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Abstrakt
Tato disertační práce se zabývá možnostmi zavedení badatelsky orientované výuky (BOV), neboli
Inquiry-Based Science Education (IBSE) do každodenní pedagogické praxe zejména na základních
a středních školách. Hlavní důraz je přitom kladen na výuku obecné a anorganické chemie.
V teoretické části práce je nejprve definován základní pojmový aparát, stejně jako metodologie
výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy IBSE do výuky chemie. Práce
diskutuje, jaký význam může mít zavedení badatelsky orientované vyučování nejen pro podporu
zájmu žáků o přírodovědné obory, ale také pro zlepšení badatelských schopností žáků, přičemž tyto
schopnosti mohou zvýšit budoucí uplatnění mladé generace v praxi.
Teoretická část disertační práce dále shrnuje stav aplikace IBSE v pedagogické praxi v České
republice, ale také v Evropě. Sumarizuje základní teorie, a také praktické zkušenosti se zaváděním
IBSE na českých školách. Práce analyzuje také oblast výběru vhodného učiva pro IBSE v chemii
a výzkumu didaktiky chemie
Praktická část práce stojí zejména na vlastním výzkumu autorky, který byl realizován v letech 2014
až 2016. Výzkum sleduje změny znalostí, dovedností a přístupu k předmětu chemie žáků zvolené
školy při využití IBSE ve výuce chemie. Na základě tohoto vlastního výzkumu překládá autorka
v práci také konkrétní návrhy na zavedení IBSE do pedagogické praxe obecné a anorganické
chemie, které jsou doplněny i přehledem zpracovaných úloh.
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Abstract
This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into
teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic
chemistry. The theoretical part consists of the conceptual apparatus and research methodology
related to implementation of IBSE activities into teaching. It also discusses how important may
implementing of the IBSE principles be for supporting the student interest in science and for
upgrading their scientific abilities which may make it easier in future to put the young generation
into practice. Another chapter describes current situation in practical application of the IBSE in
Czech Republic. It summarizes basic theories and experience with introducing IBSE into
classrooms. The thesis also analyses the selection of curriculum suitable for applying IBSE in
chemistry and chemistry didactics. The practical part of the thesis incorporates educational
documents for working within IBSE principles and gives an overview of results of author’s own
research, realized between 2014 – 2016. The research was focused on attitude of students towards
chemistry and its evolution after implementing the IBSE principles. Based on results of this
research, specific drafts of IBSE implements are rendered for general and inorganic chemistry as
well. An overview of prepared tasks is also added as well as an introduction in their development
methodics.
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creation

Úvod
Velmi často se dnes setkáváme s pojmem „digitální revoluce“ nebo také čtvrtá průmyslová
revoluce. Sociologové hovoří o generaci Y a o nástupu generace Z, alfa a dalších. Proč to všechno?
Odpovědět je na první pohled poměrně jednoduchá – svět kolem nás prochází radikální proměnou.
Tato proměna se netýká jen rozvoje informačních technologií, jak by se mohlo zdát, týká se
celkového vnímání života a světa kolem nás. Ukazuje se, že generace Y a ještě výrazněji generace
Z hodnotí některé aspekty života výrazně jinak, než jejich rodiče a prarodiče. Do popředí jejich
hodnotového žebříčku se dostávají jiné věci, a to se týká výrazně jejich budoucích očekávání
v zaměstnání, a přirozeně také vzdělávání.
Hned několik poměrně významných mezinárodních analýz poukazuje na pokles zájmu žáků
o studium technických oborů, ale přírodních věd. Důvody proč k tomu dochází, naznačuje například
studie společnosti White Wolf Consulting vydaná v roce 2009. Z výsledků vyplývá, že žáci vnímají
přírodní vědy jako příliš rigidní, obtížné a velice náročné. Jejich nechuť věnovat se přírodovědným
oborům navíc vzrůstá s věkem. Současně ovšem studie odhaluje fakt, že tyto předměty považují
žáci obecně za zajímavé a perspektivní. To je bezesporu bod, na kterém můžeme stavět (Papáček,
2010).
Jedním z možných vysvětlení, proč dochází k poklesu zájmu žáků o některé obory, může být právě
fakt, že jejich výuka se nedokázala zcela přizpůsobit novým požadavkům a – velmi zjednodušeně
řečeno – nedokáže konkurovat zajímavostí podnětům, které dostávají žáci jinde.
Proto je třeba přistoupit k výuce přírodních věd způsobem odpovídajícím současnosti. Jednou z cest
je aplikace nových pedagogických přístupů, a to hlavně takových, které ve výuce využívají
badatelského přístupu, tak jak to doporučuje například Rocard (Rocard, 2007). Jednou z možností
se nabízí IBSE (Inquiry-Based Science Education), v českém překladu nejčastěji badatelsky
orientované vyučování (BOV).
Teoretická část práce bude věnována především zasazení tohoto moderního přístupu do každodenní
pedagogické praxe, přinese pochopitelně jeho stručný popis, především se pokusí osvětlit důvody,
proč je právě IBSE cestou, která může přinést řešení některých problémů spojených s výukou
přírodovědných předmětů. Shrne proto dosud publikované či probíhající projekty, články a odborné
práce, které se IBSE zabývají, a tím charakterizuje jeho užívání v České republice. Předkládaná
práce se bude zabývat také metodologií výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy
IBSE do výuky chemie. Přinese i metodologii tvorby úloh včetně návrhu hodnocení relevantnosti
těchto úloh a jejich efektivnosti.
Praktická část této disertační práce předloží konkrétní náměty a témata z učiva obecné
a anorganické chemie, vhodné pro realizaci IBSE. Výběr vhodného učiva bude zpracován na

základě kurikulárních dokumentů a přizpůsoben požadavkům školy, na které bude probíhat
výzkum. Cílem výzkumu bude analýza vlivu IBSE na vnímání předmětu chemie a reakci žáků na
tento styl práce. Pro tyto účely bude vytvořen soubor úloh, které budou během výzkumu použity.
Úlohy budou doprovázeny pracovními listy pro žáky a metodickými listy pro učitele. Poskytnou tak
plnohodnotnou pomůcku pro realizaci badatelsky orientované výuky. V praktické části budou také
shrnuty a diskutovány výsledky výzkumu realizovaného autorkou práce během let 2014 až 2016.

Cíle práce
Hlavní výzkumné cíle vycházejí potřeby naplnit klíčový parametr celého výzkumu – pokusit se
představit IBSE jako možnou cestu k modernizaci výuky a podpořit využití moderních
pedagogických metod, analyzovat jejich možné využití zejména při výuce obecné a anorganické
chemie.
Cíle práce tedy jsou:
•

shrnutí hlavních principů IBSE

•

shrnutí stavu užívání IBSE v ČR při výuce obecné a anorganické chemie

•

vytvoření materiálů splňujících aspekty IBSE a metodika postupu jejich tvorby

•

analýza vlivu IBSE na vnímání předmětu chemie a reakcí žáků na tento styl práce

Teoretická část
V teoretické části práce jsou shrnuty aspekty současné výuky, které se jeví jako problematické
a důvody, proč bylo zvoleno IBSE jako vhodný prostředek pro překonání některých úskalí
spojených s výukou chemie. Dále je IBSE stručně charakterizováno a jmenovány stěžejní body
tohoto přístupu.
Prostor je věnován také metodice tvorby úloh, které budou během výzkumu použity. Obecně se
výuka pomocí bádání inspiruje vědeckým postupem. Tento všeobecný model lze přetvořit do
učebního cyklu, který jasně a srozumitelně charakterizuje jednotlivé kroky a umožňuje snadnější
práci při plánovaní a realizaci úloh. Pro tuto práci bylo využito badatelsky orientované vyučování
podle modelu 5E – Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate (Bybee, 2006). V češtině je tento
model označovaný jako 5Z jak ukazuje obrázek 1 (Čtrnáctová, Teplá, 2015). Právě podle tohoto
modelu se řídí úlohy vytvořené v této práci.

Obrázek 1. Model učení 5Z

První krokem je ZAPOJENÍ, při kterém se učitel snaží motivovat žáky ke zkoumání daného jevu.
Ve fázi ZKOUMÁNÍ jsou žáci zapojeni do procesu zkoumání. Získávají informace o tématu,
kladou si otázky a vytvářejí návrhy hypotéz, navrhují a realizují experiment, zaznamenávají data,
vyhodnotí je, hledají souvislosti s výsledky zkoumání a obecnými principy jevů. Během
ZPRACOVÁNÍ žáci formulují závěry, konfrontují své předpoklady ze začátku experimentu
s výsledky, ke kterým došli. ZOBECNĚNÍ slouží k rozšíření a aplikaci získaných poznatků.
Vyučující společně se žáky hledá souvislosti mezi obecně známými jevy a výsledky experimentů
a poukazuje na to, zda závěry jejich práce lze vztáhnout i na jiné obdobné situace, podobné látky
a shodné procesy. Při posledním kroku, ZHODNOCENÍ, žáci rozvíjejí schopnost posuzovat,
analyzovat a vyhodnocovat výsledky své práce.
Dalším bodem teoretické části práce je strategie zamýšleného výzkumu. Při něm bylo využito
kvalitativního přístupu. Výhodou tohoto přístupu je větší vhled do zkoumaného problému, bližší
přístup ke zkoumaným osobám a proniknutí do situací, ve kterých vystupují (Gavora, 2010). Jako
nejvhodnější design výzkumu vybrána případová studie, která by měla poskytnout informace
o fungování výuky IBSE v praxi a jejím vlivu na aktéry (Švaříček et al., 2007) . Pro účely výzkumu
byly využity tyto postupy a metody sběru dat.
•

zúčastněné pozorování

•

didaktický test

•

sebehodnocení žáků

•

žákovské portfolio

•

sebehodnotící dotazník pro žáky

Praktická část
Pro efektivní využití IBSE ve výuce chemie je třeba brát ohled několik důležitých bodů
(Čtrnáctová, Mokrejšová, 2013). Jedná se zejména o to zda:
•

kurikulární dokumenty umožňují zavedení tohoto přístupu

•

jsou žáci vybaveni základními dovednostmi, aby byli schopni pracovat pomocí IBSE

•

jsou vyučující řádně seznámeni s principy badatelsky orientovanou výuky a jsou schopni
realizace hodin takto zaměřených

•

je pro vyučující připraven dostatek materiálů pro přímé použití při výuce

Pro realizaci výzkumu tedy bylo nutné prozkoumat současné kurikulární dokumenty, otestovat
výchozí dovednosti žáků a vytvořit sadu úloh, které byly během výzkumu použity. Praktická část
práce tedy předkládá analýzu kurikulárních dokumentů, dále soubor úloh, které byly navrženy
a použity během výzkumu a to včetně metodických listů a vypracovaných řešení. V této části práce
je pozornost věnována také výzkumu, výzkumným metodám, metodám sběrům dat a jejich
vyhodnocení.

Výsledky a diskuze
Pro badatelsky orientovanou výuku je velmi žádoucí objevný způsob práce využívající
experimentování žáků. Pro realizaci pokusů a demonstrací však není příliš použitelný frontální
způsob výuky a proto se ukázalo vhodnější vytvořit materiály využitelné v laboratorních pracích,
časově odpovídají rozsahu 45 minut. Jednotlivá témata z analýzy kurikulárních dokumentů a též
z potřeb dané třídy. Přehled témat a k nim vytvořených úloh ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1. Přehled zpracovaných úloh

TÉMA

ÚLOHA

Směsi

Pomozte Popelce!

Voda

Plovoucí vajíčko

Kyslík - Atmosféra

Džin z lahve

Rychlost chemické reakce

Rychlý a rychlejší

Vyčíslování chemických rovnic

Počítáme atomy

Periodická soustava prvků

Prvky, kam se podíváš

Chemické prvky – aktivní uhlí

Odbarvení vody

Reakce kyseliny s kovy

Vznosný plyn

Kyseliny, zásady

Kyselé a to druhé

Neutralizace

Když se utká kyselina a zásada

Dvouprvkové sloučeniny – oxidy (CO2)

Neviditelné hašení

Dvouprvkové sloučeniny – oxidy

Kde se berou kyselé deště?

Soli

Hanbaté vajíčko

Soli

Krápníkové zázraky

Soli

Tvrdost vody – Může voda dělat boule?

Základní vstupní dovednosti žáků byly ověřeny pomocí didaktického testu. Z výsledků testu
vyplývá, že obecné chemické dovednosti jsou u žáků zkoumaného vzorku na velmi dobré úrovni.
Větší obtíže jim dělalo pouze vyhledávání údajů z grafu, naopak překvapivě dobře si vedli při
přenosu údajů z textu do tabulky a do grafu. Dá se tedy říci, že uvedená skupina žáků byla pro
výzkum vybrána vhodně. Některé dovednosti byly na nižší úrovní a právě žákům méně rozvinutými
badatelskými dovednostmi byla následně věnována zvýšená pozornost.
Vliv IBSE na vnímání předmětu chemie a reakci žáků na tento styl práce byla zkoumána několika
metodami. Jednalo se o zúčastněné pozorování, kde byla pozornost zaměřena právě na žáky, kteří si
v didaktickém testu vedli nejhůře. U tohoto vzorku žáků byl ve zvýšené míře pozorován problém
hlavně v oblasti kladení otázek, formulace výzkumné otázky, sestavení hypotézy, provedení pokusu,
zaznamenání průběhu pokusu, vyhodnocení, zda hypotéza byla potvrzena či vyvrácena, kladení
nových otázek a prezentace výsledků. Nejdéle setrvaly problémy u schopnosti žáků sestavit
hypotézu a klást nové otázky. Obecně lze tedy říci, že v celkovém hodnocení byl znát zlepšující se
trend a badatelské dovednosti se dostávaly na lepší úroveň.
Pří výzkumu bylo využito také sebehodnocení žáků. Žáci hodnotili kvalitu výuky chemie na své
škole. Během postupných měření se podíl žáků hodnotící předmět chemie jako výborně nebo velmi
dobře vyučovaný zlepšoval. K tomuto výsledku zřejmě vedlo zlepšování povědomí o vlastních
schopnostech a dovednostech a také atraktivní podání některých témat výuky.

K mírnému zlepšení došlo i v hodnocení obtížnosti učení se chemii, opět patrně díky lepšímu
porozumění učivu. Při prvním měření hodnotu nejvíce žáků zvolilo možnost „dá se zvládnout“.
Jednalo se o 14 žáků (tj. 58 %). Při druhém a třetím měření byly výsledky obdobné, došlo k velmi
mírnému zlepšení.
Zájem o výuku chemie během výzkumu také mírně stoupal. Při všech měřeních uvedlo 9 žáků
(tj. 38 %), že je chemie velmi nebo spíše zajímá. Při třetím měření se však změnil počet žáků
v první kategorii na čtyři a v druhé kategorii na pět.
Reakce žáků na práci pomocí IBSE lze tedy shrnout jako pozitivní a vnímání předmětu chemie žáky
jako mírně zlepšující.
Při posuzování vlastní schopnosti učit se měli žáci na výběr pět možností a z nich měli vybrat dvě,
které jim nejvíce pomáhají naučit se něčemu novému. Rozložení výsledků bylo velmi rozmanité.
Na předních příčkách při prvním měření bylo jmenováno sledování filmu (29 %) , vlastní pokus
(25,0 %) a výklad (21 %). Při dalších měřeních se výsledky příliš neměnily, k mírnému zlepšení
došlo při výběru vlastního pokusu.
Při hodnocení vlastních dovedností mohli žáci vybírat více možností z celkem devíti popsaných
dovedností. Při prvním měření bylo zaznamenáno 147 možností označených jako Ano (tedy tuto
činnost celkem dobře umím), při druhém měření bylo 164 takto označených možností a při třetím
178. K nejlépe ovládaným patřilo plánování práce ve skupině, komunikace ve skupině a zjišťování
informací.
Další metodou výzkumu byla analýza žákovských protokolů. Záznamy žáků byly již na začátku
výzkumu na poměrně dobré úrovni. Největší problémy se objevovaly v oblasti formulaci výzkumné
otázky využití naměřených dat pro vyvození závěrů a hlavně jejich zobecnění. To ukazuje na obtíže
při přesunu myšlení žáků z roviny konkrétní do roviny abstraktní. Při realizaci dalších úloh, kdy se
zkušenost s tvorbou pojmů a užíváním abstraktního myšlení prohlubovala, docházelo ke zlepšování
v této oblasti.
Sebehodnotící dotazník pro žáky byl závěrečným bodem výzkumného šetření. Nejdůležitější
položku představovalo hodnocení důležitosti předmětu chemie. Možnost tento předmět považuji za
důležitý pro svůj osobní rozvoj i rozvoj společnosti“, zvolilo 13 (tj. 45 %) žáků, „Tento předmět
považuji za důležitý pro rozvoj společnosti“, zvolilo 15 (tj. 52 %) žáků a možnost „ Tento předmět
by se měl zrušit, nepovažuji jej vůbec za důležitý“, zvolil pouze jeden žák (tj. 3 %). Celkem 24 žáků
(tj. 83 %) uvedlo, že je daný předmět chemie baví, 5 žáků (tj. 17 %) uvedlo, že je tento předmět
nebaví.
Užití IBSE mělo tedy vliv jak na zlepšující se vnímání předmětu chemie jako předmětu důležitého,
ale hlavně se v představách žáků spojoval s běžným životem a praktickými jevy kolem nich.
Badatelské dovednosti žáků se zlepšovaly, stejně jako spolupráce ve skupině a prezentační

dovednosti. Nicméně však platí, že vše nové je pro žáky zajímavé a nadměrné užití pouze jednoho
přístupu by vedlo opět ke ztrátě zájmu žáků. Způsob práce, při kterém jsou žáci konstruktéry
vlastního vzdělávání se však ukazuje jako vysoce motivační. Při vlastním vytváření hypotéz a jejich
ověřování dochází k lepšímu osvojení nových poznatků a jejich propojení s dosavadními znalostmi.

Závěr
V této práci byly shrnuty nejdůležitější aspekty IBSE a důvody, které vedly k výběru zaměření
práce. Dále je poskytnut nástin situace s užíváním IBSE v ČR a zamýšlený směr výzkumu a jeho
realizace. Součástí práce je také metodika tvorby úloh včetně postřehů autorky a poznatků
vyplývající z dlouhodobé práce dle principů IBSE nejen při přípravě a realizaci výzkumu, ale
i z účasti na projektech také zaměřených na IBSE.
Tato disertační práce byla věnována sledování vlivu využití IBSE na žáky, a to jak z hlediska
úrovně jejich znalostí a schopnosti chápat principy chemických dějů, tak i z toho, zda její aplikace
bude žáky motivovat ke studiu chemie, zda se pozitivně projeví na jejich vnímání tohoto předmětu
a probudí v nich zájem o přírodní vědy a jevy, se kterými se setkávají v běžném životě. S použitím
jednoduchých experimentů také byla u žáků podporována schopnost metodologicky postupovat při
řešení problémů, rozvíjeno kritické a logické uvažování a též pěstován návyk ověřovat si informace
a jejich zdroje.
Pro účely výzkumu byl vytvořen soubor úloh, který zahrnuje metodické pokyny a doprovodné
materiály, a je připraven k užití ve školní výuce.
IBSE přináší velký potenciál a nabízí možnost, jak pomoci žákům prohloubit osvojované znalosti
a pochopit principy chemických dějů. Velký přínos se také nabízí k rozvoji kompetence k řešení
problémů i kompetence pracovní a komunikativní. Žák, který má chuť bádat a objevovat, je
schopen si zjistit relevantní informace, plánovat si postup práce, zaznamenávat data, spolupracovat
ve skupině a smysluplně vyjádřit své závěry, si ze školního prostředí odnáší mnohé cenné
dovednosti a kompetence i do svého budoucího života. IBSE tak přináší pozitivní vliv i na ty žáky,
kteří se chemii se své budoucnosti věnovat nebudou. Přestože zájmem vyučujících chemie je
zatraktivnit svůj předmět a předat žákům poznatky a dovednosti, neměli by zapomínat na myšlenku
filozofa Senecy:
„Non schoale, sed vitae discimus“ („Neučíme se pro školu, ale pro život“).

Introduction
Since the last years or decades, it has not been uncommon to hear the word „Digital revolution“ or
„The fourth industrial revolution“. Sociologists are talking about generation Y, oncoming
generation Z, alpha and on. Why? The answer seems to be obvious – the world we live in is still
changing. The change consists not only in rapid development of information technologies; it is our
own perception of the world and life in it. Young people tend to rate some of the life aspects
completely different than their parents did two or three decades ago. Their value system is different
as are their expectations of their future life, work and education.
According to several significant international analyses, there is a decrease in interest among
students in studying sciences and technical disciplines. One of the reasons may give the studies
conducted by White Wolf Consulting in 2009. It says that students consider the sciences as too
demanding and difficult to study. Their reluctance also rises with their age. On the other hand, they
consider sciences as interesting and highly perspective. This may be seen as a good starting point
(Papáček, 2010).
One of the possible explanations of the decrease in popularity of some scientific subjects may be
that the teaching methods did not go with the times and are not interesting enough to compete with
stimuli from other areas.
Therefore, it is necessary to change the approach and start teaching sciences on adequate,
contemporary level. New pedagogical methods should be applied, primarily those based on inquiry
education (Rocard, 2007). One of them is the IBSE (Inquiry-Based Scientific Education).
Theoretical part of this thesis follows up putting the IBSE method into daily practice. It describes
the IBSE theory and deals with reasons how this method may help to solve problems associated
with science education. The thesis also presents recently published or under-way IBSE projects,
articles and other writings and characterizes the current situation in implementing IBSE into
education in Czech Republic. Another part of the thesis goes about the research methodology for
studying the implementation of IBSE principles into chemistry teaching and the methodology for
creating specific tasks including the evaluation proposals of their relevance and effectivity.
The practical part submits specific themes and topics from general and inorganic chemistry
curriculum which are suitable for implementing the IBSE. The topics are chosen according to the
curricular documents and adapted to the requirements of the school where the research will be
carried out. The goal is to analyse the impact of IBSE on student’s perception of chemistry as
a subject and their response to the teaching method. A set of tasks will be prepared for the research
and each of the tasks will contain a student’s worksheet and an instruction sheet for the teacher. The

tasks may thus serve as a valuable tool for IBSE teaching. Results of the research performed by the
author of the thesis will be presented in this part as well.

Objective
The main objectives are determined by the need to fulfil the key parameter of the research which is
to present the IBSE as a possible method of modernizing the education process, to support the new
teaching methods and to analyse their potential in education of general and inorganic chemistry.
The main objectives are:
•

summary of main IBSE principles

•

current usage status of IBSE in Czech Republic in general and inorganic chemistry

•

creation of IBSE–compatible worksheets and guidelines for their preparation

•

analysis of the influence of IBSE on students and their perception of chemistry as a subject

•

analysis of the students‘ response to the method itself

Theoretical part
Theoretical part of the thesis summarizes the aspects of contemporary teaching, points out those
which prove to be problematic and submits reasons why IBSE was chosen as a suitable method to
overcome difficulties and to achieve an improvement in chemistry teaching. The IBSE method is
described briefly and an overview of its main principles is provided.
The methodics for creating practical tasks is also presented here and includes those which will be
used later in the practical research survey. The inquiry-based education is strongly inspired by real
scientific approach and this model is transformed into a learning cycle which clearly describes
individual phases and makes the implementation of the tasks easier. In this specific case the 5E
model was adopted (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate - Bybee, 2006). And on this
model the practical tasks were created. In Czech this model is called 5Z, as on picture 1
(Čtrnáctová, Teplá, 2015).

Picture 1. The 5E learning method

The first step is Engage. Here the teacher motivates the students and engages them into examining
the phenomenon. In the second phase, Exploring, students are engaged in the problem. They are
gathering information on the topic, asking questions, they suggest theories and experiments to prove
them, collect and evaluate the data and seek the connections between their results and general
principles. At Explain they formulate conclusions and place their results towards initial
suggestions. In the next step, Elaborate, the findings are applied and the knowledge further
broadened. The teacher discusses with the students the context between their results and natural
laws and phenomena and tries to find another situations where the results would be similar. Finally,
in the last step the students are developing their abilities to analyse, to judge and to evaluate results
of their own work. Therefore this step is called Evaluation.
The further topic of the thesis is the research strategy. The qualitative approach was applied, which
brings broader view of the examined problem and closer access to examined individuals and
situations they act in. (Gavora, 2010). As the most appropriate method the case study was selected.
It should bring the information on how the IBSE really works and how it affects the participants
(Švaříček et al., 2007).
For the purpose of this research following methods were used:
•

- participant observation

•

- didactic test

•

- students' self-esteem

•

- students' portfolio

•

- self-evaluation questionnaire for students

Practical part
To utilize the IBSE method in chemistry teaching effectively, it is important to pay attention to
several important moments (Čtrnáctová, Mokrejšová, 2013):
•

the curricular documents enable to implement it

•

the students do have basic skills they need for work with IBSE method

•

the teachers are familiar with the IBSE principles and are ready to work with it

•

there is a sufficient number of worksheets and tasks available for direct use in lessons

Before the research could be performed it was therefore essential to go through actual curricular
documents, to test the level of students' abilities and to prepare a set of tasks which would be used
for the research itself. Both the analysis of the curriculum and the practical learning tasks are
included in this part of the thesis. So are the methodical sheets and proposed results. There is also
a brief description of research methods, data collection and evaluation.

Results and discussion
Typical for IBSE is the exploring way of work which takes advantage from experiments and
demonstrations. Due to its frequent and distinctive use the teacher-centered instruction is not very
suitable teaching method here. It proved itself to be ideal to create learning documents which would
be usable in laboratory lessons in duration of 45 minutes. Particular topics were selected based on
curriculum analysis and the specific needs of the working group. A list of the topics see table 1.

Table 1. Overview of prepared topics

TOPIC

TASK

Mixtures

Help Cinderella!

Water

Floating Egg

Oxygen - Atmosphere

Genie in a Bottle

Reaction Rate

Fast and Faster

Balancing Chemical Equations

Counting Atoms

Periodic Table of the Elements

Elements all around

Chemical Elements – Activated Charcoal

Decolouring Water

Reaction of Metals with Acids

Lifting Gas

Acids and Bases

Sour and the Other

Neutralization

When Acid and Base Fight

Two-Element Compounds – oxides (CO2)

Invisible Fire Extinguishing

Two-Element Compounds – oxides

Where the Acid Rains Come From?

Salts

Shameless Egg

Salts

Magic Stalactites

Salts

Water Hardness – Can Water Make Bulges?

The basic skills of the students were verified by didactic test. Results of this test gave positive
rating: the tested group of students had well-developed chemical skills. They experienced some
difficulties in reading values from the graph. On the contrary writing data from a text to a chart or
diagram proved to be easy for most of them. Therefore it can be said that the selected group of
students was chosen appropriately. To those with less-well developed skills was paid more attention
during the following experiment.
The impact of IBSE on perception of chemistry by the students and their reaction on this style of
work was examined by more methods. One of them was the participant observation, with focus on
the students who got the worse rating in the foregoing didactic test. In this sample in particular the
following problems were observed: asking questions, creating hypothesis, carrying out the
experiment, recording its progress, evaluation, confirming or refuting the hypothesis, presenting the
results. The most serious problems were in ability to create the hypothesis and to formulate further
questions. Generally, there was a trend of improving in all of the abilities and the IBSE skills were
changing towards higher levels among all of the observed students.
The self-esteem of the students was also used for the research. Students were asked to rate the
chemistry lessons according to how they like them. The share of those who rated the lessons as
„excellent“ or „very good“ increased.. Besides the more attractive form of teaching it may be seen
as a result of improvement in assessment of their knowledge.

A slight improvement was also achieved in rating of the difficulty of learning, probably due to the
increase in understanding of the objectives. During the first test, most of the students selected the
answer „can be handled“ - 58 %.
Interest of the students in chemistry rose slightly during the experiment as well. In all tests, nine
students rated chemistry as „very interesting“ or „quite interesting“. However, in third test there was
a move of some students from „quite“ towards „very“.
The students' response to IBSE work may therefore be resumed as positive and their attitude to
chemistry as slightly improving.
When students had to rate their ability to learn they had to choose two of the learning methods they
saw as the most ideal to help them learn something new. Most of the students placed “watching
video” in first place (29 %), followed by “own experiment” (25 %) and teacher explanation (21 %).
In the following tests the results did not change significantly, but the rating of own experiment
increased slightly.
In rating of their own skills students got nine described options. They had to choose those they felt
they had. 147 positive selections was counted during the first test, followed by 164 in second and
178 in the third run. Among the most frequently positively well-mastered skills were “work in
group”, communication within the work group” and “gathering information”.
Another test method used was analyse of students' worksheets. Students' records were on a quite
high level from the very beginning. Problems occurred only at formulating the research question,
use of the recorded data for making conclusion and primarily the generalization of conclusions.
These problems indicate difficulties the students have with moving their thinking from concrete to
abstract. As the IBSE implementation continued and more tasks were realised and students'
experience with abstract thinking deepened, an improvement in this particular area was also
achieved.
The self-evaluation questionnaire for students was the final item of the research survey. The most
important question was on importance of chemistry as a subject. 13 students (45 %) chose the
answer “I find this subject important for my personal development as well as for society
development”, 15 students (52 %) answered “I find this subject important for society development”
and only one student opted for “I do not find this subject important in any way, it should be
abolished”. 24 students (83 %) stated that they like chemistry, the rest did not like it.
Implementing IBSE into chemistry therefore proved to be positive in perceiving the subject as
important among the students, especially it helped them to link it with reality and various
phenomena they could observe in their daily life. The research skills of the students improved and
so did their ability to work in groups and their presentation skills. However, it has to be kept in
mind that young people tend to rate as interesting and great almost everything new and excessive

use of IBSE would also lead to loss of interest after some time. It is therefore important to
implement it carefully. But the method itself, where the students act as designers of their own
learning process, seems to be highly motivating. The creation of hypotheses and verifying them
helps the students to better understand the studied phenomena and to build on existing knowledge.

Results
This thesis resumes the fundamental aspects of IBSE and reasons for selecting it as the main topic.
Further there is a brief outline of the current situation in implementing IBSE into Czech Republic,
the proposed research line and the research process. It also includes the methodological instruction
for creating new tasks including author's remarks and experience gained from a long-time work in
accordance with the IBSE principles, not only during preparation and realization of the research but
also from participation on another IBSE teaching projects.
The thesis monitors the impact of the IBSE principles on students in terms of both the level of their
knowledge/ability to understand the principles of the chemical processes and whether its
implementation motivates the students to study chemistry, improves their attitude and awakens their
interest in science and natural phenomena they observe in their everyday life. Using simple
experiments the students were promoted to solve problems methodically, their ability to think
logically and critically was fostered and they were also accustomed to the practice of verifying
information and its sources.
For the purpose of the research several ready-to-use tasks were created including the
methodological instruction and other supporting material.
The IBSE has a great potential and provides options how to help the students improve their
knowledge and catch on to the chemical principles. It is also promising in the matter of developing
both important skills for solving problems and working and communication skills. A student who
desires to explore and to discover, who is able to gain relevant information, to plan his work and to
record his findings, who can cooperate with other colleagues and formulate his conclusions
meaningfully has the key competences for his future life. IBSE therefore has positive influence
even for those students, who in future will not pursue a career in science. Although the chemistry
and other science teachers do wish to make their subject interesting and to give their students the
best skills and knowledge they should keep in mint the idea of the philosopher Seneca:
„Non schoale, sed vitae discimus“ („It's not for school but for life we learn“).
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výukových programů, samostatné vytváření výukových programů se
zaměřením na environmentální výchovu

Dovednosti
• řidičský průkaz skupiny B
• práce s PC: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, …
• anglický jazyk, německý jazyk : středně pokročilý

Seznam publikací/ List of Publications:
ZÁMEČNÍKOVÁ, V. et al: BIOLOGIE Výukové materiály pro střední školy. Praha: CONATEX –
DIDACTIC Učební pomůcky, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87936-09-2
ZÁMEČNÍKOVÁ, V. et al: BIOLOGIE Pracovní listy pro střední školy. Praha: CONATEX –
DIDACTIC Učební pomůcky, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87936-16-0
ČTRNÁCTOVÁ, H., PETRILÁKOVÁ, M., a V. ZÁMEČNÍKOVÁ: Inquiry Based Science
Education - Application in Chemistry. Proceedings of the 10th International Conference on Handson Science. Costa MF, Dorrio BV, Kireš M (Eds.); 2013, 1-5 July: Pavol Jozef Šafárik University.
Košice, Slovakia 2013. Page 27-32. ISBN 978-989-98032-2-0
ZÁMEČNÍKOVÁ, V. a H. ČTRNÁCTOVÁ: Výuka obecné a anorganické chemie s využití
badatelsky orientované metody. In: M. Klečková (ed.) Aktuální problémy disertačních prací oboru
didaktika chemie. p. 87-91, 2013.
PETRILÁKOVÁ, M., a V. ZÁMEČNÍKOVÁ: Výuka chemie pomocí badatelsky orientovaného
vyučování. In: M. Bílek (ed.) Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie a Přírodovědné
a technologické vzdělávání pro XXI. století. p. 458-463, 2014. ISBN 978-80-7435-415-1
ZÁMEČNÍKOVÁ, V. a H. ČTRNÁCTOVÁ: Implementace badatelsky orientovaného přístupu
v chemickém vzdělávání. In: Biológia, Ekológia, Chémia, 2014, Vol. 18 Issue 4, p. 11-15.
ISSN 1338-1024.
ZÁMEČNÍKOVÁ, V. a H. ČTRNÁCTOVÁ: The IBSE in Chemistry Teaching – Implementation
and Evaluation. In: TOJET (Turkish Online Journal of Educational Technology). Special Issue 2 for
INTE 2015, p. 621-625. ISSN 1303-6521

