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Predmetom výskumu boli žiaci školskej sústavy ISCED   
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nepoužívajú. 
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4. Štatistické spracovanie a analýza zhromaždených 
            


 sme použili výstupný neštandardizovaný didaktický 
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Použili sme nezávislý dvojvzorkový Studentov t-test   
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