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Abstrakt: V príspevku sa venujeme diskusným hrám ako jednej z vhodných 

foriem na zvýšenie záujmu žiakov a študentov o vedu a prírodovedné 

predmety. Predstavená je v zahraničí overená metóda diskusných hier 

PlayDecide a prvé výsledky z jej využitia na podporu fyzikálneho 

poznávania na našich školách.  

 

Abstract: The article presents a discussion games as one of the appropriate 

forms to increase the students’ interest in science. Introduced is the 

discussion games method PlayDecide. Presented are preliminary results of 

using this method to support physics education in Slovakia.  
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Úvod 

Za posledné desaťročia sa uskutočnilo viacero výskumov, ktoré sa zaoberali 

postojmi ţiakov k prírodným vedám a k vede ako takej. Ich výsledky neboli 

veľmi priaznivé. Ramsden (1998, citovaný podľa Lindahla, 2003, s. 1) ich 

zhrnul nasledovne: 

- Ţiaci povaţujú vedu za zloţitú a nevidia v nej súvis s ich 

kaţdodenným ţivotom. 

- Veda je zodpovedná za sociálne a environmentálne problémy. 

- Veda je atraktívnejšia pre chlapcov ako pre dievčatá. 

- Záujem o vedu s narastajúcim vekom ţiakov klesá. 

 

Podľa štúdie skúmajúcej postoje 10-ročných ţiakov si ţiaci v tomto veku 

nezávisle od pohlavia myslia, ţe veda je veľmi zábavná a zaujímavá (Riis, 

1988, citovaný podľa Lindahla, 2003, s. 1). Čo je ale príčinou klesajúceho 

záujmu ţiakov o vedu s ich narastajúcim vekom? Moţno tento trend 

zmeniť? A dá sa to spraviť tak, aby boli dodrţané vzdelávacie štandardy 

a zároveň rozvíjané kľúčové ţiacke kompetencie? 

 

Vzhľadom k súčasnému  vzdelávaciemu plánu, k mnoţstvu informácii, 

ktoré treba naučiť aj napriek zníţenému počtu hodín prírodovedných 



predmetov, nemajú učitelia veľa priestoru na rozvíjanie vedeckej 

gramotnosti u ţiakov a nezostáva ani priestor na vtiahnutie a zaujatie ţiakov 

vedou a vedeckými problémami. A práve preto trpí imidţ vedy. Ani nie tak 

vo všeobecnosti, kedy ţiaci vykresľujú vedu ako veľkolepú, vznešenú 

a dôleţitú. Avšak, ak majú ţiaci hovoriť o vede ako o moţnosti svojej 

kariéry, odpovedajú negatívnym obrazom vedeckej práce a vedcov – 

opisujú vedeckú prácu ako nudnú, jednotvárnu, zriedkavo odmenenú 

a vedcov ako bradatých, plešivejúcich, izolovaných, pracujúcich osamote 

v laboratóriu (Mead, 1957, podľa AAAS, 2009).  

 

Okrem alarmujúceho poklesu záujmu o vedu a prírodovedné predmety treba 

pripomenúť nelichotivý výsledok v testovaniach PISA v roku 2006, kde 

slovenskí ţiaci dosiahli v prírodovednej gramotnosti výkon, ktorý bol 

štatisticky významne niţší ako priemer krajín OECD (Koršňáková, 2007 s. 

34). Vedomosti zastúpené v prírodovedných úlohách štúdie pritom 

reprezentovali len základné prírodovedné pojmy a teórie, t. j. poznatky 

o svete prírody (prírodovedné poznatky) a poznatky o vede ako takej 

(poznatky o prírodných vedách). Podobné výsledky – štatisticky významne 

niţší výkon ako priemer krajín OECD – dosiahli slovenskí ţiaci aj 

v čitateľskej gramotnosti. 

 

Na skúmanie predstáv o vede a jej zásadnej úlohe v spoločnosti, na 

rozvíjanie vedeckej gramotnosti a kritického postoja k vedeckým dôkazom 

a metódam boli vo Veľkej Británii, organizáciou NEF (New Economics 

Foundation), vyvinuté kartové diskusné hry Democs (Deliberative Meeting 

Of CitizenS).  

 

Cieľom bolo, aby ľudia aktívne vyjadrovali svoje postoje a názory na vedu 

a na jej uplatnenie v spoločnosti, aby si organizovali vlastné akcie na 

prerokovanie a prezentáciu svojich názorov na zloţité témy verejnej 

politiky.  

 

Čo je Democs a jeho história 

Democs je jednoduchá kartová diskusná hra, ktorej cieľom je podporiť 

diskusiu na kontroverzné témy vo vede. Kaţdá diskusná hra sa týka 

konkrétnej témy, a pretoţe neexistujú ţiadne správne alebo nesprávne 

odpovede, hráči môţu slobodne vyjadriť svoje vlastné názory aj bez 

akejkoľvek predchádzajúcej znalosti o téme. 

 



Od roku 2003 bolo vytvorených 16 diskusných hier, ktoré boli pouţité vo 

verejných rozpravách. V rokoch 2004 – 2008 EÚ poskytla finančné 

prostriedky na rozšírenie diskusných hier v rámci celej Európy. V roku 

2009 bol vďaka ďalším finančným prostriedkom z EÚ vytvorený portál 

www.playdecide.eu. 

 

Pre potreby škôl a školské podmienky upravilo diskusné hry Centrum pre 

vedu a vzdelanie na Sheffield Hallam University. Výskum preukázal, ţe 

forma hry a neformálny spôsob vyučovania, akým sa ţiaci a študenti 

zoznámia s témou, ich motivuje, aby sa o téme dozvedeli viac. Učitelia, 

ktorí diskusné hry pouţívajú vo vyučovaní, vysoko hodnotili najmä 

neformálnu atmosféru a pocit bezpečia, ktorý študentom umoţňuje 

vyjadrovať sa slobodne k etickým otázkam vedy. Študenti si vytvárajú 

vlastné názory k témam, o ktorých by inak nikdy nediskutovali. (Smith, 

2007 s. 27) 

 

Témy dodnes vytvorených diskusných hier (www.playdecide.eu) sa týkajú 

rôznych oblastí, najmä medicíny a etických problémov. Dve z ponúkaných 

hier sa dotýkajú fyziky a sú určené pre stredné školy a gymnáziá: 

- Klimatické zmeny, 

- Nanotechnológia. 

  

Princíp diskusných hier PlayDecide (Democs) 

Hra prebieha v 4 – 6 členných skupinách. Rozdelenie do skupín a pravidlá 

hry zabezpečujú zapojenie kaţdého, čo je výhodou oproti klasickej diskusii.  

Počas hry sa dodrţiavajú nasledujúce pravidlá: 

- Máš právo vyjadriť svoj názor. 

Daj si pozor, aby si neopakoval dookola stále to isté. 

- Doceň  poznatky, ktoré si získal v bežnom  živote. 

- Rešpektuj ostatných. 

Nechaj ľudí dohovoriť, neskáč im do reči. 

- Teš sa z rozmanitosti.  

Uvítaj prekvapenie alebo zmätok ako znak toho, ţe sa ťa dotkli 

nové myšlienky a pocity. 

- Hľadaj spoločný základ. 

Ale zvýrazni odlišnosť a podobnosť jednotlivých názorov. 

 

Východiskom diskusnej hry sú kartičky, ktoré obsahujú informácie, postoje, 

názory, nastoľujú problémové otázky. Vďaka nim dokáţu ţiaci lepšie 



diskutovať, odraziť sa, vytvoriť si vlastný postoj a nakoniec spoločne 

dospieť k jednému stanovisku. Charakteristiky jednotlivých druhov 

kartičiek sú uvedené v tabuľke 1.  

 

Tab. 1: Charakteristiky kartičiek 

Príbehové 

kartičky 

- Dávajú referenčný kontext z reálneho ţivota; 

- poskytujú informácie o tom, ako sú konkrétni 

jednotlivci zasiahnutí témou/problémom; 

- hráči majú moţnosť zaujať k prezentovanému postoju 

vlastné stanovisko. 

Informačné 

kartičky 

- Poskytujú základné fakty k téme; 

- dávajú odrazovú vecnú informáciu. 

Problémové 

kartičky 

- Obsahujú rôzne názory ľudí, s ktorými sa jednotlivci 

môţu, ale nemusia stotoţniť; 

- poukazujú na alternatívne a kontroverzné názory, 

vyhlásenia, načrtávajú problémové otázky, ktoré nútia 

účastníkov hry premýšľať, diskutovať a nakoniec sa 

dohodnúť. 

Vyzývacie 

kartičky 

- Poskytujú pomocnú ruku v prípade viaznutia diskusie. 

Ţlté kartičky - Predstavujú regulačný nástroj; 

- zabezpečujú dodrţiavanie pravidiel diskusie. 

Biele kartičky - Dávajú účastníkom hry priestor na zakomponovanie 

informácii získaných z iných zdrojov (vrátane beţného 

ţivota), ktoré povaţujú za potrebné uviesť ako 

doplnenie informačných alebo problémových kartičiek. 

 

Priebeh hry moţno rozdeliť do troch krokov, popísaných v tabuľke 2. 

 

Tab.2: Popis krokov diskusnej hry 

1. krok Informácie Čítaním a vyberaním kartičiek (postupne zo 

skupiny príbehových, informačných a problémových 

kartičiek), ktoré sú pre jednotlivých hráčov 

významné, si ţiaci ujasňujú svoj osobný pohľad na 

tému. Po výbere kartičiek z kaţdej skupiny  stručne 

prezentujú vybrané informácie ostatným hráčom. 

2. krok Diskusia Účastníci diskutujú o jednej alebo viacerých 

témach, ku ktorým ich inšpirovali vybrané kartičky 

a vlastné poznatky.  



Dôleţité je zvoliť tému diskusie, ktorá je podstatná 

pre všetkých.  

Diskutéri môţu vyuţiť ktorúkoľvek z hracích 

kartičiek. 

3. krok Zdieľanie 

skupinového 

výsledku 

Cieľom je zamyslieť sa nad témami, ktoré boli 

v skupine prediskutované, vybrať kartičky, ktoré 

poskytli argumenty pre zaujatie výsledného 

stanoviska. Podstatná je snaha o zhodnutie sa na 

jednom stanovisku, prijateľnom pre všetkých 

účastníkov diskusnej skupiny. 

Celkom na záver hra ponúka 4 stanoviská k téme 

hry, ku ktorým má kaţdý diskutujúci vyjadriť svoj 

postoj. Ak ţiaci/hráči chcú, môţu si k ponúknutým 

stanoviskám doplniť svoje vlastné. 

 

Prostredníctvom diskusných hier ţiaci objavujú vzťah vedy a kaţdodenného 

ţivota, uvedomujú si komplexnosť reálnych problémov. Forma diskusných 

hier umoţňuje rozvíjať občianske postoje a komunikačné schopnosti ţiakov. 

Diskusné hry pomáhajú ţiakom učiť sa, premýšľať o kontroverzných 

témach a reagovať na ne, poskytujú im moţnosť rozvíjať vlastné názory 

a spoznať názory ostatných ţiakov/hráčov v skupine, odhaliť zaujatosť. 

Počas hry získavajú (nové) informácie, majú moţnosť spochybňovať 

platnosť zdrojov a argumentovať vlastnými vedomosťami získanými zo 

skúseností alebo iných zdrojov. 

 

Diskusné hry sú podľa nás vhodnou formou na vylepšenie vzťahu ţiakov 

k vede ako i k zlepšeniu prírodovednej a čitateľskej gramotnosti.  

 

Vlastné skúsenosti s diskusnými hrami 

Vzhľadom na veľký potenciál diskusných hier, s ktorými majú v zahraničí 

dobré skúsenosti, sme sa rozhodli preloţiť hry, ktoré sa týkajú  obsahu 

fyzikálneho vzdelávania: Klimatické zmeny a Nanotechnológia 

(www.playdecide.eu). 

 

V  tabuľke 3 (Tab. 3) sú uvedené základné charakteristiky tém, ktorých sa 

vyššie uvedené hry dotýkajú. Uvedené charakteristiky sú súčasťou hracieho 

plánu – úvodných informácii, ktoré má počas celej diskusie k dispozícii 

kaţdý hráč. 

 



Tab. 3: Základné charakteristiky tém existujúcich diskusných hier 

dotýkajúcich sa fyziky 

Diskusná hra Základná charakteristika témy 

Klimatické zmeny Pojem klimatické zmeny je pouţívaný na označenie 

zmien prevládajúceho počasia v čase, pre kratšiu 

periódu rovnú niekoľkým desaťročiam, prípadne 

dlhšie obdobie rovné aţ stovkám rokov. 

Zmeny môţu byť spôsobené prebiehajúcimi 

zemskými procesmi (sopečnou činnosťou, 

orbitálnymi fluktuáciami), prípadne vonkajšími 

zdrojmi (úrovňou slnečnej aktivity) a v neposlednom 

rade aj ľudskou činnosťou (odlesňovaním, 

vyuţívaním fosílnych palív na získanie energie). 

Nanotechnológie Nanotechnológia je široká a rôznorodá oblasť 

zahŕňajúca akékoľvek činnosti na úrovni atómov 

a molekúl (alebo presnejšie medzi 1 a 100 

nanometrami), ktorá môţe mať uplatnenie v reálnom 

svete. Na zdôraznenie tejto rôznorodosti mnohí ľudia 

radšej hovoria o nanotechnológiách, neţ 

o nanotechnológii.  

 

Obe hry sme pilotne odskúšali so študentmi FMFI UK v rámci výberového 

predmetu Vzdelávacie hry vo fyzike (Haverlíková, 2010). Po pilotnom 

odskúšaní, otestovaní primeranosti prezentovaných faktov a problémov ako 

i overení funkčnosti a primeranosti pravidiel hry sme obe hry odskúšali aj 

so ţiakmi gymnázií (Obr. 1), konkrétne: 

- Gymnázium Pankúchova v Bratislave 

o Klimatické zmeny – Kvinta B – trieda zameraná na 

ekológiu a jazyky - 14 ţiakov, počas 2 vyučovacích hodín 

fyziky s delenou triedou; 

o Nanotechnológie – Kvinta B – trieda zameraná na 

ekológiu a jazyky - 17 ţiakov, počas dvoch vyučovacích 

hodín fyziky s delenou triedou;  

- Gymnázium Matky Alexie v Bratislave 

o Klimatecké zmeny – 3.ročník, všeobecné zameranie - 18 

ţiakov, počas dvojhodinového výberového seminára 

Náuka o spoločnosti.    

            



Ţiaci lepšie prijali hru Klimatické zmeny. S danou témou sa pred tým uţ 

stretli, a to nielen v rámci formálneho školského vzdelávania. Ich prvotné 

poznatky i názory, s ktorými do hry vstupovali im umoţnili lepšie pracovať 

s informáciami získavanými počas hry ako i zaujať postoj k načrtnutým 

problémom. Názory ţiakov sa počas hry mierne modifikovali. 

  

K téme hry Nanotechnológie ţiakom prvotné poznatky chýbali, čo sa 

odrazilo na dôslednejšom štúdiu informačných kariet, k problémom ţiaci 

zaujímali stanovisko len ťaţko. Mali potrebu získať k téme ďalšie 

informácie. Podľa vyjadrenia ţiakov sa počas hry prvýkrát zamýšľali o téme 

nanotechnológií a svoj názor si len začínali utvárať. 

 

Pozorovanie a reakcie ţiakov počas hry a následná diskusia so ţiakmi, ako 

aj samostatná hodnotiaca diskusia s vyučujúcimi ukázali, ţe diskusné hry 

vyvolali záujem ţiakov o problémy, ktoré mali moţnosť počas hry 

prediskutovať.  

 

Počas testovania ţiakom často chýbali 

informácie, ktoré by sa týkali priamo 

Slovenska (keďţe išlo o hry vytvorené inými 

štátmi). Obe prevzaté hry preto boli následne 

upravené pre slovenské podmienky. Od konca 

roka 2010 budú upravené hry prístupné k 

stiahnutiu na stránke www.playdecide.eu, ako 

aj na stránke www.scholaludus.sk. 

To, či diskusné hry zlepšia prírodovednú 

a čitateľskú gramotnosť bude predmetom 

plánovaného podrobnejšieho výskumu.  

 

Na základe pilotného testovania a naznačeného 

potenciálu diskusných hier sme pristúpili 

k tvorbe novej diskusnej hry na tému energia a 

energetika. Téma hry je spoločensky aktuálna a priamo korešponduje 

s obsahom fyzikálneho vzdelávania na stredných školách. Diskusnú hru 

Energia pre budúcnosť moţno v rámci vzdelávacích štandardov fyziky pre 4 

– ročné gymnázia zaradiť do tematického celku Energia okolo nás.  

 

Obr. 1: Diskusné hry 

na gymnáziu 



Hra je vo fáze prípravy, jej testovanie je naplánované na koniec roka 2010 

(november - december), pre učiteľov by mala byť k dispozícii začiatkom 

roka 2011. 

 

Charakteristika témy hry „Energia budúcnosti“: 

Vyspelý svet potrebuje obrovské mnoţstvo energie nielen na 

zabezpečovanie tepla, svetla, osobnej a nákladnej dopravy, ale aj na pohon 

rozličných zariadení a podporu poľnohospodárstva. Spôsob, akým energiu 

získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráţa na stave ţivotného 

prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov. 

Predpokladá sa, ţe pri súčasnej spotrebe energie sa zásoby ropy vyčerpajú v 

priebehu 30 rokov. Uhlie vydrţí len na 170 rokov. Okrem toho stúpajúca 

spotreba energie nepriaznivo ovplyvňuje ţivotné prostredie. Spaľovanie 

veľkého objemu uhlia silne znečisťuje ovzdušie, výstavba hydroelektrárne 

často prináša zatopenie poľnohospodárskych oblastí a navyše váţne 

ohrozuje pôvodné ekosystémy. 

Mnohé zdruţenia a organizácie, ako aj mnohí odborníci volajú po vyuţívaní 

obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vietor, slnko, biomasa, geotermálna 

energia a podobne. 

Iní zasa vidia cestu v jadrovej energii a termojadrovej fúzii.  

 

Záver 

Zahraničné výskumy preukázali silný potenciál diskusných hier pri ich 

vyuţití v školskom vyučovaní. Diskusné hry vo všeobecnosti dávajú 

učiteľovi i ţiakom vhodný prostriedok na rozvíjanie vedeckého ale 

i kritického myslenia ako i rozvoj niektorých kompetencií, hlavne 

komunikačných a sociálnych. Ţiaci získavajú schopnosť zmysluplne sa 

stavať k lokálnym a globálnym záleţitostiam, týkajúcim sa ţivotného 

prostredia, novej techniky a pod.  

Prvotné testovanie naznačilo, ţe podobné výsledky bude moţné očakávať 

pri vyuţití diskusných hier aj v podmienkach slovenského školstva. 

V nasledujúcom roku plánujeme overovať didaktický prínos fyzikálnych 

diskusných hier – účinok na čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. 

Sekundárne budeme sledovať aj ţiacke postoje k diskutovaným témam pred 

a po diskusnej hre.  
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