
 
Cieľ 2: Zistiť, postoje učiteľov k využívaniu hry 
ako vyučovacej metódy, dedukovať príčiny 
predpokladaného nízkeho využívania hry vo 
vyučovaní fyziky. 

 

2 Výsledky prieskumu 
Učitelia fyziky i ostatných aprobácií vnímajú hru 

ako vzdelávaciu vyučovaciu metódu, ktorá pomáha 

žiakom rozvíjať tvorivosť, podporuje lepšie 

zapamätanie si zisteného / naučeného, motivuje 

a stimuluje k ďalšiemu učeniu.  

Jej využitie vo vyučovaní nepovažujú: 

 za stratu času. Aj napriek tomu ju mnohí, najmä 

učitelia fyziky, zaraďujú len, ak im ostane čas, 

čo môže ubrať učeniu hrou na vážnosti. 

 za metódu, ktorá neprispieva k zodpovednej 

a cieľavedomej činnosti. Aj napriek tomu sa 

u učiteľov objavuje obava z vytvorenia 

neformálnej atmosféry, ktorá by mohla spôsobiť 

u žiakov rozptýlenie, príp. obava z nemožnosti 

udržať poriadok a disciplínu v triede, čo by malo 

za následok nedosiahnutie stanoveného 

didaktického cieľa. 

Napriek deklarovanému pozitívnemu vnímaniu hry 

ako vyučovacej metódy učitelia fyziky používajú 

hru vo vyučovaní v porovnaní s učiteľmi ostatných 

predmetov výrazne menej a jej využívanie vo 

vyučovaní klesá so zvyšujúcim sa stupňom 

vzdelávania. 

Príčiny nízkeho využívania hry vo vyučovaní fyziky 

sú:  

 väčšina učiteľov nepovažuje hru za časovo 

efektívnu vyučovaciu metódu,  

 väčšina učiteľov fyziky, ktorí hry vo vyučovaní 

nepoužívajú, predpokladá, že hru by žiaci 

vnímali ako neviazanú zábavu (väčšina učiteľov 

fyziky, ktorí hry vo vyučovaní využívajú, však 

s týmto názorom nesúhlasí),  

 viac ako polovica učiteľov fyziky, ktorí hry vo 

vyučovaní nepoužívajú, hry vhodné na 

vyučovanie fyziky ani nepozná, 

 približne štvrtina učiteľov fyziky, ktorí hry vo 

vyučovaní nepoužívajú, predpokladá, že pri hre 

sa nedá udržať poriadok a disciplína v triede, 

 približne štvrtina učiteľov fyziky, ktorí hry vo 

vyučovaní nepoužívajú, predpokladá, že ich 

žiaci sú na hru starí, že ich už hra nezaujíma, 

tento predpoklad je častejší u učiteľov na 

vyššom sekundárnom stupni vzdelávania.  
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