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Abstrakt 

Cieľom nášho výskumu bolo skúmanie vplyvu SMS a emailových pripomienok na 
prospech žiakov základných škôl v Prievidzi a Michalovciach v testoch z matematiky 
a slovenského jazyka a na ich vnímanú seba-účinnosť. Rodičia žiakov 
v experimentálnej skupine dostávali SMS pripomienku a email 3 a 1 deň pred písaním 
testu, ktoré ich nabádali, aby sa s dieťaťom pripravovali. Porovnali sme 
experimentálnu skupinu s kontrolnou skupinou a zároveň s dátami o prospechu žiakov 
v predchádzajúcom polroku (kombinácia medzi-skupinového a vnútro-subjektového 
dizajnu).  Zistili sme, že naša intervencia dosiahla štatisticky významné výsledky najmä 
na školách s nižším hodnotením kvality. Na ostatných školách sme zaznamenali 
vyššiu vnímanú pripravenosť žiakov na testy. V záveru diskutujeme o možných 
implikáciách intervencie a limitoch výskumu.   

1. Úvod 
Školstvo zvyčajne nepatrí medzi hlavné oblasti, na ktoré sa zameriavajú intervencie 
samospráv, keďže majú len obmedzené právomoci. V rámci tohto projektu však bolo 
školstvo identifikované ako jedna z oblastí, ktorá by mohla benefitovať 
z behaviorálnych intervencií po vzore podobných zahraničných iniciatív. Cieľom týchto 
iniciatív bolo pomáhať zlepšiť prospech žiakov jednoduchými intervenciami a tak 
zlepšovať aj celkové hodnotenie kvality školy. Kvalita školy často slúži ako ukazovateľ, 
podľa ktorého rodičia vyberajú vhodnú školu pre svoje dieťa. V prípade menších obcí 
sa môže stávať, že rodičia sa kvôli kvalite rozhodnú svoje dieťa radšej zapísať do školy 
vo väčšom meste s lepším hodnotením. Zlepšovanie prospechu žiakov tak môže 
predstavovať jeden z nástrojov, ako zvyšovať kvalitu škôl v samosprávach a tak 
podporiť rozhodnutie rodičov, aby ich dieťa navštevovalo školu v mieste pobytu.  

1.1. Behaviorálna ekonómia  

Pred behaviorálnou ekonómiou existovalo viacero klasických ekonomických teórií, 
ktoré sa zaoberali ľudským rozhodovaním a správaním, ako bol napríklad model 
subjektívne očakávanej užitočnosti (po anglicky model of subjective expected 
utility), ktorý predstavil Leonard J. Savage (1954), americký matematik a štatistik.  
Tieto teórie sa na človeka pozerali ako na racionálne sa rozhodujúcu bytosť, ktorá 
objektívne a logicky zvažuje všetky možnosti. Väčšina z nich bola založená na 
predpoklade, že ľudia sa pri rozhodovaní snažia maximalizovať svoje zisky 
a užitočnosť daného rozhodnutia a minimalizovať straty. Ako však ukazujú 
behaviorálno – ekonomické výskumy, tento obraz „čisto racionálneho“ človeka je už 
neudržateľný.  
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Behaviorálna ekonómia sa od klasických ekonomických teórií líši najmä v dvoch 
smeroch. V prvom rade nepredpokladá, že sú ľudia dobrí v posudzovaní užitočnosti 
a maximalizovaní ziskov. Hlavnou príčinou je to, že majú len obmedzené kognitívne 
zdroje (ako je napr. pozornosť alebo pamäť) a často podliehajú tzv. kognitívnym 
skresleniam (po anglicky cognitive biases), ktoré ich rozhodnutia môžu ovplyvniť. 
Druhý smer, v ktorom sa líši od klasických teórií, tkvie v tom, že je vystavaná na 
empirických poznatkoch, ako sa ľudia naozaj rozhodujú v každodennom živote. 
Klasické teórie predstavovali najmä teoretické modely, ktoré sa až následne 
výskumníci snažili v každodennom živote dokázať (Miller, Amit & Posten, 2016). 

1.2. Analýza problému podľa COM-B modelu  

Behaviorálna ekonómia pracuje s modelom COM-B, ktorý pomáha na začiatku 
procesu jasne identifikovať, v čom spočíva problém – prečo aktuálne ľudia nerobia 
želané správanie. V našom prípade je želaným správaním zlepšenie prospechu 
a zvýšenie subjektívnej pripravenosti žiakov základných škôl v mestách Prievidza 
a Michalovce.   

1.2.1 Model COM-B 

Model COM-B bol vytvorený na základe analýzy existujúcich modelov pre zmenu 
správania a navrhovanie behaviorálnych intervencií (Michie, van Stralen, & West, 
2011). Predstavuje tak integratívny model, ktorý pomáha určiť, aké behaviorálne 
intervencie sú vhodné pre daný typ problému. Jednotlivé písmená predstavujú 
akronym: C pre capability alebo po slovensky schopnosť, O pre opportunity alebo 
príležitosť, M pre motivation alebo motiváciu a B pre behavior alebo správanie. 
Schopnosť, príležitosť a motiváciu spolu interagujú a vytvárajú tak správanie ako je 
možné vidieť na obrázku č.1.  
 

 

Obrázok č. 1 COM-B model 
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Schopnosť je definovaná ako „psychologická a fyzická kapacita jedinca vykonať danú 
akciu“ (Michie, van Stralen, & West, 2011, str. 4). To znamená, že sa musíme zamerať 
na to, či jedinec má znalosti a zručnosti potrebné na to, aby vôbec bol schopný 
požadované správanie vykonať. V našom prípade ide najmä o to, či žiaci majú 
potrebné znalosti z daného učiva. Tieto znalosti sú ovplyvnené množstvom 
interpersonálnych, intrapersonálnych a environmentálnych faktorov. Medzi 
interpersonálne patrí najmä vzťah medzi žiakom a učiteľom, ktorý mu učivo predstaví 
a precvičuje ho s ním, alebo s rodičom, s ktorým sa dieťa pravidelne pripravuje. Na 
výkon žiaka a jeho úspešnosť má však vplyv aj školský kolektív. Intrapersonálne 
faktory predstavujú najmä osobnostné a biologické premenné (napr. inteligencia, 
extraverzia, svedomitosť), ktoré nevieme ovplyvniť.  Spôsob, akým výučba 
a nadobúdanie schopností prebieha je tak veľmi zložité ovplyvniť, pretože na väčšinu 
faktorov nemá škola a učitelia žiadny dosah. Môžeme sa tak len snažiť podporiť 
interpersonálne vzťahy medzi žiakom, učiteľom a rodičom tak, aby viedli k lepšej 
príprave na testy.  
     
Príležitosť v sebe zahŕňa všetky faktory, ktoré sa nachádzajú mimo jedinca t. j. v jeho 
prostredí. Tieto faktory môžu želané správanie sťažiť alebo naopak uľahčiť.  Ide práve 
o vyššie zmienené environmentálne faktory, ktoré sa týkajú prostredia, v ktorom 
učenie prebieha, nech už v škole, alebo podmienky na učenie u žiakov doma. Okrem 
prostredia však ide napr. aj o to, aby mali žiaci dostatok času na učenie a prípravu na 
testy. Keďže nemôžeme ovplyvniť prostredie v jednotlivých školách a u žiakov doma, 
naša intervencia sa bude zameriavať práve na podporu dostatočného času na prípravu 
na jednotlivé testy. Rodičia sa často zaujímajú o študijné výsledky detí a snažia sa 
s nimi pripravovať, môže sa však stať, že im deti nepovedia o nadchádzajúcom teste 
alebo rodičia pri všetkých svojich povinnostiach na test zabudnú a deti sa 
nepripomenú. Nejde tak o nezáujem rodičov, ale skôr o problém s pamäťou 
a pozornosťou. Práve túto bariéru môžeme rodičom jednoducho pomôcť prekonať. 
  
Motivácia predstavuje všetky procesy, ktoré povzbudzujú a smerujú správanie. 
Motivácia je v našom prípade do veľkej miery v rukách učiteľov a rodičov, ktorí majú 
osobitné prístupy k motivácii žiaka. Je to určite jedna z oblastí, v ktorej majú 
behaviorálne intervencie čo ponúknuť, ale obvykle ide o intervencie systémového 
a dlhodobého charakteru, ktoré by nebolo možné otestovať v časovom rozsahu 
projektu.   

1.3  Úloha rodičov pri príprave na test  

Pravidelná príprava s rodičmi na vyučovanie sa opakovane ukazuje ako veľmi 
podstatná pre akademický výkon dieťaťa. Štúdia Dufurovej et al. (2012) zistila, že keď 
sa rodičia každodenne zapájajú do školských povinností dieťaťa ako je napr. kontrola 
domácich úloh, diskutovanie o škole, účasť na rodičovských združeniach a školských 



	
	
	
	
	

8 
	

podujatiach, má to významne väčší vplyv na výkon dieťaťa než čokoľvek, čo dieťa 
absolvuje v škole.           
 
Podobné výsledky dosiahla aj štúdia Fraja et al. (2010), kde sa snažili zistiť, či má 
podpora rodičov vo vzdelávaní dopad na dosiahnuté vzdelanie. Zistili, že napr. 
spoločné čítanie dieťaťa, rodina a pravidelná komunikácia s učiteľmi, mala na celkové 
dosiahnuté vzdelanie väčší vplyv ako úsilie, ktoré vynaložili učitelia alebo samotní 
žiaci. V USA sa dokonca rozhodli vyčísliť, koľko peňazí by musel štát vynaložiť na 
prípravu žiakov, aby všetci žiaci dosiahli rovnaké výsledky ako žiaci z rodín, kde sa 
s nimi rodičia pravidelne pripravujú. Zistili, že aby sa tento efekt kompenzoval, štát by 
musel vynaložiť o 1000 dolárov na žiaka viac.  
 
Crouter et al. (1990) sa rozhodli merať kvalitatívne kontrolu, ktorú rodičia vykonávajú 
nad deťmi, a jej vplyv na akademické výsledky detí a ich správanie. Zistili, že už len 
záujem o to, či sa dieťa samo pripravilo a či nepotrebuje dodatočnú pomoc, má vplyv 
na dosiahnuté výsledky v testoch. Naozaj stačí, len ak má rodič záujem o dieťa a jeho 
školské výsledky na to, aby sa žiak zlepšil.  
 
Annette Lareau (2011) v knihe Unequal Childhoods zozbierala viacero výskumov, 
ktoré zistili, že deti z majetnejších rodín dosahujú často lepšie výsledky oproti svojim 
rovesníkom. Keď sa na problém pozreli hlbšie zistili, že nejde o majetné zázemie a deti 
nemali žiadne špeciálne vzdelávacie pomôcky, technológie alebo kurzy. Rodičia 
z majetnejších rodín len prikladali vzdelaniu vyššiu dôležitosť a pravidelne sa s deťmi 
pripravovali.           

1.4  Sila pripomienok  

Ako ukazujú štúdie Rabina (1999) a DellaVignu (2009) ľudia majú len limitovanú 
pozornosť, pamäť a seba-kontrolu. Práve v situáciách, keď tieto kognitívne procesy 
zlyhávajú, sa ukázalo ako veľmi účinné využívať pripomienky. Ako bolo spomenuté 
vyššie, príprava rodičov s dieťaťom na test môže zlyhať práve na tom, že si žiaci alebo 
rodičia len nespomenú, že sa majú pripraviť alebo sa nezačnú pripravovať 
v dostatočnom predstihu. 
 
Pripomienky využil vo svojom výskume Hume et al. (2018). Študenti stredných škôl si 
sami mohli vybrať dvoch ľudí, ktorí budú dostávať SMS pripomienky o tom, že sa blíži 
test alebo ako sa im darilo počas hodín v škole. Mohlo ísť o rodičov, ale napr. aj 
priateľov. Táto intervencia stála menej ako 10 libier na jedného študenta za rok. Až 
o 27 % viac študentom sa podarilo úspešne zložiť štandardizované testy z angličtiny 
a matematiky.  
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The Behavioral Insigths Team (2018) z Veľkej Británie využil podobný systém pri 
vysokoškolských študentoch, kde pripomienky dostávali samotní študenti. Študenti 
dostávali pripomienky pomocou špeciálnej mobilnej aplikácie o nadchádzajúcich 
úlohách a testoch a k tomu občas dostali aj podporujúcu motivačnú pripomienku, 
ktorej cieľom bolo ich motivovať pripraviť sa. Výsledky ukázali, že nielen o 16 % viac 
študentov zložilo všetky skúšky z matematiky a angličtiny, ale zároveň sa aj o 22 % 
zvýšila dochádzka študentov na prednášky.  
 
Belli et al. (1998 in Damgaard & Nielsen, 2018) sa vo svojom výskume rozhodli 
posielať rodičom pripomienky o domácich úlohách, aby podnietili pravidelnú prípravu 
na vyučovanie. Zistili, že zapojenie rodičov sa síce významne zvýšilo, ale na známky 
žiakov to však nemalo signifikantný efekt. Keďže bola intervencia cielená skôr na 
vytvorenie zvyku pravidelne sa pripravovať, zlepšenie známok v teste bolo len 
nepriamo závislé na tejto intervencii. Autori tak odporúčajú, že pre zlepšenie známok 
v testoch je potrebné cieliť pripomienky práve na testy, nie na domáce úlohy, a ideálne 
by mali pomocou odporúčaní pomáhať rodičom s prípravou.  
 
Najväčší experiment s pripomienkami pre rodičov žiakov vykonala Education 
Endowment Foundation (2017) vo Veľkej Británii. Experiment zahŕňal takmer 16 000 
študentov v 36 anglických základných školách a náhodne vybraným žiakom boli 
zasielané notifikácie o nadchádzajúcich testoch a upozornenie, že si vyžadujú od žiaka 
prípravu, pripomienky k spoločnej konverzácii o príprave na učenie a upozornenia na 
chýbajúce úlohy. Intervencia zlepšila výsledky v matematike a angličtine (výsledky 
ekvivalentné k mesiacu štúdia navyše). Navyše sa ako vedľajšia premenná počas 
experimentu upravila aj dochádzka žiakov. 
 
Keďže pripomienky pre rodičov pred testami zlepšili výsledky žiakov v rôznych 
kultúrnych kontextoch a na rôznych stupňoch vzdelávania, rozhodli sme sa pre 
otestovanie podobnej intervencie na zlepšenie prospechu žiakov v slovenských 
podmienkach.  

1.5  Seba-účinnosť  

Seba-účinnosť predstavuje postoj jedinca ku svojím schopnostiam zvládnuť úlohu 
a determinuje skutočné budúce zvládanie tieto úlohy alebo môže pri negatívnom 
zhodnotení vlastných schopností viesť k demotivácii (Bandura, 1989). 
 
Ľudia sa rozhodujú práve na základe úsudku o ich sebauplatnení, čo budú robiť, a ako 
dlho vydržia pokračovať v činnosti, keď sa vyskytnú prekážky, prípadne aj koľko 
námahy vyvinú, aby činnosť dokončili. Tento úsudok ovplyvňuje či činnosť skutočne 
vykonajú a koľko stresu budú pociťovať, keď situácia nastane (Bandura, 1989).  
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Seba-účinnosť sa podľa výskumu, ktorý viedol Pajares (1996), ukazuje ako úzko 
spojená s akademickým úspechom. Chemers et al. (2001) dokonca zistil, že keď sa 
zvyšujú očakávania rodičov, zvyšuje sa aj vnímaná seba-účinnosť detí, ktorá má 
potom vplyv na ich akademický výkon. Toto zistenie potvrdil aj výskum Turnera, 
Chandlerovej a Heffera (2009), ktorý očakávania rodičov spojil s autoritatívnym 
rodičovským štýlom. 
 
Niektoré výskumy naznačujú, že seba-účinnosť je možné pomocou rôznych stratégií 
zvýšiť (eg. Schunk & Zimmerman, 2007; Weinberg, Groove & Jackson, 1992). Okrem 
pozitívnych afirmácií vlastných schopností, sociálneho učenia a modelovania alebo 
vizualizácie sa ukázalo ako účinné aj extenzívne precvičovanie danej činnosti. Preto 
sa domnievame, že príprava na test s rodičom môže zvýšiť seba-účinnosť žiakov 
a nepriamo tak znížiť stres, ktorý žiak zažíva pri teste.  Práve preto sme sa rozhodli 
meranie seba-účinnosti zaradiť aj v našom experimente.  
 
Vancouver a Kendall (2006) však zistili, že to tak nemusí byť vždy. Zistili, že pokiaľ je 
vnímanie seba-účinnosti vysoké (tzn. že žiak si odhaduje, že je dobre pripravený a test 
zvládne bez problémov), môže podceniť prípravu alebo podceniť zložitosť úloh v teste. 
Žiak tak môže mať pocit, že je pripravený a že test zvládol dobre, i keď skutočný 
výsledok môže byť výrazne horší. Problematika seba-účinnosti ešte nie je dostatočne 
prebádaná a preto tento experiment zároveň pomôže potvrdiť alebo vyvrátiť tieto 
výsledky.  

 

2. Metodológia 
2.1  Problém a cieľ 

Z vyššie uvedeného môžeme postulovať výskumný problém, ktorým je skúmanie 
vplyvu pripomienok pred testami na výsledky žiakov v teste a ich vnímanú seba-
účinnosť. Konkrétne pôjde o vplyv SMS a emailových pripomienok pre rodičov 
o nadchádzajúcich testoch z väčších tematických celkov z matematiky a slovenského 
jazyka na základných školách v Prievidzi a Michalovciach.  

Cieľom výskumu je pokúsiť sa objasniť tento vplyv a nadviazať tak na predchádzajúce 
výskumy v oblasti testovaním vplyvu pripomienok nielen na výsledky žiakov, ale aj na 
ich seba-účinnosť. Tieto dve závislé premenné ešte neboli v predchádzajúcich 
výskumoch použité. Zároveň chceme prispieť k výsledkom predchádzajúcich 
výskumov týkajúcich sa seba-účinnosti a akademického úspechu. 

2.2  Otázky a hypotézy 

Hypotézy 
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H1: Žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS a emailové pripomienky, 
dosiahnu štatisticky významne lepší výsledok v testoch oproti kontrolnej skupine.   
 
H2: Žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS a emailové pripomienky, 
dosiahnu štatisticky významne lepšie výsledky oproti priemernej známke získanej 
v predchádzajúcim polroku oproti žiakom v experimentálnej skupine.  
 
Otázky 
 
1. Budú sa žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS a emailové 

pripomienky, cítiť signifikantne pripravenejší na test oproti kontrolnej skupine?  
2. Ako budú žiaci v experimentálnej a kontrolnej skupine odhadovať vlastnú 

úspešnosť v teste? 

2.3  Vzorka 

Výskumu sa zúčastnilo 604 žiakov zo 4 základných škôl. Išlo o 3 školy z mesta 
Prievidza a 1 školu z Michaloviec. Školy boli vybrané príležitostným výberom. 
Zástupcovia mesta oslovili viacero škôl, pričom tieto školy sa rozhodli dobrovoľne 
spolupracovať na projekte. Nejde tak o reprezentatívnu vzorku základných škôl na 
Slovensku. Podľa portálu o základných školách INEKO majú jednotlivé školy rozdielne 
hodnotenie, ku ktorému prihliadame pri interpretácii výsledkov. Hodnotenie je 
vytvorené podľa INEKO nasledujúcim spôsobom: „Celkové hodnotenie školy vzniká 
ako vážený priemer hodnotení za vybrané oblasti, pričom pri rôznych typoch škôl 
(základné školy vs. stredné školy) sa berú do úvahy rôzne oblasti. Pri základných 
školách a špeciálnych základných školách vstupujú do výpočtu celkového hodnotenia 
školy ukazovatele z oblastí "Testovanie 5", "Testovanie 9" a "Mimoriadne výsledky", 
pri stredných odborných školách, špeciálnych stredných školách a gymnáziách sú to 
ukazovatele z oblastí "Maturity", "Mimoriadne výsledky" a "Nezamestnanosť 
absolventov". Portál počíta hodnotenie aj za ostatné oblasti, avšak toto hodnotenie 
nevstupuje do celkového hodnotenia školy, keďže nemusí dostatočne vypovedať o 
dosiahnutých výsledkoch žiakov.“ Konkrétne ide o nasledujúce školy s hodnotením 
podľa INEKO:  
• ZŠ Ulica energetikov v Prievidzi – 26. miesto v trenčianskom kraji s hodnotením 

7,3 z 10  
• ZŠ Malonecpalská v Prievidzi – 44. miesto v trenčianskom kraji s hodnotením 

6,6 z 10 
• ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi – 79. miesto v trenčianskom kraji s hodnotením 

5,7 z 10 
• ZŠ Jána Švermu v Michalovciach – 15. miesto v košickom kraji s hodnotením 

7,6  
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Z jednotlivých škôl sa na testovaní zúčastnil rozdielny počet žiakov, čo záviselo najmä 
od veľkosti školy (viď. Tabuľka č. 1).  
 

Počet participujúcich žiakov z jednotlivých škôl 

 Frekvencia Percent 
Valid 

Percent Kumulatívne percentá 
Valid ZŠ Malonecpalská 63 10,4 10,4 10,4 

ZŠ Energetikov 304 50,3 50,3 60,8 
ZŠ Sama Chalupku 165 27,3 27,3 88,1 
ZŠ Jána Švermu  72 11,9 11,9 100,0 
Total 604 100,0 100,0  

 
Tabuľka č. 1 

 
Projektu sa zúčastnili žiaci od 1. do 6. ročníka základnej školy. Na ZŠ Malonecpalská 
a ZŠ Sama Chalupku sa zapojil 2. a 4. ročník. Na ZŠ Jána Švermu sa zapojil 3. a 4. 
ročník. Na týchto školách totiž iné ročníky nemali v rámci ročníku 2 triedy alebo ich 
daný predmet učili rozdielni učitelia. Na ZŠ Energetikov sa zapojili všetky ročníky od 
1. po 6. Rozloženie počtu žiakov pre jednotlivé ročníky je možné vidieť v Tabuľke č. 2.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabuľka č. 2 

 
Zistili sme, že aktuálna komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi sa na jednotlivých 
školách podstatne líšila. Na ZŠ Malonecpalská doteraz existovala len neformálna 
pravidelná komunikácia medzi učiteľom a rodičmi žiakov, pričom vedenie školy 
konštatovalo, že pri využívaní elektronických žiackych knižiek rodičmi existovali 
výrazné rozdiely (t. j. niektorí rodičia ich sledovali pravidelne, iní vôbec). Na ZŠ 
Energetikov a ZŠ Sama Chalupku už prebiehala pravidelnejšia komunikácia medzi 
učiteľmi a rodičmi. Učitelia občas posielali rodičom emaily s učivom, ktoré by si žiaci 
mali pred testom zopakovať. Nevieme však, nakoľko bola táto prax rozšírená medzi 
učiteľmi. ZŠ Jána Švermu v Michalovciach mala nastavený systém komunikácie 
s rodičmi na skoro dennej báze, kedy rodičom posielali upozornenia o úlohách 

Ročník 

 Frekvencia Percent 
Valid 

Percent 
Kumulatívne 

percentá 
Valid 1.ročník 41 6,8 6,8 6,8 

2.ročník 169 28,0 28,0 34,8 
3.ročník 91 15,1 15,1 49,8 
4.ročník 197 32,6 32,6 82,5 
5.ročník 50 8,3 8,3 90,7 
6.ročník 56 9,3 9,3 100,0 
Total 604 100,0 100,0  
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a výkone žiaka a kontrolovali, či si rodičia emaily a elektronické žiacke knižky pozerajú. 
Pri interpretácii výsledkov tak musíme prihliadať aj na tieto skutočnosti.  

2.4  Dizajn a procedúra 

Vzorku nebolo možné úplne náhodne rozdeliť do experimentálnej a kontrolnej skupiny, 
pretože by tak existovali rozdiely medzi žiakmi v jednotlivých triedach. Vzhľadom 
k informácii o tom, že rodičia žiakov v rámci jednej triedy spolu pravidelne komunikujú, 
výsledky by mohli byť skreslené tým, že rodičia, ktorí pripomienku o nadchádzajúcom 
teste dostali, by mohli túto informáciu poskytnúť ostatným rodičom. Preto sme sa 
rozhodli náhodne rozdeliť do experimentálnej a kontrolnej skupiny jednotlivé triedy. 
Riaditelia škôl a učitelia nám potvrdili, že rozdelenie žiakov do tried bolo náhodné 
a neprebehlo na základe študijných výsledkov žiakov. Jedinou výnimkou bol 5. a 6. 
ročník na ŽS Energetikov, kde dochádza k prerozdeleniu žiakov do jazykových, 
športových a nevyhranených tried. V tomto prípade sme výsledky kontrolovali pre túto 
špecializáciu a triedy boli rozdelené do experimentálnej a kontrolnej skupiny 
nasledovne:  

• 5. ročník:  
o  experimentálna sk.: jazyková trieda   
o  kontrolná sk.: športová a nevyhranená trieda  

• 6. ročník: 
o  experimentálna sk.: športová trieda  
o  kontrolná sk.: jazyková a nevyhranená trieda  

 
Do experimentálnej skupiny bolo zaradených 303 žiakov a do kontrolnej 306 žiakov.  
Rodičia žiakov v experimentálnej skupine boli vopred upozornení na to, že učitelia 
budú pred nadchádzajúcimi testami z väčších tematických celkov dostávať SMS 
a emailové pripomienky. SMS pripomienky  nielen na základe vyššie opísaných 
výskumov, ale najmä kvôli tomu, že prieskum spoločnosti Gartner z roku 2016 ukázal, 
že SMS majú až 98 % otvorenosť oproti emailom, ktoré majú tradične otvorenosť 
medzi 6 – 20 %.  SMS boli rozosielané pomocou externého systému SMS brány 
s názvom Bulk SMS. Táto SMS brána bola zvolená preto, že v súčasnosti neexistuje 
podobná možnosť v rámci elektronických systémov, ktoré školy už využívajú. Školám 
sme pomohli SMS bránu nainštalovať a vypracovali sme podrobný manuál pre jej 
obsluhu, aby učitelia nemali problémy s jej používaním. SMS boli obmedzené na 160 
znakov. 
 
Prvá SMS pripomienka bola rodičom odoslaná 3 dni pred testami z matematiky a zo 
slovenčiny. Tieto predmety boli zvolené najmä preto, že aj v predchádzajúcich 
experimentoch boli vybrané matematické a jazykové schopnosti, a tiež preto, že žiaci 
môžu prirodzene preferovať a byť tak úspešnejší v matematických alebo jazykových 
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schopnostiach. Rodičia pripomienky dostali v rozmedzí pol roka pred 1 – 4 testami. 
Počet testov závisel od učiteľov. Text tejto SMS znel nasledovne:  
 „Dobrý deň,  

so (názov triedy) máme (dátum) test zo (predmet). V emaily nájdete bližšie 
informácie o preberanej látke, aby ste sa mohli pripraviť.  

 Pekný večer 
 (Podpis učiteľa)“ 
 
V rovnaký deň rodičom prišiel aj email, ktorý bližšie opisoval, na čo bude test zameraný 
a z akých materiálov sa má žiak pripravovať. Znenie emailu sme nechali v rukách 
učiteľov, pretože okrem jednej školy už mali pripravenú tradičnú formuláciu tohto 
emailu.  
 
Pripomienky v predchádzajúcich experimentoch boli obvykle posielané len raz tesne 
pred testom. My sme sa však domnievali, že pokiaľ ide o test z väčšieho tematického 
celku, žiaci sa môžu pripravovať aj viacero dní. Práve preto sme sa rozhodli poslať 
pripomienku už 3 dni pred testom a poskytnúť tak žiakom viac času na prípravu. 
Podobne ako v predchádzajúcich experimentoch sme však poslali aj SMS 1 deň pred 
testom. Znenie SMS bolo nasledovné:  
 „Dobrý deň, 

nezabudnite, že máme so (trieda) zajtra test zo (predmet). Prejdite si spoločne 
učivo a opýtajte sa Vášho dieťaťa, či sa cíti pripravené.  

 Držím palce 
 (Podpis učiteľa)“         
 
Cieľom intervencie bolo zistiť, či existuje medzi skupinami významný rozdiel 
v úspešnosti v teste z matematiky a zo slovenského jazyka medzi experimentálnou 
a kontrolnou skupinou. Úspešnosť bola meraná nielen pomocou známky, ale aj 
pomocou dosiahnutých percent v teste, nakoľko toto meranie je senzitívnejšie na 
zmeny vo výkone žiakov. Testy v kontrolnej a experimentálnej skupine v rámci 
jedného ročníka na danej škole boli vždy rovnaké a boli bodované na rovnakej stupnici. 
 
Okrem toho boli na záver všetkých testov, ktoré žiaci absolvovali, pridané otázky na 
pripravenosť a subjektívny odhad správnych odpovedí v teste. Pripravenosť bola 
hodnotená na základe odpovede na otázku „Ako si sa cítil/a pripravený/á na test?“ na 
škále 1 – 5 (1 = vôbec som sa necítil/a pripravený/á; 5 = cítil/a som sa úplne 
pripravený/á). Pre 1. ročník boli použité miesto čísiel „smajlíky.“  Subjektívny odhad 
bol meraný na základe odpovedí na otázku „Koľko odpovedí si myslíš, že si mal/a 
správne (napr. 7 z 10 odpovedí)?“ Toto číslo bolo následne prevedené na percentá 
správnych odpovedí oproti celkovému počtu otázok. Za realistický odhad správnych 
odpovedí sme považovali odpovede od –10 % až +10 % s tým, že 0 % predstavovala 
presnú zhodu odhadu a reálneho počtu správnych odpovedí v teste.      
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Okrem medzi-skupinového porovnávania experimentálnej a kontrolnej skupiny sme sa 
rozhodli porovnať výsledky žiakov v matematike a v slovenskom jazyku s ich 
priemernou známkou za predchádzajúci polrok. Kombinujeme tak vnútro-subjektový 
dizajn s medzi-skupinovým, aby sme kontrolovali sezónne aj intraindividuálne faktory.  

3. Výsledky  
Použili sme Shapiro-Wilkov test normality a zistili sme, že rozloženie našej vzorky 
nezodpovedá normálnemu rozloženiu vo všetkých meraných premenných (p < .05). 
Pre výsledky všetkých testov normality viď Príloha 1. Na vyhodnotenie výsledkov boli 
preto použité neparametrické testy.         

Pre testovanie hypotézy 1 “ Žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS a 
emailové pripomienky, dosiahnu štatisticky významne lepší výsledok v testoch oproti 
kontrolnej skupine.”  sme využili One-way Multivariate Analysis of Variance (One-way 
MANOVA) pre premennú známky z testu a úspešnosti v percentách.    

Pre testovanie hypotézy 2 „Žiaci v experimentálnej skupine, ktorá dostávala SMS 
a emailové pripomienky, dosiahnu štatisticky významne lepšie výsledky oproti 
priemernej známke získanej v predchádzajúcim polroku oproti žiakom 
v experimentálnej skupine.“ sme zvolili tzv. Split-Plot alebo inak Mixed Multivariate 
Analysis of Variance (Mixed MANOVA), ktorý nám umožnil posúdiť vnútro-subjektový 
výkon žiakov v čase v rámci experimentálnej a kontrolnej skupiny.    

Odpoveď na výskumnú otázku 1 „Budú sa žiaci v experimentálnej skupine, ktorá 
dostávala SMS a emailové pripomienky, cítiť signifikantne pripravenejší na test oproti 
kontrolnej skupine?“ sme použili neparametrický Mann-Whitneyho U test. Pre 
zodpovedanie výskumnej otázky 2 „Ako budú žiaci v experimentálnej a kontrolnej 
skupine odhadovať vlastnú úspešnosť v teste?“ sme použili Pearsonov Chi-kvadrát.  
 
Výsledky sú ďalej rozdelené podľa jednotlivých škôl.  

3.1  ZŠ Malonecpalská  

Na ZŠ Malonecpalská boli realizované 4 testy z matematiky a 4 testy zo slovenského 
jazyka.  
 
Matematika  

V prípade prvého testu z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach medzi 
skupinami neboli signifikantné (F(1)=2,816; p = .099). V prípade úspešnosti 
v percentách sme dosiahli signifikantný výsledok (F(1)=4,364; p = .041; eta = .069). 
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V tomto prípade však zistili, že kontrolná skupina dosiahla lepšie výsledky 
experimentálna (viď Tabuľka č.3). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili 
sme ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=386,5; p = .239).   Zistili 
sme však, že v experimentálnej skupine signifikantne väčší počet žiakov 
nadhodnocoval svoj výkon (48,4%) oproti kontrolnej skupine (17,2%) (X2 (2) = 7,123; 
p = .028; Cramer’s V = 0,345), pričom išlo o stredne veľký efekt.  
   

Descriptive Statistics 
 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 1 z 
matematiky 

kontrolná skupina 1,3448 ,66953 29 
experimentálna skupina 1,6875 ,89578 32 
Total 1,5246 ,80843 61 

Úspešnosť v teste 1 z 
matematiky v % 

kontrolná skupina 92,2517 10,29381 29 
experimentálna skupina 82,8772 22,07514 32 
Total 87,3339 17,98637 61 

 
Tabuľka č. 3 Deskriptívna štatistika pre 1. test z matematiky na ZŠ Malonecpalská 

V prípade druhého testu z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,120; 
p = .731), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
(F(1)=1,387; p = .244). Deskriptívnu štatistiku pre tieto výsledky je možné vidieť 
v tabuľke č. 4. Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani žiadny 
signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=427,5; p = .579). Zistili sme však, že v 
experimentálnej skupine viac žiakov hodnotilo svoj výkon realisticky (68,8%) oproti 
kontrolnej skupine (55,2%)(X2(2) = 7,397; p = .025; Cramer’s V = 0,384), pričom išlo 
o stredne veľký efekt.  

Descriptive Statistics 
 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 2 z 
matematiky 

kontrolná skupina 1,3448 ,61388 29 
experimentálna skupina 1,4062 ,75602 32 
Total 1,3770 ,68712 61 

Úspešnosť v teste 2 z 
matematiky v % 

kontrolná skupina 92,8276 7,04010 29 
experimentálna skupina 89,5847 13,21985 32 
Total 91,1264 10,77455 61 

 
Tabuľka č. 4 Deskriptívna štatistika pre 2. test z matematiky na ZŠ Malonecpalská 

V treťom teste z matematiky sme opäť zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,058; p = 
.811), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné (F(1)=0,078; 
p = .782). Deskriptívnu štatistiku pre tieto výsledky je možné vidieť v tabuľke č. 5. 
Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani žiadny signifikantný rozdiel 
v pripravenosti žiakov (U= 388,5; p = .354) ani pre subjektívny odhad správnych 
odpovedí X2 (2) = 0,145 ; p = .930.   

Descriptive Statistics 
 Skupina Mean Std. Deviation N 
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Známka z testu 3 z 
matematiky 

kontrolná skupina 1,643 ,7310 28 
experimentálna skupina 1,594 ,8370 32 
Total 1,617 ,7831 60 

Úspešnosť v teste 3 z 
matematiky v % 

kontrolná skupina 85,8775 11,24252 28 
experimentálna skupina 84,7737 18,11911 32 
Total 85,2888 15,18709 60 

     

Tabuľka č. 5 Deskriptívna štatistika pre 3. test z matematiky na ZŠ Malonecpalská 

V prípade štvrtého testu z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach medzi 
skupinami neboli signifikantné (F(1)=3,938; p = .052). V prípade úspešnosti 
v percentách sme dosiahli signifikantný výsledok (F(1)=4,551; p = .037; eta = .074). 
V tomto prípade sme však zistili, že kontrolná skupina dosiahla lepšie výsledky 
experimentálna (viď Tabuľka č.6). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili 
sme ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=278; p = .187), ani 
v subjektívnom odhade správnych odpovedí (X2 (2) = 2,194; p = .334).  
 

Descriptive Statistics 
 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 4 z 
matematiky 

kontrolná skupina 1,4138 ,62776 29 
experimentálna skupina 1,8000 ,84690 30 
Total 1,6102 ,76602 59 

Úspešnosť v teste 4 z 
matematiky v % 

kontrolná skupina 91,2945 8,42695 29 
experimentálna skupina 84,8683 13,94377 30 
Total 88,0269 11,91619 59 

 
Tabuľka č. 6 Deskriptívna štatistika pre 4. test z matematiky na ZŠ Malonecpalská 

Hypotéza 1 sa celkovo pre testy z matematiky na ZŠ Malonecpalská nepotvrdili. 
Výsledky naznačovali skôr opačný trend – kontrolná skupina dosahovala lepšie 
výsledky v porovnaní s experimentálnou. Aby sme vylúčili, že kontrolná skupina 
dosahovala lepšie výsledky už pred experimentom, testovali sme hypotézu 2. Výsledky 
tiež naznačujú, že experimentálna skupina sa v 2 zo 4 testov nadhodnocovala 
a nenašli sme žiadne rozdiely vo vnímanej pripravenosti žiakov.  

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkone žiakov v čase spolu signifikantne súvisia 
(F(1)=10,252; P = .002). Hlavné efekty času (F(1)=0,053; P = .315) a skupiny 
(F(1)=0,442; p = .509) však nedosiahli signifikanciu. Ide o tzv. krížovú interakciu. Efekt 
závislej premennej známky v čase je opačný v závislosti na nezávislú premennú 
skupiny (viď Graf č.1). Hypotéza 2 sa tak v  prípade priemerných známok z matematiky 
nepotvrdila.  
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Graf č. 1 Priemerná známka z matematiky v pred a po intervencii na ZŠ 

Malonecpalská 
 
Slovenský jazyk  

V prvom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,005; 
p = .941), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
(F(1)=0,006; p = .941). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani 
žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 466; p = .854).   Rovnako ako 
pri prvom teste z matematiky sme však zistili, že v experimentálnej skupine 
signifikantne väčší počet žiakov nadhodnocoval svoj výkon  (31,3 %) oproti kontrolnej 
skupine (6,9 %) (X2 (1) = 6,517; p = .038;Cramer’s V = 0,327), pričom išlo o stredne 
veľký efekt.  

V prípade druhého testu zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach 
(F(1)=1,283; p = .262), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli 
signifikantné (F(1)=0,118; p = .733). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Priemery 
však naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou (viď Tabuľka č. 7). Nezistili sme 
ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 458,50; p = .598) ani pre 
subjektívny odhad správnych odpovedí (X2 (2) 1,420; p = .492).  

V treťom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=2,234; 
p = .141), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
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(F(1)=0,805; p = .373). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Opäť je možné 
pozorovať, že priemery naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou (viď Tabuľka 
č. 7). Zistili sme tiež, že existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi 
skupinami (U= 289,00; p = .007). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 4,156; 
SD = 0,156) než kontrolná (M = 3,413; SD = 0,219). V subjektívnom odhade počtu 
správnych odpovedí sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi skupinami (X2 (2) =  
1,563; p = .458).  

V poslednom teste zo slovenského jazyka sme opäť zistili, že rozdiely v známkach 
(F(1)=0,053; p = .819), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli 
signifikantné (F(1)= 0,572; p = .452). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Opäť 
sme však zistili, že existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi 
skupinami (U= 302; p = .023). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 4,000; SD 
= 0,217) než kontrolná (M = 3,3793; SD = 0,218). V subjektívnom odhade počtu 
správnych odpovedí sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi skupinami (X2 (2) =  
0,846; p = .655). 

 
Descriptive Statistics 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 1 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 1,4815 ,70002 27 
experimentálna skupina 1,4688 ,62136 32 
Total 1,4746 ,65274 59 

Úspešnosť v teste 1 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 89,4644 12,03846 27 
experimentálna skupina 89,6562 7,53088 32 
Total 89,5685 9,76157 59 

Známka z testu 2 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 1,8148 ,73574 27 
experimentálna skupina 1,5938 ,75602 32 
Total 1,6949 ,74866 59 

Úspešnosť v teste 2 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 85,5278 12,20187 27 
experimentálna skupina 86,6159 12,09085 32 
Total 86,1180 12,04890 59 

Známka z testu 3 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 1,8519 ,76980 27 
experimentálna skupina 1,5625 ,71561 32 
Total 1,6949 ,74866 59 

Úspešnosť v teste 3 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 83,5007 12,26937 27 
experimentálna skupina 86,1856 10,71472 32 
Total 84,9569 11,43083 59 

Známka z testu 4 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 1,7778 ,93370 27 
experimentálna skupina 1,7188 1,02342 32 
Total 1,7458 ,97544 59 

Úspešnosť v teste 4 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 83,6652 15,59410 27 
experimentálna skupina 79,2619 26,61499 32 
Total 81,2769 22,19257 59 

 
Tabuľka č. 7 Deskriptívna štatistika pre všetky testy zo slovenského jazyka na ZŠ 

Malonecpalská 
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Hypotéza 1 sa celkovo pre testy zo slovenského jazyka na ZŠ Malonecpalská 
nepotvrdili. Výsledky však v 2 zo 4 testov sledovali trend predpokladaný hypotézou 1 
– experimentálna skupina dosahovala lepšie výsledky ako kontrolná (viď Tabuľka č. 
7). Výsledky tiež naznačujú, že experimentálna skupina sa opäť v jednom z testov 
nadhodnocovala viac ako v prípade matematiky. V prípade testov zo slovenčiny sa až 
v 2 zo 4 testov cítila experimentálna skupina pripravenejšia ako kontrolná.  

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne 
nesúvisia (F(1)=9,166; p = .685). Hlavné efekty času (F(1)=2,476; p = .121), 
ani skupiny (F(1)=0,002 p = .967) tiež nedosiahli signifikanciu. Hypotéza 2 sa tak 
v  prípade priemerných známok zo slovenského jazyka nepotvrdila. Graf č. 2 však 
ukazuje predpokladaný trend – obe skupiny sa v čase zlepšili, experimentálna skupina 
však začínala s horším priemerom a po intervencii mala lepší priemer než kontrolná 
skupina.  

 
Graf č. 2 Priemerná známka zo slovenčiny pred a po intervencii na ZŠ 

Malonecpalská 
 

3.2  ZŠ Energetikov  

Na ZŠ Energetikov boli realizované 2 testy z matematiky a 2 testy zo slovenského 
jazyka.  
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Matematika  

V prvom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,670; p = 
0,414), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
(F(1)=0,007; p = 0,934). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Zistili sme však, že 
existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi skupinami (U=7570; p 
= .000). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 1,8511; SD = 0,081) než kontrolná 
(M = 31,446; SD = 0,054). Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne 
väčší počet žiakov podhodnocoval svoj výkon (25,5 %) a v kontrolnej skupine väčší 
počet žiakov nadhodnocoval svoj výkon (35,3 %) (X2 (2) = 8,719 ; p = .013).  

V druhom teste z matematiky sme opäť zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,009; p 
= 0,923), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
(F(1)=0,111; p = 0,740). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Nezistili sme ani 
žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=8794; p = .056) ani pre 
subjektívny odhad správnych odpovedí (X2 (2) = 1,943 ; p = .379).  

Hypotéza 1 sa celkovo pre testy z matematiky na ZŠ Energetikov nepotvrdila. Výsledky 
však v 2 zo 4 testov sledovali trend predpokladaný hypotézou 1 – experimentálna 
skupina dosahovala lepšie výsledky ako kontrolná (viď Tabuľka č. 7). V 1 z 2 testov sa 
však experimentálna skupina cítila pripravenejšia a na rozdiel od ZŠ Malonecpalská 
sme zistili, že experimentálna skupina skôr podhodnocovala svoj výkon. Zistili sme, 
že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne súvisia 
(F(1)=4,964; p = .027). Hlavný efekt času tiež dosiahol signifikancie (F(1)= 15,505; p 
= .000). Hypotéza 2 sa tak v  prípade priemerných známok zo slovenského jazyka 
potvrdila. Graf č. 3 ukazuje, že obe skupiny sa oproti predchádzajúcemu polroku 
zhoršili. Experimentálna skupina sa však nezhoršila natoľko ako kontrolná skupina, 
i keď začínala s o niečo horším priemerom.   
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Graf č. 3 Priemerná známka z matematiky pred a po intervencii na ZŠ Energetikov 

 
Slovenský jazyk  

V prvom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,209; 
p = .684), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
(F(1)=0,645; p = .423). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Rovnako ako v prvom 
teste z matematiky sme však zistili, že existoval signifikantný rozdiel vo 
vnímanej pripravenosti medzi skupinami (U=6856,00; p = .001). Experimentálna sa 
cítila pripravenejšia (M = 1,822; SD = 0,433) než kontrolná (M = 1,528; SD = 0,067). 
Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne väčší počet žiakov hodnotil 
svoj výkon realisticky (59,6 %) a v kontrolnej skupine väčší počet žiakov 
nadhodnocoval svoj výkon (46,3 %) (X2 (2) = 20,549 ; p = .000; Cramer’s V = 0,279).  

V druhom teste zo slovenského jazyka sme opäť zistili, že rozdiely v známkach 
(F(1)=2,613; p = .107), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli 
signifikantné (F(1)=2,816; p = .092). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Opäť 
sme však zistili, že existoval signifikantný rozdiel vo vnímanej pripravenosti medzi 
skupinami (U= 6708; p = .000). Experimentálna sa cítila pripravenejšia (M = 1,867; SD 
= 0,070) než kontrolná (M = 1,5366; SD = 0,0741). V subjektívnom odhade počtu 
správnych odpovedí sme nezaznamenali žiadne rozdiely medzi skupinami (X2 (2) 
5,116; p = .077). Hypotéza 1 sa celkovo pre testy zo slovenského jazyka na ZŠ 
Energetikov nepotvrdila. V oboch testoch sa však experimentálna skupina cítila 
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pripravenejšia a na rozdiel od testov z matematiky sme zistili, že experimentálna 
skupina skôr odhadovala svoj výkon realisticky. 

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne 
súvisia (F(1)=6,022; p = .015). Hlavný efekt času tiež dosiahol signifikancie (F(1)= 
8,363; p = .000). Hypotéza 2 sa tak v  prípade priemerných známok zo slovenského 
jazyka potvrdila. Graf č. 4 ukazuje podobne ako v prípade matematiky, že obe skupiny 
sa oproti predchádzajúcemu polroku zhoršili. Experimentálna skupina sa však 
nezhoršila natoľko ako kontrolná skupina, i keď začínala s o niečo horším priemerom.   

 
 
Graf č. 4 Priemerná známka zo slovenčiny pred a po intervencii na ZŠ Energetikov 

3.3  ZŠ Sama Chalupku 

Na ZŠ Sama Chalupku boli realizované 3 testy z matematiky a 3 testy zo slovenského 
jazyka.  
 
Matematika  

V prvom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=11,135; p = 
0,001), aj v úspešnosti v percentách medzi skupinami boli signifikantné (F(1)= 11,785; 
p = 0,001). Hypotéza 1 sa pre tento test potvrdila. Experimentálna dosiahla lepšie 
známky aj vyššiu úspešnosť v percentách (viď Tabuľka č.8). Nezistili sme žiadny 
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signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=2991,5; p = .858) ani pre subjektívny 
odhad správnych odpovedí (X2 (2) =  4,582; p = .101).  
  

Descriptive Statistics 
 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 1 z 
matematiky 

kontrolná skupina 1,9625 1,01188 80 
experimentálna skupina 1,4935 ,71861 77 
Total 1,7325 ,90852 157 

Úspešnosť v teste 1 z 
matematiky V % 

kontrolná skupina 80,7011 17,98601 80 
experimentálna skupina 89,1023 11,95670 77 
Total 84,8215 15,84999 157 

 

Tabuľka č. 8 Deskriptívna štatistika pre 1. test z matematiky na ZŠ Sama Chalupku 
 
V druhom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=2,059; p = 
0,153) nedosiahli úroveň signifikancie, ale v úspešnosti v percentách medzi skupinami 
boli výsledky signifikantné (F(1)=4,844 p = 0,029). Hypotéza 1 sa pre tento test 
potvrdila. Experimentálna skupina dosiahla vyššiu úspešnosť v percentách (viď 
Tabuľka č.9). Nezistili sme však žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov 
(U=2603; p = .136).  Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine signifikantne väčší 
počet žiakov hodnotil svoj výkon realisticky (52,5 %) oproti kontrolnej skupine (41,7 %) 
(X2 (2) = 9,208 ; p = .010; Cramer’s V = 0,244).  

 
Descriptive Statisticsa 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 2 z 
matematiky 

kontrolná skupina 1,5733 ,87261 75 
experimentálna skupina 1,3875 ,73766 80 
Total 1,4774 ,80852 155 

Úspešnosť v teste 2 z 
matematiky V % 

kontrolná skupina 86,6700 15,37129 75 
experimentálna skupina 91,2585 10,22555 80 
Total 89,0383 13,13266 155 

a. Škola = ZŠ Sama Chalupku 

Tabuľka č. 9 Deskriptívna štatistika pre 2. test z matematiky na ZŠ Sama Chalupku 
 
V poslednom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=1,829; p = 
.178) opäť nedosiahli úroveň signifikancie, ale v úspešnosti v percentách medzi 
skupinami boli výsledky signifikantné (F(1)=4,522; p = .035). Hypotéza 1 sa pre tento 
test potvrdila. Experimentálna skupina dosiahla vyššiu úspešnosť v percentách (viď 
Tabuľka č.10). Opäť sme nezistili sme žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti 
žiakov (U= 2448,5; p = .115).  Zistili sme tiež, že v experimentálnej skupine 
signifikantne väčší počet žiakov hodnotil svoj výkon realisticky (59,5 %) oproti 
kontrolnej skupine (44,2%) (X2 (2) = 8,580 ; p = .014; Cramer’s V = 0,244).  

Descriptive Statistics 
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 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 3 z 
matematiky 

kontrolná skupina 2,013 1,1180 77 
experimentálna skupina 1,784 ,9547 74 
Total 1,901 1,0441 151 

Úspešnosť v teste 3 z 
matematiky V % 

kontrolná skupina 78,6577 18,43325 77 
experimentálna skupina 84,6128 15,82048 74 
Total 81,5761 17,40362 151 

 

Tabuľka č. 10 Deskriptívna štatistika pre 3. test z matematiky na ZŠ Sama Chalupku 

Hypotéza 1 sa celkovo pre testy z matematiky na ZŠ Sama Chalupku potvrdila. Vo 
všetkých testoch bola v úspešnosti v percentách experimentálna skupina lepšia ako 
kontrolná. V tomto prípade sme nenašli žiadny vzťah medzi našou intervenciou 
a pripravenosťou.  V 2 z 3 testov však hodnotilo viac žiakov v experimentálnej skupine 
svoj výkon realisticky.  

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne 
súvisia (F(1)=12,647; p = .001). Hlavný efekt času tiež dosiahol signifikanciu (F(1)= 
28,708; p = .000) a rovnako aj hlavný efekt skupiny (F(1)= 6,860; p = .010).  Hypotéza 
2 sa tak v  prípade priemerných známok z matematiky potvrdila. Graf č. 5 ukazuje, že 
experimentálna skupina mala na začiatku o niečo lepší priemer ako kontrolná. Obe 
skupiny sa následne o niečo zhoršili. Experimentálna si však udržala podobný priemer 
ako na začiatku oproti kontrolnej, ktorá sa výrazne zhoršila.  
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Graf č. 5 Priemerná známka z matematiky pred a po intervencii na ZŠ Sama 

Chalupku 
 
Slovenský jazyk  

V prvom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=10,058; 
p = .002), aj v úspešnosti v percentách medzi skupinami boli signifikantné (F(1)= 
12,348; p = .001). Hypotéza 1 sa pre tento test potvrdila. Experimentálna dosiahla 
lepšie známky aj vyššiu úspešnosť v percentách (viď Tabuľka č.11). Nezistili sme ani 
žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=2791,50; p = .233). Zistili sme 
však, že v experimentálnej skupine sa signifikantne väčší počet žiakov podhodnocoval 
(46,8 %) oproti kontrolnej skupine (30,9 %) (X2 (2) = 13,593 ; p = .001; Cramer’s V = 
0,293). 

  
Descriptive Statistics 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 1 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 2,0123 ,95517 81 
experimentálna skupina 1,5823 ,74434 79 
Total 1,8000 ,88168 160 

Úspešnosť v teste 1 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 80,8420 17,53634 81 
experimentálna skupina 88,6819 9,37325 79 
Total 84,7129 14,60442 160 
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Tabuľka č. 11 Deskriptívna štatistika pre 1. test zo slovenčiny na ZŠ Sama Chalupku 

V druhom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)=0,566; 
p = .453), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné 
(F(1)=0,852; p = .357). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Je však možné 
pozorovať, že priemery naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou (viď Tabuľka 
č. 12). Nezistili sme ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 2927,00; 
p = .215), ani v subjektívnom odhade správnych odpovedí (X2 (2) = 0,435; p = .805). 

 
Descriptive Statistics 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 2 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 1,8025 ,90027 81 
experimentálna skupina 1,7037 ,76558 81 
Total 1,7531 ,83452 162 

Úspešnosť v teste 2 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 83,7180 14,55322 81 
experimentálna skupina 85,6115 11,36303 81 
Total 84,6648 13,04992 162 

 

Tabuľka č. 12 Deskriptívna štatistika pre 2. test zo slovenčiny na ZŠ Sama Chalupku 

V poslednom teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach 
(F(1)=8,719 p = .004), aj v úspešnosti v percentách medzi skupinami boli signifikantné 
(F(1)=11,683; p = .001). Hypotéza 1 sa pre tento test potvrdila. Experimentálna 
skupina dosiahla lepšie výsledky, ako je možné vidieť v Tabuľke č. 13. Nezistili sme 
však žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U= 2708,00; p = .131), ani 
v subjektívnom odhade správnych odpovedí (X2 (2) = 3,913; p = .141).   

 
Descriptive Statistics 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 3 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 2,0253 ,94699 79 
experimentálna skupina 1,6250 ,75263 80 
Total 1,8239 ,87536 159 

Úspešnosť v teste 3 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 79,3490 15,40390 79 
experimentálna skupina 86,5749 10,89742 80 
Total 82,9847 13,77137 159 

 

Tabuľka č. 13 Deskriptívna štatistika pre 3. test zo slovenčiny na ZŠ Sama Chalupku 

Hypotéza 1 sa tak potvrdila pre 1. a 3. test zo slovenského jazyka na ZŠ Sama 
Chalupku. Podobne ako v prípade matematiky, ani v tomto prípade sme nenašli 
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žiadny vzťah medzi našou intervenciou a pripravenosťou.  V druhom teste sme však 
zistili, že sa žiaci v experimentálnej skupina podhodnocovali.  

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu štatisticky významne 
nesúvisia (F(1)=2,757; p = .099). Hypotéza 2 sa tak v  prípade priemerných známok 
zo slovenského jazyka nepotvrdila.  

3.4  ZŠ Jána Švermu 

Na ZŠ Jána Švermu bol realizovaný len 1 test z matematiky a 1 test zo slovenského 
jazyka. Zistili sme tiež, že v prípade jedného z testov došlo k administratívnemu 
pochybeniu pri posielaní SMS, ktorá odišla neskôr, ako mala. Výsledky tam môžu byť 
skreslené týmto pochybením a skutočnosťou, že išlo len o jeden test.   
 
Matematika  

V prvom teste z matematiky sme zistili, že rozdiely v známkach (F(1)= 2,273; p = 
0,136), ani v úspešnosti v percentách medzi skupinami neboli signifikantné (F(1)= 
0,617; p = 0,435). Hypotéza 1 sa pre tento test nepotvrdila. Je však možné pozorovať, 
že priemery naznačujú trend predpokladaný našou hypotézou (viď Tabuľka č. 14). 
Nezistili sme ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=246,5; p = .187) 
ani pre subjektívny odhad správnych odpovedí (X2 (2) =  3,144; p = .208).   

 
Descriptive Statistics 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 1 z 
matematiky 

kontrolná skupina 2,2571 1,01003 35 
experimentálna skupina 1,8857 1,05081 35 
Total 2,0714 1,04009 70 

Úspešnosť v teste 1 z 
matematiky V % 

kontrolná skupina 75,8266 17,15687 35 
experimentálna skupina 79,4854 21,55804 35 
Total 77,6560 19,42803 70 

 

Tabuľka č. 14 Deskriptívna štatistika pre test z matematiky na ZŠ Jána Švermu 

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkonu žiakov v čase spolu signifikantne súvisia 
(F(1)=19,461; p = .000). Hlavné efekty času a skupiny však nedosiahli signifikanciu. 
Ide opäť o tzv. krížovú interakciu. Efekt závislej premennej známky v čase je opačný 
v závislosti na nezávislú premennú skupiny (viď Graf č.6). Hypotéza 2 sa tak v  prípade 
priemerných známok z matematiky nepotvrdila.  
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Graf č. 6 Priemerná známka z matematiky pred a po intervencii na ZŠ Jána Švermu 

 
Slovenský jazyk  

V teste zo slovenského jazyka sme zistili, že rozdiely v známkach medzi skupinami 
boli signifikantné (F(1)= 10,058; p = .050). Rozdiely v úspešnosti v percentách však 
nedosiahli hranice signifikancie  (F(1)= 12,348; p = .060). Hypotéza 1 sa pre tento test 
potvrdila. Experimentálna skupina dosiahla lepšie známky ako kontrolná (viď Tabuľka 
č. 15). Nezistili sme ani žiadny signifikantný rozdiel v pripravenosti žiakov (U=298; p = 
.744), ani pre subjektívny odhad správnych odpovedí (X2 (2) =  4,789; p = .091).  

 
Descriptive Statistics 

 Skupina Mean Std. Deviation N 
Známka z testu 1 zo 
slovenčiny 

kontrolná skupina 2,2353 ,92307 34 
experimentálna skupina 1,7714 1,00252 35 
Total 2,0000 ,98518 69 

Úspešnosť v teste 1 zo 
slovenčiny v % 

kontrolná skupina 75,5856 15,94566 34 
experimentálna skupina 83,2951 17,43574 35 
Total 79,4962 17,04318 69 
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 Tabuľka č. 15 Deskriptívna štatistika pre test zo slovenčiny na ZŠ Jána 
Švermu 

Zistili sme, že interakcia skupiny a výkone žiakov v čase spolu signifikantne súvisia 
(F(1)=25,814; p = .000). Hlavné efekty času a skupiny však nedosiahli signifikanciu. 
Ide opäť o tzv. krížovú interakciu. Efekt závislej premennej známky v čase je opačný 
v závislosti na nezávislú premennú skupiny (viď Graf č.7). Hypotéza 2 sa tak v  prípade 
priemerných známok zo slovenského jazyka nepotvrdila.  

 
Graf č. 7 Priemerná známka zo slovenčiny pred a po intervencii na ZŠ Jána Švermu 

4. Diskusia  
 
Výsledky intervencia sa zdajú sa byť ovplyvnené prostredím školy, na ktorej boli dáta 
namerané. Na ZŠ Malonecpalská sa nám podarilo dosiahnuť signifikantné výsledky 
len v jednom z testov, kde kontrolná skupina dosiahla lepšie výsledky ako 
experimentálna. V ďalších testoch sme signifikantné výsledky nedosiahli. 
Domnievame sa, že to mohlo byť zapríčinené nízkym počtov žiakov v triedach oproti 
ostatným školám (v jednej triede bolo len 13 žiakov). V prípade slovenského jazyka 
však bolo možné pozorovať aspoň trend, ktorý bol v súlade s našou hypotézou, že 
experimentálna skupina dosiahne lepšie výsledky oproti kontrolnej. Nepodarilo sa nám 
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na tejto škole potvrdiť, druhú hypotézu, že žiaci v experimentálnej skupine dosiahnu 
po intervencii lepšiu priemernú známku ako v predchádzajúcom polroku. Efekt nebol 
signifikantný. V niektorých triedach sme však mohli pozorovať, že sa žiaci 
v experimentálnej skupine cítili signifikantne pripravenejší oproti svojim spolužiakom 
v kontrolnej skupine. Môžeme tak povedať, že i keď sa známky žiakov nezlepšili, cítili 
pravdepodobne menej stresu pri teste vďaka príprave s rodičmi, čo je v súlade 
s výskumami Schunka a Zimmermana (2007) a Weinberga, Groova a Jacksona  
(1992).            
 
Na ZŠ Energetikov sa nám tiež vo väčšine prípadov nepodarilo dosiahnuť signifikantné 
výsledky. V tomto prípade sa domnievame, že je to kvôli už tak vysokému hodnoteniu 
školy podľa INEKO na 26. mieste v trenčianskom kraji, čo bolo najvyššie hodnotenie 
pre školy zapojené do projektu v Prievidzi. Pri škole s takto dobrými výsledkami 
nemusela mať intervencia s pripomienkami taký efekt, ako na školách s nižším 
hodnotením. Podobne ako v prípade ZŠ Malonecpalská sme však našli signifikantné 
rozdiely v pocite pripravenosti žiakov v experimentálnej skupine oproti kontrolnej. 
Tento významný rozdiel sme zistili v 3 zo 4 testov. V prípade tejto školy sme zistili, že 
žiaci sa oproti predchádzajúcemu roku štatisticky významne zhoršili. Toto zistenie 
vysvetľujeme najmä tým, že aj učivo sa v priebehu roka postupuje od jednoduchšieho 
ku komplexnejšiemu a učivo z druhom polroku nadväzuje na znalosti, ktoré si mali 
žiaci osvojiť v predchádzajúcom polroku. Zaujímavé však je zistenie, že žiaci 
v experimentálnej skupine sa nezhoršili toľko, ako žiaci v kontrolnej skupine. 
Pripomienky tak pomohli zmierniť túto krivku zhoršenia.  
 
Výsledky, ktoré výrazne podporujú naše hypotézy sme mohli pozorovať na ZŠ Sama 
Chalupku v Prievidzi. Skoro vo všetkých testoch z matematiky a zo slovenčiny 
dosiahla experimentálna skupina štatisticky významne lepšie výsledky ako kontrolná 
skupina. Pokiaľ sme nedosiahli signifikantné výsledky, mohli sme pozorovať aspoň 
väčší pocit pripravenosti u experimentálnej skupiny. Domnievame sa, že na tejto škole 
bola intervencia natoľko účinná najmä preto, že hodnotenie školy je podľa INEKO 5,7 
z 10. Práve pre školy, ktoré sa pohybujú okolo stredu hodnotenia by tak mohli byť 
pripomienky najviac prospešné, aby sa tieto školy postupne dostali na úroveň 
ostatných. Tieto výsledky tak podporujú minulé výskumy ohľadom využívania 
pripomienok v školstve (Belli et al., 1998 in Damgaard & Nielsen, 2018; Hume et al., 
2018; Education Endowment Foundation, 2017; The Behavioral Insigths Team; 2018). 
Žiadny z týchto výskumov však nezistil, že by pri aplikácii tejto intervencie záležalo na 
kvalite a dosiahnutých výsledkoch určitej školy. Tieto výsledky však zvyčajne pracovali 
len s jednou školou alebo vyhodnocovali výsledky pre všetky školy dokopy, čo mohlo 
viesť k určitému skresleniu.    
 
V prípade ZŠ Jána Švermu v Michalovciach sme v prípade jedného testu, pri ktorom 
nedošlo k narušeniu administrácie intervencie, získali signifikantný výsledok. 
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V druhom teste však mohol byť výsledok práve týmto ovplyvnený. Aj vzhľadom 
k nízkemu počtu testov nemôžeme jednoznačne usudzovať na efektívnosť 
pripomienok na tejto škole. Na výskumnú otázku ohľadom odhadu správnych odpovedí 
nemôžeme jednoznačne odpovedať a jej preskúmanie si bude vyžadovať ďalší 
výskum. V prípade ZŠ Sama Chalupku, kde experimentálna skupina dosiahla lepšie 
výsledky v testoch sme však mohli pozorovať, že žiaci zároveň odhadovali svoj výkon 
v teste realistickejšie. Toto zistenie by tak bolo v súlade s predchádzajúcimi 
výskumami (Bandura, 1989; Chandler & Heffer, 2009; Chemers et al., 2001; Pajares, 
1996), ktoré spojovali vysokú seba-účinnosť s akademickým výkonom.  
 
Okrem kvantitatívnych dát sme zisťovali aj ako behaviorálnu intervenciu vnímali 
učitelia a rodičia. Najmä u  žiakov zo škôl, kde predtým nebola komunikácia učiteľ-žiak 
nastavená na pravidelnej báze, rodičia veľmi pozitívne hodnotili SMS pripomienky. Na 
školách, kde učitelia s rodičmi komunikovali najmä prostredníctvom emailov alebo sa 
očakávalo, že budú pravidelne kontrolovať elektronickú žiacku knižku, ocenili rodičia 
to, že SMS si vždy všimli. Medzi množstvom emailov totiž informácie od učiteľov často 
zapadli. Učitelia hodnotili intervenciu pozitívne, ale mali výhrady najmä k zložitosti 
systému a tomu, že „je to opäť ďalší systém navyše.“ Situáciu komplikovalo aj to, že 
systém bol len v angličtine, čo niektorým učiteľom spôsobovalo problémy 
s používaním. Do budúcnosti by tak podobná intervencia mala byť naviazaná na 
existujúce systémy ako je napr. elektronická žiacka knižka. Nešlo by tak o ďalší systém 
a ďalšiu vec, na ktorú musia často preťažení učitelia myslieť. Ak by bol systém 
automatizovaný natoľko, aby stačilo, aby učiteľ zadal dátum testu a vložil materiály, 
z ktorých sa majú žiaci pripravovať, učitelia by nemuseli vnímať posielanie 
pripomienok ako prácu navyše.  

4.1  Limity výskumu  

Náš výskum mal viacero limitov, ktoré by budúce výskumy mali zohľadniť. Prvý limit 
súvisí najmä so spôsobom výberu škôl. Školy sa k projektu prihlásili na základe 
dobrovoľnosti a nešlo tak reprezentatívnu vzorku škôl na Slovensku. Ďalej nebola 
možná úplná randomizácia výberu do kontrolnej a experimentálnej skupiny kvôli 
komunikácii rodičov medzi sebou v rámci tried. Rozhodli sme sa však, že za účelom 
eliminácie efektu tejto komunikácie rodičov na výsledky, nebudú žiaci do 
experimentálnej a kontrolnej skupiny rozdelení úplne náhodne, ale len na základe 
tried. Vieme však, že aj príslušnosť žiakov do určitej triedy má svoje špecifiká ako je 
napr. kultúra triedy a vzťahy v nej, ktorá môže mať vplyv na výkon žiakov v testoch.  
 
Ďalší limit predstavovala nízka kontrola výskumníkov nad administráciou intervencie, 
nakoľko posielanie SMS a emailov bolo priamo v rukách učiteľov. Nemohli sme tak 
kontrolovať, či boli SMS a emaily posielané v dohodnutý čas alebo došlo k nejakému 
pochybeniu. Keďže sme potrebovali pomoc učiteľov pri administrácii a museli sme ich 
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tak oboznámiť s cieľom výskumu, mohla aj táto skutočnosť ovplyvniť správanie 
učiteľov k žiakom v jednotlivých triedach a skresliť výsledky. Problém predstavoval tiež 
systém SMS brány, ktorá nebola primárne navrhnutá na tento účel a zároveň učiteľom 
sťažovalo prácu anglické rozhranie. Tieto problémy mohli mať vplyv na postoj učiteľov 
voči experimentu a nepriamo tak ovplyvniť vyučovanie v tomto období.  
 
Na výsledky experimentu tiež mohli mať vplyv premenné mimo našej kontroly. Išlo 
najmä o premenné na strane školy ako napr. štýl výučby učiteľov, prostredie školy, 
aktuálny stav komunikácie učiteľ-rodič alebo kvalita školy. Samozrejme výsledky mohli 
ovplyvniť aj faktory na strane žiakov a ich rodičov, ktoré boli zmienené vyššie. Budúce 
intervencie by sa tak mali snažiť kontrolovať pre čo najviac z týchto faktorov.   

4.2  Implikácie intervencie 

Posielanie pripomienok sa opakovane vo výskumoch ukazuje ako účinné nielen pre 
zlepšenie výsledkov žiakov, ale aj pre zvýšenie dochádzky (The Behavioral Insight 
Team, 2008) alebo pre väčší pocit pripravenosti žiakov, ako zistil náš výskum. 
V prípade integrovaného systému pre posielanie SMS, ktorý by bol pre učiteľov 
užívateľsky príjemný, ide o veľmi jednoduchú intervenciu, ktorá nezaberá veľa času 
a integrovaná do existujúceho systému by nemusela predstavovať ani zvýšenie 
nákladov pre školy. Obzvlášť účinná sa intervencia ukazuje na školy s priemerným 
hodnotením, kde je veľký priestor na zlepšenie žiakov a ich prípravy na testy s rodičmi. 
Ako ukázali výskumy Dufurovej et al. (2012) alebo Fraja et al. (2010), zapájanie rodičov 
do školských povinností dieťaťa môže mať významný vplyv nielen na ich aktuálne 
výsledky, ale aj na úroveň vzdelania, ktorú v živote dosiahnu. Práve preto je väčšie 
zapájanie rodičov a posilňovanie komunikácie učiteľ – rodič – žiak tak dôležité.  
    

4.3 Odporúčania 

§ Pripomienky sú jednoduchým nástrojom, ktorý môže mať významný dopad na 
úroveň vzdelanosti na Slovensku.  

§ Pokiaľ chceme, aby sa rodičia pripravovali s deťmi a nezabúdali na ich 
povinnosti, musíme im to pripomenúť.  

§ Emaily alebo notifikácie si rodičia často nevšimnú alebo neotvoria. SMS majú 
najvyššiu otvorenosť zo všetkých aktuálne dostupných kanálov, a preto je dobré 
práve SMS využiť ako pripomienky.  

§ Emaily sú vhodné najmä pre doplnenie pripomienky o ďalšie informácie, ako je 
napr. z čoho, prípadne ako sa majú rodičia s žiakmi pripravovať.  

§ Zakomponovanie pripomienok do systémov, ktoré učitelia už teraz používajú, 
im uľahčí prácu a zároveň dosiahneme želané zlepšenie výsledkov žiakov. 
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Príloha 1 – Testy normality  
 
 

Skupina 
Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 
Známka zo slovenčiny za predchádzajúci polrok kontrolná skupina ,925 24 ,075 

experimentálna skupina ,823 20 ,002 
Známka z matematiky za predchádzajúci polrok kontrolná skupina ,837 24 ,001 

experimentálna skupina ,637 20 ,000 
Známka z testu 1 z matematiky kontrolná skupina ,578 24 ,000 

experimentálna skupina ,583 20 ,000 
Úspešnosť v teste 1 z matematiky V % kontrolná skupina ,732 24 ,000 

experimentálna skupina ,816 20 ,002 
Subjektívna pripravenosť na test 1 z matematiky kontrolná skupina ,781 24 ,000 

experimentálna skupina ,714 20 ,000 
Známka z testu 2 z matematiky kontrolná skupina ,622 24 ,000 

experimentálna skupina ,578 20 ,000 
Úspešnosť v teste 2 z matematiky V % kontrolná skupina ,888 24 ,012 

experimentálna skupina ,744 20 ,000 
Subjektívna pripravenosť na test 2 z matematiky kontrolná skupina ,796 24 ,000 

experimentálna skupina ,759 20 ,000 
Známka z testu 3 z matematiky kontrolná skupina ,779 24 ,000 

experimentálna skupina ,740 20 ,000 
Úspešnosť v teste 3 z matematiky V % kontrolná skupina ,940 24 ,161 

experimentálna skupina ,809 20 ,001 
Subjektívna pripravenosť na test 3 z matematiky kontrolná skupina ,839 24 ,001 

experimentálna skupina ,765 20 ,000 
Známka z testu 4 z matematiky kontrolná skupina ,659 24 ,000 

experimentálna skupina ,711 20 ,000 
Úspešnosť v teste 4 z matematiky V % kontrolná skupina ,833 24 ,001 

experimentálna skupina ,869 20 ,011 
Subjektívna pripravenosť na test 4 z matematiky kontrolná skupina ,772 24 ,000 

experimentálna skupina ,710 20 ,000 
Známka z testu 1 zo slovenčiny kontrolná skupina ,659 24 ,000 

experimentálna skupina ,522 20 ,000 
Úspešnosť v teste 1 zo slovenčiny v % kontrolná skupina ,764 24 ,000 

experimentálna skupina ,836 20 ,003 
Subjektívna pripravenosť na test 1 zo slovenčiny kontrolná skupina ,837 24 ,001 

experimentálna skupina ,760 20 ,000 
Známka z testu 2 zo slovenčiny kontrolná skupina ,800 24 ,000 

experimentálna skupina ,671 20 ,000 
Úspešnosť v teste 2 zo slovenčiny v % kontrolná skupina ,902 24 ,024 

experimentálna skupina ,923 20 ,115 
Subjektívna pripravenosť na test 2 zo slovenčiny kontrolná skupina ,807 24 ,000 

experimentálna skupina ,708 20 ,000 
Známka z testu 3 zo slovenčiny kontrolná skupina ,818 24 ,001 

experimentálna skupina ,762 20 ,000 
Úspešnosť v teste 3 zo slovenčiny v % kontrolná skupina ,784 24 ,000 

experimentálna skupina ,860 20 ,008 
Subjektívna pripravenosť na test 3 zo slovenčiny kontrolná skupina ,866 24 ,004 

experimentálna skupina ,739 20 ,000 
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Známka z testu 4 zo slovenčiny kontrolná skupina ,777 24 ,000 
experimentálna skupina ,578 20 ,000 

Úspešnosť v teste 4 zo slovenčiny v % kontrolná skupina ,801 24 ,000 
experimentálna skupina ,482 20 ,000 

Subjektívna pripravenosť na test 4 zo slovenčiny kontrolná skupina ,809 24 ,000 
experimentálna skupina ,717 20 ,000 

m_test1_podhodnocovanie kontrolná skupina ,800 24 ,000 
experimentálna skupina ,815 20 ,001 

m_test2_podhodnocovanie kontrolná skupina ,629 24 ,000 
experimentálna skupina ,688 20 ,000 

m_test3_podhodnocovanie kontrolná skupina ,775 24 ,000 
experimentálna skupina ,784 20 ,001 

m_test4_podhodnocovanie kontrolná skupina ,761 24 ,000 
experimentálna skupina ,780 20 ,000 

sj_test1_podhodnocovanie kontrolná skupina ,733 24 ,000 
experimentálna skupina ,788 20 ,001 

sj_test2_podhodnocovanie kontrolná skupina ,810 24 ,000 
experimentálna skupina ,720 20 ,000 

sj_test3_podhodnocovanie kontrolná skupina ,789 24 ,000 
experimentálna skupina ,793 20 ,001 

sj_test4_podhodnocovanie kontrolná skupina ,761 24 ,000 
experimentálna skupina ,780 20 ,000 

 
 

 


