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view/KOSTRUB2014STU Registrované 
v: wos POZNÁMKA: Vyšlo aj - Edule-
arn 14 : International Conference on Edu-
cation and New Learning Technologies 
[elektronický zdroj]. - Barcelona : IATED 
Academy, 2014. S. [S. 1] [CD-ROM]. 
ISBN 978-84-617-0556-6.

3. Researching the Specifi cs of an Educare 
Curriculum for Children Aged 6-36 Months 
Based on the Concept of Play/Playing. In: 
American Journal of Educational Resear-
ch. - Roč. 4, č. 11 (2016), s. 777-784.



KVALITATÍVNE SKÚMANIE V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

1514

ABSTRAKT

PaedDr. Eva Severini, PhD.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

KVALITATÍVNE SKÚMANIE 

V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Vedecká monografi a sa zameriava: 
 
 1) na koncept – vysvetlenie princípov kvalitatívneho výskumu a 
 2) na realizáciu kvalitatívneho výskumu v predprimárnom vzdelávaní – akčného 

výskumu v didaktickej praxi. Je opisom uskutočneného praktického skúmania v mater-
ských školách v Slovenskej republike a v Srbskej republike. Prednosťou monografi e je, 
že usústavňuje pohľad na to, ako zvážiť a koncipovať realizáciu kvalitatívneho výskumu 
v školskom edukačnom kontexte materských škôl so zreteľom na subjekty a objekty vý-
skumu. Prikladá význam učiteľovi materskej školy a upriamuje jeho profesijnú pozornosť 
na potrebu byť učiteľom – učiteľom výskumníkom, ktorý sa zaoberá ním riadenými 
procesmi a ich zlepšovaním. Poskytuje čitateľovi informácie o princípoch kvalitatívneho 
výskumu a ich rozpracovanie na konkrétne podmienky. Ďalšou prednosťou monografi e 
je, že tematizuje otázku didaktickej podpory rozvíjania autonómnosti dieťaťa v predpri-
márnom vzdelávaní. Koncept autonómnosti je v monografi i rozpracovaný ako otvorený 
koncept relatívnej nezávislosti, samostatnosti a sebestačnosti dieťaťa, ktoré rado a vedo-
me spolupracuje s inými deťmi a učiteľom. Koncept autonómnosti je podporený už zmie-
nenou realizáciou kvalitatívneho výskumu (akčného výskumu) v prostredí slovenských 
a srbských materských škôl na báze úzkej šesťročnej spolupráce s učiteľmi. Výsledky vý-
skumu sú organicky včlenené do textu – do didaktického a metodického rozpracovania 
s podnetnými ukážkami a návrhmi ako inšpiráciami do predprimárneho vzdelávania. 
Autonómne dieťa je zobrazované ako aktívny, uvedomelý, kompetentný a spolupracujúci 
subjekt; ako kongruentný subjekt, ktorého didaktická podpora zo strany učiteľov je zá-
merná a cieľavedomá v rámci nepriamo riadenej participácie vo výučbových aktivitách.

Kľúčové slová: akčný výskum, autonómia, dieťa, kvalitatívna metodológia, materská škola, 
predprimárne vzdelávanie, učiteľ

ABSTRACT

PaedDr. Eva Severini, PhD.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

QUALITATIVE RESEARCH

IN PRE-PRIMARY EDUCATION

The scientifi c monograph focuses on: 

 1) the concept – explaining the principles of a qualitative research and 
 2) on the realization of a qualitative research in pre-primary education – action re-
search in didactic practice. It is a description of a research carried out in kindergartens 
in the Slovak Republic and in the Republic of Serbia. The advantage of the monograph 
is that it establishes a view on how to consider and conceive the realization of a quali-
tative research in the educational context of kindergartens with regard to the subjects 
and objects of the research. It accentuates the teacher of kindergartens and raises 
its professional attention to the need to be a teacher – a teacher and researcher, who 
deals with him or herself managed processes and their development. It provides the 
reader with information on the principles of a qualitative research and their elaboration 
in specifi c conditions. Another advantage of the monograph is that it deals with the 
question of didactic support for the development of a child›s autonomy in pre-prima-
ry education. The concept of autonomy is elaborated in the monograph as an open 
concept of relative independence, self-reliance and self-suffi ciency of a child who is 
in relationship and consciously collaborating with other children and teachers. The 
concept of autonomy is supported by the already mentioned realization of a qualitative 
research (action research) in the environment of Slovak and Serbian kindergartens on 
the basis of a close six-year cooperation with teachers. The results of the research are 
organically incorporated into the text – into the didactic and methodical elaboration 
with stimulating examples and suggestions as inspiration for pre-primary education. 
An autonomous child is depicted as an active, knowledgeable, competent and collab-
orating subject; as a congruent subject whose didactical support provided by teachers 
is deliberate and goal-oriented in an indirectly controlled participation within learning 
and teaching activities.

Keywords: action research, autonomy, child, kindergarten, qualitative methodology, 
pre-primary education, teacher
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ÚVOD

Súčasný postmoderný vedecký diskurz 
chápe rozvíjajúceho sa jednotlivca (najmä 
dieťaťa) ako sociálneho tvorivého činiteľa 
aktívne participujúceho  na vytváraní spo-
ločnosti a  kultúry, pričom jeho samotné 
rozvíjanie je podmienené tradíciou a  kul-
túrou konkrétnej krajiny.

Základom súčasného diskurzu je in-
divíduum ako subjekt starajúci sa o  seba, 
ktorý je nezávislým, iniciatívnym, súťaži-
vým jednotlivcom zodpovedným za slo-
bodnú voľbu a svoje schopnosti, s ktorými 
sa snaží začleniť do spoločnosti. V  súčas-
nosti koncept vzdelávania preferuje in-
dividuálne učenie a  učenie sa, pre ktoré 
sociokultúrne prostredie vytvára príleži-
tosti. V  tomto diskurze sa dieťa stáva ne-
závislým autonómnym indivíduom a mení 
sa aj koncipovanie vzťahu rodiča (učiteľa) 
dieťaťa/detí. Autonómne deti ako prísluš-
ní sociálni aktéri sú v poradí ďalším kon-
štruktom nerozlučne spätým s novo utvá-
ranými konštruktmi rodičovstva, rovnako 
tiež so špecifi ckým ekonomickým, socio-
kultúrnym a politickým kontextom. Tento 
kontext vyvoláva kľúčovú otázku: Ako or-
ganizovať proces výučby, aby učiaci sa subjekt 
bol a zostal aktívny? Deti sú chápané ako 
aktívne subjekty procesu výučby, akcent 
je kladený na prepájanie foriem učenia sa 

a  rozvoja – to je základný predpoklad na 
ich využitie v nových situáciách a v každo-
dennom živote. Cieľom aktívneho procesu 
výučby je rozvíjať osobnosť a individualitu 
každého učiaceho sa subjektu, a nielen na 
získavanie poznatkov. Aktívne učenie sa je 
otázkou didaktiky. Didaktika (nielen ako 
náuka o zákonitostiach procesu výučby) je 
aj o dôvtipe, dizajne a nápadoch, čo mož-
no s výučbou a vo výučbe (u)robiť. Aktívne 
učenie sa a  vyučovanie poukazuje na jed-
notnosť v procese učenia sa a vyučovania 
a ich vzájomnej závislosti a komplementa-
rity. Celý proces výučby je tu chápaný ako 
forma pedagogickej komunikácie medzi 
učiteľmi a deťmi.

Dôležité je uviesť, že neexistuje žiaden 
univerzálny model správania sa subjektov 
v procese výučby, a preto sa vo výskumnom 
projekte využíva výlučne kvalitatívna me-
todológia. Úplne sa akceptuje, že každý 
učiteľ predprimárneho vzdelávania má 
svojbytný, individuálne podmienený vy-
konštruovaný mentálny model, ako uvá-
dza M. Sedláková (2004, s. 124), „ktorý sa 
utvára v závislosti na prostom, niekedy naiv-
nom poznaní a zároveň aj na profesionálnom 
poznaní, do ktorého sa premieta príslušná 
kultúrne a  historicky podmienená predloha 
predmetu poznania prenášaná tradíciou.“
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O MONOGRAFII – CIELE MONOGRAFIE

Autori vedeckej monografi e predkla-
dajú dizajn kvalitatívneho skúmania pro-
cesu výučby v predprimárnom vzdelávaní. 
V  rámci tohto skúmania sa zameriavajú 
na problematiku rozvíjania autonómnos-
ti detí v  edukačnom kontexte z  pohľadu 
skúmaných subjektov (v  tomto prípade 
učiteľov materských škôl). Cieľom skú-
mania bolo konštruovať model didaktic-
kej podpory rozvíjania autonómnosti detí 
v predprimárnom vzdelávaní v súčinnosti 
(interakcii) s  učiteľkami predprimárneho 
vzdelávania, zapojených do akčného vý-
skumu, ktorý bude pedagogicko-didak-
tickou odôvodniteľnou zodpovedajúcou 
redukciou reality súčasného poňatia pod-
pory rozvíjania autonómnosti detí.

Predložený akčný výskum skúmal kon-
cepty, interpretácie skúseností učiteľov 
materských škôl v  dvoch európskych kra-
jinách (Srbská republika a  Slovenská re-
publika) s historicky podobným školským 
systémom a  participáciu v  samotnom 
procese výučby v  ich učiacich sa/herných 
skupinách. Výsledky výskumného báda-
nia ukázali, že koncepty, ktoré si učiteľky 
vytvárali, sú akýmsi prienikom vzniknu-
tým na základe toho, čo sa od nich oča-
káva a  čo predkladá teória a  medzi tým, 
čo ony v realite realizujú. Získané zistenia 
sú kategorizované na základe konštruova-
nia modelu rozvíjania autonómnosti detí 
v  predprimárnom vzdelávaní. Učiteľky 
predprimárneho vzdelávania zapojené do 
realizovaného akčného výskumu predsta-

vujú ucelenú, pomerne výrazne zjednotenú 
sociálnu komunitu typickú spoločným ko-
munikačným kódom, pretvárajúcou kolek-
tívnou pamäťou, sklonom k zmenám, kto-
rá vychádza z  ich aktivity či profesijných 
kompetencií učiteľa. Zmyslom predlože-
ného skúmania bolo poskytnutie vedeckej 
refl exie na konštruovanie modelu podpory 
rozvíjania autonómnosti detí z  pohľadu 
učiteľov predprimárneho vzdelávania na 
základe realizovaného akčného výskumu 
a  prezentovanie vzniknutej teórie. Vý-
skumná časť taktiež opisuje samotnú re-
alizáciu akčného výskumu, podmienky, 
proces, zistenia a výsledky tohto skúmania. 
Vo výskumnej časti boli využité fókusová 
skupina, priame i  nepriame pozorovanie 
a  mikrovyučovanie ako výskumné metó-
dy na získavanie (zber) dát. Monografi a 
predkladá reprezentácie zmieňovaného 
konštruktu a  problematiku rozvíjania au-
tonómnosti detí, ktoré tematizovali sa-
motní aktéri v  realizovaných fókusových 
skupinách. Priamym i nepriamym pozoro-
vaním bola sledovaná konverzácia subjek-
tov výučby, ako aj reálne situácie v procese 
výučby. V mikrovyučovaní bolo pozorova-
né konanie subjektov a vyhľadávanie javov, 
ktoré vypovedajú o  prítomnosti podpory 
rozvíjania autonómnosti detí. V  rámci 
analyzovania dát bolo využité otvorené 
kódovanie a  proces kontinuálnej tvorby 
teórie. Poslednou fázou kvalitatívnej ana-
lýzy bolo realizované selektívne kódovanie, 
v  ktorom sa identifi kovala zakotvená te-
ória. Výsledky výskumu poukazujú na to, 

že rozvoj autonómnosti závisí od ďalších 
vlastností osobnosti detí, ako aj učiteľa 
(dospelých) a  naopak. Výsledky tiež pou-
kázali na to, že učitelia predprimárneho 
vzdelávania zapojení do akčného výskumu 
začali zámerne podporovať rozvoj auto-
nómnosti detí. Prioritou zámernej didak-

tickej podpory rozvíjania autonómnosti 
bolo autonómne a  sociálno-konštruktivis-
tické chápanie procesu výučby pred tran-
smisívnym vyučovaním, ktoré zabezpečilo 
väčší priestor deťom zo strany učiteľa na 
rozvoj autonómnosti.

Ciele monografi e:

• Prezentovať realizáciu kvalitatívneho skúmania v  prostredí výučby v  predprimár-
nom vzdelávaní.

• Na základe deskripcie realizovaného skúmania prezentovať princípy kvalitatívnej 
metodológie.

• Prezentovať koncept a dizajn akčného výskumu v podmienkach procesu výučby.

• Prezentovať pedagogické diagnostikovanie založené na dôkazoch.

• Prezentovať interakciu subjektov vo výučbe prostredníctvom ukážok.

• Prezentovať didaktické možnosti podporovania autonómnosti dieťaťa/detí v procese 
výučby.

• Prezentovať konkrétne zistenia realizovaného kvalitatívneho skúmania.
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ABOUT THIS MONOGRAPH – 

THE OBJECTIVES OF THIS MONOGRAPH

Th e authors of the scientifi c monograph 
present a  design of a  qualitative study 
of the teaching and learning process in 
pre-primary education. In the framework 
of this study, the authors focus on the is-
sue of developing children’s  autonomy in 
the educational context from the point of 
view of the subjects studied (in this case 
the kindergarten teachers). Th e aim of the 
research was to construct a  model of di-
dactic support for the development of chil-
dren’s autonomy in pre-primary education 
in synergy with pre-primary education 
teachers involved in the action research. 
Th at means a  model which would be 
a  pedagogically and didactically justifi ed 
and corresponding reduction of the real-
ity of the contemporary concept of chil-
dren’s autonomy support.

Th e presented action research explored 
the concepts of interpreting the experience 
of nursery teachers in two European coun-
tries (the Republic of Serbia and the Slovak 
Republic) with a historically similar school 
system and participation in the teaching 
and learning process. Th e research results 
have shown that the concepts that teach-
ers have created are some kind of conjunc-
tion based on what is expected from them, 
what the theories are, and what they are 
doing in reality. Th e obtained fi ndings 
are categorized on the basis of construct-
ing a  model for the development of chil-

dren’s autonomy in pre-primary education. 
Pre-primary education teachers involved 
in the action research represent a coherent, 
relatively unifi ed social community, a typ-
ical common communication code, trans-
forming collective memory, with a  ten-
dency to change, based on their activity 
or the teacher’s professional competencies. 
Th e purpose of this research was to pro-
vide a  scientifi c refl ection on the design 
of a  model supporting the development 
of children’s  autonomy from the point of 
view of pre-primary education teachers on 
the basis of the action research carried out, 
and the presentation of the resulting the-
ory. Th e research part of this monograph 
also describes the actual implementation 
of the action research, the conditions, the 
process, the fi ndings and the results of 
this investigation. Research methods for 
collecting data such as focus group, direct 
and indirect observation and micro-teach-
ing are also dealt with in the research part. 
Th e monograph presents representations of 
the mentioned construct and issues of chil-
dren’s autonomy development, which were 
thematized by the actors themselves in the 
realized focus groups. Th rough both direct 
and indirect observation, the conversation 
of subjects as well as real situations in the 
learning and teaching process were mon-
itored. Phenomena which reveal the pres-
ence of support of the development of chil-
dren’s autonomy have been observed in the 

micro-teaching. As part of the data analy-
sis, open coding and the process of a con-
tinuous theory were used. Th e fi nal phase 
of the qualitative analysis was conducted 
by selective coding in which the ground-
ed theory was identifi ed. Th e results of 
the research show that the development 
of autonomy depends on other character-
istics of the personality of the children as 
well as the teacher (adults) and vice versa. 
Th e results also pointed out that teachers 

Th e objectives of Th e Monograph are to:

• Present the realization of the qualitative research in the teaching and learning envi-
ronment in pre-primary education.

• Present the principles of qualitative methodology based on the description of the 
conducted research.

• Present the concept and design of an action research in conditions of the learning 
and teaching process.

• Present evidence-based pedagogical diagnostics.

• Present the interaction of subjects in teaching and learning through demonstrations.

• Present the didactic possibilities of supporting autonomy of a child/children in the 
process of teaching and learning.

• Present specifi c fi ndings of the qualitative research.

of pre-primary education engaging in the 
action research began to deliberately sup-
port the development of children’s  auton-
omy. Intentional didactic support for the 
development of autonomy emerged from 
an autonomous and socio-constructivist 
understanding of the teaching process 
rather than transmissive and thus provid-
ed more space for the teacher to develop 
children’s autonomy.
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Kvalitatívny výskum, ako uvádza M. 
C. Wittrock (1989, s. 114) predstavu-
je možnosť uvažovať o  ľudskom konaní 
a  zmýšľaní v  odlišných dimenziách, kto-
ré sú v  rozpore s  koncepciou kvantitatív-
neho skúmania. Umožňuje relativistický 
pohľad (víziu/perspektívu) na svet, jed-
notlivca, spoločnosť, život ap. Vychádza 
zo sociokritickej paradigmy (a  posteri-
ori). Cieľom kvalitatívneho výskumu je 
transformovať, meniť. Uplatňuje kvalita-
tívnu metodológiu: sociokritickú; akčný 
výskum; participatívnu. Využíva interview, 
diskusné/fókusové skupiny, pozorovanie 
ako nástroje, metódy, techniky skúmania. 
R. C. Bogdan a S. K. Biklenová (1992, s. 
32 In: Švec, Š. 1998, s. 56) uvádzajú na-
sledovné znaky kvalitatívneho výskumu: 
v popredí je prirodzené prostredie, ktoré je 

Kvalitatívna metodológia je (M. Banks, 2010; R. Barbour, 2013; D. San Martín, 
2014; A. C. Casimilas Sandoval, 1996; U. Flick, 2012; J. Elliott, 1997; J. P. Gee, 2005; 
J. P. Goetz, M. D. LeCompte, 1988; S. Kvale, 2011; H. Simons, 2011; R. Lecanda 
Quecedo, C. Castaño Garrido, 2002; M. C. Wittrock, 1989):

• Induktívna (praktické skúmanie) a participatívna (kritické skúmanie), pretože 
dizajn a  zistenia sa vynárajú z  činností realizovaných v  kolaborácii medzi vý-
skumníkom a subjektom výskumu v úzkej väzbe na skúmaný objekt. Zodpovedá 
fl exibilnému dizajnu skúmania, pričom do skúmania sa môžu organicky včleňo-
vať zistenia, o ktorých sa v počiatkoch úvah pred samotným skúmaním neuvažo-
valo, ale ktoré vhodnejšie pomáhajú pochopiť študovaný fenomén.

• Nositeľom holistickej, globálnej perspektívy študovaného fenoménu bez reduk-
cie subjektov na premenné (a na štatistov); nezaoberá sa (na)plnením kvót, ale 
uvedomovaním si, pri študovaní fenoménu, elementy, ktoré ho obklopujú (spo-
luutvárajú).

priamym zdrojom údajov; zbierajú sa skôr 
kvalitatívne údaje vo forme slov a  obráz-
kov; kvalitatívny výskumník má tenden-
ciu analyzovať údaje induktívne; hlavným 
zámerom kvalitatívneho výskumníka je 
zisťovať to, aký zmysel ľudia dávajú svoj-
mu životu; kvalitatívny výskumník sa za-
oberá nielen procesom, ale aj produktom 
ľudských interakcií. Medzi hlavné črty 
kvalitatívneho výskumu sa zaraďuje in-
tenzívnosť a  dlhodobosť, podrobný zápis, 
zhotovujú sa i audio- alebo videozáznamy, 
pozoruje sa takmer všetko, čo sa v  kon-
krétnom prostredí udeje. Ako uvádza P. 
Gavora (2007, s. 16) „kvalitatívny výskum 
nie je len súbor metód a postupov na získava-
nie a analyzovanie dát, ale je predovšetkým 
špecifi cký prístup skúmanej reality“.

1 KVALITATÍVNY VÝSKUM
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• Hľadaním porozumenia a nie poukazovaním (nie poskytovaním konštatácií sta-
vu skúmaného javu) na vytvorené vzťahy príčina – dôsledok medzi fenoménmi. 
Čiže nejde o deklarovanie skutočnosti, ale o opísanie pôvodu a charakteru skú-
manej skutočnosti vzhľadom na jej aktérov; o jej zasadenie do kontextu diania 
a spoluutvárania.

• Akceptovaním, že kvalitatívny výskumník je sám osebe (tiež) výskumným ná-
strojom. Spolupodieľa sa na skúmaní vrátane faktu, že sám môže byť subjektom 
skúmania, preto sa sebaskúmanie (introspekcia) akceptuje ako validný vedecký 
nástroj.

• Uskutočnením intenzívnych štúdií v malom meradle. Nezaujíma sa o štúdium 
reprezentatívnych vzoriek más pri študovaní univerza, ale zaoberá sa hĺbkovým 
analyzovaním menšieho počtu subjektov. Nezovšeobecňuje, naopak, poukazu-
je na špecifi ká, výnimočnosti a  odlišnosti v  skúmaných humánnych realitách. 
Nehľadá očakávané, ale nachádza (doposiaľ) nepoznané, neopísané. Nevyťahuje 
z kontextu, ale snaží sa zasadzovať do kontextu; do prirodzeného, samozrejmého 
konania subjektov.

• Neoperuje teóriami a hypotézami v rovine ich potvrdenia, ale ide jej o genero-
vanie teórií, defi novanie výskumných problémov a  výskumných otázok, ktoré 
otvárajú budúce kontúry iných, ďalších výskumov.

• Systematická, náročná, detailná, vyžadujúca si odhodlanie a  nasadenie kvali-
tatívneho výskumníka vrátane uvedomenia si, že analyzuje (ale aj interpretuje) 
pohľad na svet subjektov jeho skúmania, ktorý má význam pre nich samotných, 
preto sa stáva pre neho jednou z jeho hodnôt.

Kvalitatívna metodológia je sebestač-
nou metodológiou, čo znamená, že ne-
potrebuje koncepty kvantitatívnej me-
todológie, aby bola a  zostala funkčnou, 
integrovanou a  s  vlastnou identitou. Jed-
ným zo zásadných prvkov kvalitatív-
nej metodológie je (re)konceptualizácia 
a i vďaka tomuto prvku je vyhranená voči 
kvantitatívnej metodológii. Kvalitatívna 
metodológia narába so slovom, významom, 
významovými posolstvami subjektov, na-
ráciami, či hyperbolami; to sú jej typické 
nástroje. Nezaujíma sa o  čísla, množstvá 
veličiny, výpočty, štatistiky ap., to pre-
necháva kvantitatívnej metodológii. Obe 
metodológie však predstavujú skúmanie 

odlišných a  nekompatibilných entít, ele-
mentov, prvkov ap. Obe vidia svet a  jeho 
interpretácie odlišne a nezlučiteľne. Jedna 
z  nich dokazuje (kvantitatívna) a  druhá 
ukazuje (kvalitatívna), aký je svet z  po-
hľadu tých, ktorí v ňom žijú. Jedna je ste-
rilná, nedotknutá, vzdialená, objektívna 
a druhá je ľuďmi zasiahnutá, prepojená, je 
ich súčasťou, je subjektívna. Preto vysvet-
ľovanie rovnakého javu z pohľadu kvanti-
tatívnej metodológie je a musí byť odlišné 
od jeho vysvetľovania z aspektu princípov 
kvalitatívnej metodológie, a  to zodpove-
dajúcou terminológiou. Obe metodológie 
sú odlišné, ale ak sú obe rovnako dobre 
realizované dvoma odlišnými skupinami 

výskumníkov, môžu poskytnúť kompakt-
nejší obraz o skúmanej realite.

Ak je objektom výskumných aktivít 
kvalitatívneho výskumníka (v  rámci pe-
dagogických vied) hlavne proces výučby 
a všetko, čo sa ho týka, tak v rámci inter-
pretovania takejto humánnej aktivity sa 
možno stretnúť s  uvedenými typmi vý-
skumných problémov, ako aj s ich možnou 
kombináciou. Kvalitatívna metodológia 
výskumníkovi umožní odhaliť, čo sto-
jí za výskumným problémom z  aspektu 

• faktory alebo vplyvy, ktoré sú v pozadí konkrétnych postojov, presvedčení a viery 
subjektov procesu výučby;

• motivačné činitele a bariéry, ktoré podporujú alebo potláčajú konkrétne rozho-
dovanie sa, konanie a pôsobenie či nečinnosť subjektov procesu výučby;

• zdroje, podnety vzniku alebo výskytu konkrétnych udalostí, osobných či skupi-
nových skúseností prítomných v procese výučby a/alebo majúcich vplyv na pro-
ces výučby;

• školské edukačné kontexty, v ktorých sa vyskytujú určité edukačné javy, vzťahy, 
súvislosti systému.

subjektov výskumu. Pre úspešnosť odha-
ľovania je potrebné zistiť rozsah chápania 
výskumného problému zo strany subjek-
tov, ktorých sa bezprostredne či následne 
týka, nakoľko problém vzíde od subjektov 
a  výskumník sa ho usiluje pochopiť už 
v začiatkoch tak, aby ho mohol relevantne 
v  súlade so subjektmi výskumu interpre-
tovať. Pri skúmaní procesu výučby vďaka 
kvalitatívnemu výskumu môžeme (tak ako 
v prípade iných humánnych aktivít) iden-
tifi kovať:

Cieľom kvalitatívneho výskumu je zís-
kať a konštruovať také personálne a/alebo 
sociálne poznanie, ktoré umožní účin-
ne konať, meniť sociálnu realitu; t. z., čo 
bude v prospech jednotlivcom, skupinám 
či spoločnosti. Kvalitatívna metodológia 
umožňuje detailné porozumenie perspek-
tív subjektov výskumu. Osoby (subjekty), 
kontexty alebo skupiny nie sú redukované 
na premenné, ale sú zvažované ako jeden 
celok. Každý kontext je jedinečný, tak ako 
subjekt či skupina osôb. Prostredníctvom 
adekvátnej stratégie sa hľadá možnosť, 
ako získať a  analyzovať údaje subjektív-
neho významu. Zámerom kvalitatívneho 
výskumu je rekonštruovať špecifi cké ka-
tegórie, ktoré využívajú subjekty v  kon-

ceptualizácii svojich skúseností a  svojich 
koncepcií. Kvalitatívna metodológia a  jej 
skúmanie sú orientované na hĺbkové štú-
dium – porozumenie komplexnej soci-
álnej reality, ktorým výskumník získava 
údaje cez akumulovanie početných textov 
získaných rôznymi nástrojmi, metódami 
a technikami získavania údajov. Podľa J. P. 
Goetz, M. D. LeCompte (1988) má byť 
analýza informácie uskutočnená systema-
ticky, zameraná na vytváranie konštrukcií 
a vzťahov medzi nimi, čo predstavuje, že 
kvalitatívnou metodológiou sa uceleným 
spôsobom dosiahne proces teoretizácie 
(pozri nižšie). Pojem systematicky (proces 
systematizácie) odkazuje na pojem systém, 
to znamená, že vzájomne prepojená skupi-
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na entít sa bude riešiť komplexne. Systema-
tizácia v  kvalitatívnom skúmaní je nevy-
hnutná, pretože ak sú údaje formalizované 
a  systematizované, teoretizácia je dôsled-
kom mentálnej tvorivej aktivity a  nie je 
čistou empíriou či špekuláciou. V  súčas-
nosti sa nie všetky uplatňované analytic-
ké, interpretatívne modely a  ich postupy 
v kvalitatívnom skúmaní orientujú na ge-
nerovanie teórií. Ak je však teoretizácia 
cieľom výskumnej aktivity výskumníka, 
treba uplatniť porovnávanie koncepcií so 
zámerom odhaliť, ktorá z  nich má vý-
znamnejšiu – väčšiu dôveryhodnosť. Na 
tento účel kvalitatívny výskumník využí-
va metodologickú stratégiu uplatňovania 
metódy konštantnej komparácie (MKK, 
pozri nižšie). Tak či onak, úlohou vý-
skumníka je spolu so subjektmi výskumu 
odhaliť dôveryhodnosť významov, kto-
ré sa exponujú počas výskumnej aktivity. 
Kvalitatívne skúmanie je príležitosť, aby 
sa teória vynorila z  interpersonálnej inte-
rakcie a transakcie, ale i z interakcie, ktorá 
sa vykonáva na výskumnom materiáli zís-
kanom vo výskumnom teréne (elaborácia 
výskumného materiálu). Ide o  to, aby sa 
uskutočnila nematematická interpretácia, 
ktorej zámerom je objaviť – identifi kovať 
koncepty a vzťahy a organizovať ich do ex-
plikatívnych (výpovedných) teoretických 
schém. Systematická cyklickosť procesu 

predstavuje nazerať na kvalitatívne skú-
manie ako na spôsob prepletania a  ro-
zuzlovania operácií získavania údajov vo 
výskumnom teréne, kódovania, kategori-
zovania, analyzovania a  interpretovania 
informácie v celej dĺžke skúmania, čo zod-
povedá holistickému charakteru skúmania. 
Realita vo forme kvalitatívneho skúmania 
je zvažovaná ako podmienená a ovplyvne-
ná kultúrou a  sociálnymi vzťahmi; to sa 
vzťahuje na jej defi novanie, porozumenie, 
analýzu spôsobov chápania, myslenia, cí-
tenia i  konania tých, ktorí sa zaoberajú 
jej poznávaním. V prípade kvalitatívneho 
výskumu sa koncepcia jeho dizajnu člení 
na dva modely podľa charakteru, zmys-
lu a  zámeru kvalitatívneho skúmania: na 
praktické a kritické skúmanie.

Realizovať kvalitatívne skúmanie pred-
stavuje uskutočňovať (seba)refl exiu. Vy-
užívať refl exívnosť (ako jednu z  ľudských 
vlastností) na výkon kvalitatívneho vý-
skumníka je samozrejmé. Refl exia (ako 
dôsledok uplatnenia osobnej refl exívnosti 
výskumníka) sa zameriava na s/rozpo-
znávanie osobného prispenia výskumníka 
v  aktívnom sociokonštruovaní situácie, 
ktorá sa má študovať. Má tiež svoje opod-
statnenie pri udeľovaní významu dátam či 
interpretáciám.

Realizácia kvalitatívneho skúmania (U. Flick, 2012):

• I napriek tomu, že epistemologické a teoretické aspekty rôznych foriem kvalita-
tívneho skúmania sa rôznia, možno nájsť zjednocujúce hľadisko, ktorým možno 
vysvetliť realizáciu kvalitatívneho skúmania.

• Kvalitatívni výskumníci sa zaujímajú o prístup do oblasti skúseností, interakcií, 
textov, dokumentácií v prirodzenom sociálnom kontexte a spôsobom, ktorý po-
necháva priestor týmto zvláštnostiam skúseností, interakcií, textov, dokumentov 
a materiálov, ktoré sa študujú.

• Kvalitatívny výskum umožňuje vynáranie sa konceptov v  samotnom procese 
skúmania, na čo je kvalitatívny výskumník mentálne pripravený. Jeho proces 
konceptualizácie zodpovedá akcii, refl exii a revízii vo vzájomne prelínajúcich sa 
činnostiach vzťahujúcich sa na skúmanie.

• Kvalitatívny výskum akceptuje názor, že stratégie, nástroje, metódy a teórie majú 
byť prispôsobované tomu, čo sa študuje. Ak nie sú stratégie, nástroje, metódy 
a  teórie v  súlade s  výskumným problémom či konkrétnou oblasťou skúmania, 
kvalitatívny výskumník ich adaptuje alebo hľadá iné nástroje, metódy alebo hľa-
diská.

• Kvalitatívni výskumníci sú dôležitou súčasťou procesu bádania aj z hľadiska vlast-
nej osobnej prítomnosti (ako výskumníci), aj z pohľadu ich skúseností v (vednej) 
oblasti vrátane refl exie, ktorú poskytujú v zastávanej role výskumníka.

• Kvalitatívna metodológia získava na vážnosti v kontexte i v prípadoch, keď ide 
o hlboké pochopenie študovaného javu v rámci jeho skúmania. Veľká časť kvali-
tatívneho skúmania sa zakladá na prípadových štúdiách alebo na sériách prípa-
dových štúdií a prípadov (jeho história a komplexnosť je často dôležitým kontex-
tom na pochopenie toho, čo sa študuje).

• Fundamentálna časť kvalitatívneho skúmania, počnúc terénnymi zápiskami, 
transkripciami cez deskripcie (opisy) a  interpretácie až po prezentáciu zistení 
a výsledkov celého zrealizovaného výskumu sa zakladá na textoch a písaní. Pre 
problémy transformovania (transkribovania a  opisu vo všeobecnosti) komplex-
ných sociálnych situácií a iných materiálov (napr. obrazové záznamy) do textu sú 
s kvalitatívnym výskumom späté primárne ťažkosti.

• Aj keď sa predpokladá, že stratégie, nástroje, metódy ap. musia byť adekvátne 
tomu, čo sa skúma, aspekty na defi novanie a evalvovanie kvality kvalitatívneho 
skúmania musia byť prediskutované (v každom prípade) v špecifi ckých formách, 
ktoré budú adaptované na kvalitatívne skúmanie, dokonca aj na špecifi cké hľa-
diská a prístupy v ňom.



KVALITATÍVNE SKÚMANIE V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

3130

Schéma 1 Pe rspektívy skúmania v kvalitatívnom výskume. U. Flick (2012, s. 40)

Proces výučby je ľudskou interakciou, 
transakciou (vzájomnou sociálnou komu-
nikatívnou výmenou) spájajúcou učiteľa, 
dieťa a  celú učiacu sa/hernú skupinu do 
celku dynamických vzájomných vzťahov, 
ktoré slúžia ako rámec učenia sa a vyučo-
vania. Ide o permanentnú zmenu, ktorá je 
aktívne včleňovaná do životného projek-
tu každého indivídua (L.  P. Bradford In: 
M. A. Zabalza, 1996, s. 48 upravené au-
tormi). Proces výučby je mnohofaktorový 
dej, ktorý sa rozvíja  na základe kauzál-
nych väzieb, pričom je cieľovo orientova-
ný. Zahrnuje vyučovaciu činnosť učiteľa 
a učebnú činnosť dieťaťa (J. Maňák, 2001, 
s. 13). Ako uvádza Š. Švec (1995), treba 
mať na pamäti, že usmerňované učenie sa 
v  škole je multifaktorový, mnohoaspekto-
vý a polykauzálny pedagogický jav značnej 
rôznorodosti a zložitosti. Je to zároveň aj 
ekvifi nálny jav (zameraný na dosiahnutie 
rovnakého cieľa viacerými možnosťami, 
metódami a  stratégiami), keďže rôzne 
cesty vedú k  rovnakému cieľu. Táto pes-
trosť, viacvrstvovosť, stupňovitosť, hierar-
chickosť, kontinuálnosť a  vysoká organi-
zovanosť v  plánovitých (projektovaných) 
situáciách profesionalizovaného vyučova-

nia je podmienená rozmanitosťou a  kom-
plexnosťou cieľov a  výsledkov učenia sa, 
predmetov učenia sa, subjektov učenia sa, 
spôsobov učenia sa i kontextu vonkajších 
a  vnútorných podmienok učenia sa. Pro-
ces výučby sa oprávnene náležite pokladá 
za dôležitý, pretože učiteľom a učiacimi sa 
subjektmi utváraná a  súbežne pretváraná 
didaktická realita je priestorom na plno-
významové učenie sa, pričom kľúčovým 
subjektom je učiteľ s jeho koncepciou vyu-
čovania, ktorá má byť v súlade s aktívnos-
ťou učiaceho sa subjektu. Výučba musí byť 
fúziou učiteľovho vyučovania a  učenia sa 
dieťaťa, nie vedľa seba plynúcimi a na sebe 
nezávislými procesmi. Učiteľ individuál-
nou koncepciou svojho vyučovania zasa-
huje do procesov učenia sa dieťaťa a pokiaľ 
ide o  induktívny či participatívny model 
výučby, je to nepriama, ale zámerná inter-
vencia. Práve induktívny a  participatívny 
model výučby umožňuje učiacim sa sub-
jektom uplatňovať vlastné stratégie učenia 
sa v spolupráci s inými a zároveň uplatňo-
vať konglomerát spôsobilostí pri experi-
mentovaní s učivom, učebnou témou. Tie-
to tézy sú východiskom na koncipovanie 
tu opisovaného procesu výučby, ktorý má 

induktívny i  participatívny charakter. M. 
Pasch a  kol. (1998) píše, že priamou po-
vinnosťou učiteľa je vytvárať a  udržiavať 
v triede prostredie, v ktorom je možné učiť 
sa. Ako uvádza D. P. Ausubel (1978, s 50), 
jedna z  primárnych funkcií výučby musí 
byť stimulovanie nadobúdania, evokova-
nia motivácií a záujmov, ktoré vo všeobec-
nosti neexistujú. Tento fakt je každoden-
nou skutočnosťou v školách. Je zarážajúce, 
koľko učiteľov v súčasnosti ešte verí v moc 
svojho vysvetľovania, ukazovania a  pred-
vádzania (sa) namiesto uplatňovania stra-
tégií podporovania vnútornej motivácie 
detí. Učiteľov komentár (ako refl ektívne 
poňaté sprievodné slovo v diskurze), pod-
pora sebarefl exie, podpora pri nastoľova-
ní problémov sú dôležitým sprievodným 
javom riadenej participácie subjektov vo 
výučbových aktivitách. Tento celok dy-
namických vzťahov je rámcom determi-
novaného zámerného konania subjektov 
a  pre refl ektujúceho učiteľa predstavuje 
platformu jeho úvah. Učiteľ sa zaoberá 
rôznymi otázkami (tematikou), ktoré sa 
vynárajú z  interpretácie procesu výučby. 
Učiteľ pátra, hľadá, nachádza, vysvetľuje 
si, zdôvodňuje na základe analyzovania 
aktuálneho stavu (status praesens); hľadá 
porozumenie súvislostiam. Ide o  syste-
matické poznávanie zákonitostí (vlastnej) 
výučby a zmien vyvolávaných dynamikou 
procesov vyučovania a učenia sa v  subjek-
tovo-objektovej dimenzii, ktoré sú zároveň 
dôležitou spätnou väzbou slúžiacou na 
skvalitňovanie (vlastnej) učiteľskej praxe. 
Zákonitosť (ako ustálené pravidlo, ustá-
lená súvislosť konania, z  ktorých čosi ex-
plicitne vyplýva) je podstatným znakom 
i podmienkou procesu výučby. Nič sa v nej 
nekoná svojvoľne, či mimovoľne („len tak 
samo osebe“), ale všetko relevantné (pod-
statné a dôležité) je vyvolávané opakujúci-
mi sa a  permanentne udržiavanými pra-

vidlami i podmienkami. Konanie učiacich 
sa subjektov (detí) a vyučujúcich subjektov 
(učiteľov) podlieha zákonitostiam a je nimi 
determinované (nie však pevne určené). 
Ide o  organizované usporiadanie subjek-
tov v čase, priestore a v kontexte, v ktorom 
dominuje zámerne riadená participácia. 
Akákoľvek odchýlka, neprirodzenosť ustá-
leného konania evokuje osobnú, profesijnú 
i (metodo)logickú pozornosť nevynímajúc 
fakt, že i  zabehnuté systémy bývajú pred-
metom určitej vedeckej pozornosti. Konať 
možno len tam, kde sú priestory na kona-
nie, kde subjekt (subjekty) stojí pred mož-
nosťou voľby medzi rôznymi trajektóriami 
správania. Základom slobody konania je 
práve medzičlánok informačného procesu 
ako faktora poznania priestorov konania, 
určenia rozhodnutia a  realizácie konania. 
Konanie je určované a  riadené informač-
ným procesom využívajúcim opisné in-
formácie. Aktér (aktéri) musí disponovať 
určitou poznávacou kapacitou, ktorá mu 
umožňuje získať informácie o  situácii, 
o  možnostiach konania a  o  kauzálnych 
súvislostiach. Nositeľ (nositelia) konania 
musí byť schopný nejakým spôsobom aktu 
voľby, a to na základe kognitívnych i prak-
tických informácií, pričom oba druhy in-
formácií sú pre určenie konania potrebné. 
Objasnenie konania je interpretácia mo-
tívu, zámeru, t. z. pokusná zrozumiteľne 
racionálna rekonštrukcia informačného 
procesu určujúceho konania (D. Kováčová, 
Ž. Surmajová, 2009). Kultúrne a  diskur-
zívne praktiky vykonávané vyučujúcimi 
a učiacimi sa subjektmi sú podstatou výuč-
by pre ich naviazanosť na didaktickú rea-
litu; na jej utvárajúce (podmienky, činitele, 
okolnosti, entity, elementy, faktory a  ich 
vplyvy), pretvárajúce komponenty (straté-
gie, princípy/zásady, metódy, prostriedky, 
formy) i podporné komponenty (pomôcky, 
technika, digitálne technológie). Didak-
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tickú realitu utvára, udržiava a  pretvára 
učiteľ spoločne a vzájomne s deťmi. To, čo 
sa deje vo výučbe a prečo sa výučba usku-
točňuje, umožňuje uvažovať o nej na úrov-
ni rôznych perspektív a pripisovať edukač-
ným javom náležité vysvetlenia. Náležité 
vysvetlenia sú späté so subjektovo-objek-
tovým chápaním kompromisu s  realitou 
výučby každého jedného subjektu výučby, 
ale i vzájomne a spoločne na základe inter-
subjektového kompromisu.

Čomu subjekt pripisuje vo výučbe výz-
nam?; Ako si zodpovedajúco vysvetliť nále-
žitosti výučby?; Ako si štruktúrovať vlast-
nú učebnú/hernú, či vyučovaciu skúsenosť?; 
Čomu a prečo prikladať vo výučbe dôležitosť?; 
Ako je štruktúrovaný proces výučby?; Ktoré 
systémovotvorné prvky procesu výučby a pre-
čo je potrebné modifi kovať?; Aký je vzťah 
(a  aká je jeho štruktúra) medzi učiteľovým 
vyučovaním a  učením sa/hraním sa detí?; 
Prečo sa vo výučbe konkrétny subjekt (ne)an-
gažuje?; Čo tvorí motivačné úsilie subjektu?; 
Aké podmienky, a  ktoré didaktické princípy 
usústavňujú konkrétnu výučbovú aktivitu?; 
Ktoré činitele a  prečo ovplyvňujú proces vý-
učby?; Prečo vznikajú nedorozumenia učiteľa 
v  komunikácii s  rodičmi detí a  ako im za-
brániť? Čo plynie z tematicky previazaného 
výučbového kontinua?; Prečo sa nedosiahli 
plánované ciele?; Čo stojí za rozhodnutiami 
učiteľa uplatňovať konkrétnu individuálnu 
koncepciu svojho vyučovania?; Čo sa stane, 
keď sa zmenia podmienky didaktickej reality, 
čiže výučba sa udeje v inom, ako zaužívanom 
kontexte?; Ako si učiteľ vysvetľuje negatívne 
správanie detí?; Ako zabezpečiť, aby proces 
učenia sa detí nebol osamelým a izolovaným 
procesom?; Čo sa deje s dieťaťom, keď sa (ne)
učí/(ne) hrá sa?; Čo tvorí vzťah medzi fáza-
mi procesu výučby a  procesmi učenia sa sub-
jektov a aký je tento vzťah?; Ako z učebného/
herného konania detí indukovať preferovaný 
prístup učiteľa?; Prečo sú deti mĺkve, hoci ich 

učiteľ sústavne povzbudzuje byť aktívne?; 
Ktoré vybrané metódy a prečo indikujú učeb-
nú úspešnosť detí a  iné zabraňujú jej vzni-
ku?; Čím a prečo sa zaoberať, keď sa hovorí 
o  problémoch procesu adaptácie v  mater-
skej škole?; Na čom možno postaviť príklad 
dobrej vyučovacej skúsenosti a prečo ju pova-
žovať za dobrú?; Čo znamená byť vyhore-
ným učiteľom predprimárneho vzdelávania?; 
Aké podmienky ovplyvňujú profesionálne na-
plnenie, spokojnosť učiteľa?; Čo tvorí obsah 
učiteľových úvah o výučbe (pred výučbou i po 
nej)?; Na čo zamerať profesijnú pozornosť, ak 
sa zamýšľajú uskutočniť podstatné konceptu-
álne zmeny vzťahujúce sa na výučbu?; Čo 
znamená pre učiteľov byť tvorcami zmien 
vo svojich materských školách?; Na základe 
čoho považuje učiteľ výučbu za úspešnú?; Ako 
usporiadať činitele procesu výučby, aby umož-
ňovali učiacim sa/hrajúcim sa subjektom ak-
tívne si reorganizovať učebné skúsenosti? je 
výber len niektorých otázok (vzťahujúcich 
sa nielen na problematiku výučby v pred-
primárnom vzdelávaní, ale všeobecne na 
proces výučby), ktoré indikujú zvažova-
nie a  realizovanie výskumu výučby. Vý-
učba (ako sa uvádza) je mnohodimenzio-
nálny a  ekvifi nálny jav a  z  tohto aspektu 
vynáranie sa rozmanitých otázok možno 
považovať za prirodzené. Z  pohľadu kva-
litatívneho výskumníka (aj) výučba pred-
stavuje utváranie textu (involúcia), ktorý 
má metodologicky výpovedný charakter; 
čiže je možné ho analyzovať (je interpreto-
vateľný) na vedecké – praktické i kritické 
účely. Kto koná, prečo koná, čo konaním 
spôsobuje, evokuje u seba, u druhých sub-
jektov má vždy určité následky, ktorým 
predchádzali dôvody. Vzťah medzi dô-
vodmi a následkami je príčinný vzťah (ide 
o kauzalitu), ktorý nie vždy, a nie za kaž-
dej podmienky umožňuje okamžite do-
siahnuť želateľný stav v  zmysle vyvolania 
podstatnej – (s)pozorovateľnej zmeny. To 
je fakt, ktorý sa vzťahuje na otázky výcho-

vy a výučby, a tento fakt musí mať na zre-
teli výskumník. Tento fakt je typický pre 
edukačné javy. Vzťahovať javy na udalosti, 
kontexty, podmienky a spájať ich s dotknu-
tými subjektmi, je úlohou výskumníka za 
podpornej pomoci zmienených subjek-
tov. Výskumník musí porozumieť javom, 
udalostiam, kontextom, podmienkam, 
entitám, elementom, faktorom, ale najmä 
subjektom procesu výučby, aby mohol ver-
ne analyzovať, interpretovať proces výuč-
by z aspektu subjektov. To je podmienka 
výskumu založeného na princípoch kva-
litatívnej metodológie; je to subjektívny 
pohľad na skúmanú didaktickú realitu 
z aspektu subjektov výskumu. Nejde však 
o   jediný subjektivizovaný pohľad, ale 
o  viaceré subjektivizované pohľady, kto-
rých pretnutie v istom kľúčovom momente 
či kritickom bode poskytuje obraz o  skú-
manej didaktickej realite. Samozrejme, 

ešte treba pripísať obrazu skúmanej reality 
náležitý význam a/alebo zmysel. J. Bruner 
(1986) uvádza, že svet (s)poznávame  roz-
manitými spôsobmi a odlišnými postojmi,  
pričom  každý jeden spôsob, ktorým (s)
poznávame, produkuje rozmanité štruk-
túry alebo reprezentácie o realite/realitách. 
Autori monografi e súhlasia s názorom, že 
realita existuje, ale to, čo má byť deskrip-
ciou (opisom) reality, opisom nie je a ani 
nikdy nebude, to znamená, že náš svet, 
resp. naša realita, je vždy niečo, čo vytvá-
rame (R.  Rorty In: J. K. Smith, 1995, s. 
17). Didaktickú realitu utvára učiteľ s deť-
mi spoločne a  vzájomne, z  čoho vyplýva, 
že interpretácie didaktickej reality si tieto 
subjekty utvárajú na základe vzájomného 
sociálneho konštruovania jej reprezentácie, 
a preto im výskumník venuje náležitú po-
zornosť.

Zamýšľať sa nad procesom výučby predostiera niekoľko otázok:

• Otázka významu. Aký význam ako subjekt pripisujem procesu výučby? Aký 
význam procesu výučby pripisujú jeho ďalšie subjekty? Je prítomná významová 
zhoda medzi mnou a ďalšími subjektmi výučby, ako i medzi nimi navzájom? Na 
ktorých interpretáciách významu procesu výučby sa možno zhodnúť; na ktorých 
nie a prečo? Otázka významu je spätá s nachádzaním odpovedí minimálne na 
dve určujúce podotázky: a) Je interpretácia didaktickej reality procesu výučby vý-
znamná, pretože zvažovaná skutočnosť zasahuje a ovplyvňuje dotknuté subjekty? 
A b) Je interpretácia didaktickej reality procesu výučby významná, pretože pre-
zentuje (naznačuje) alebo odhaľuje čosi (ne)typické, či (ne)špecifi cké v súvislosti 
s ustáleným správaním subjektov v procese výučby? 

• Otázka konceptualizácie. Ktoré pojmy (a prečo) vzťahujúce sa na význam procesu 
výučby umožňujú vývoj a spresňovanie abstrahujúcich myšlienok (integrovanie 
poznania do vyšších a novších celkov na základe tvorenia systémov, pojmov a ich 
vzťahov pod vplyvom preferovaných hodnôt)? Ktoré koncepty a koncepcie vstu-
pujú do interpretovania významu/významov procesu výučby? Koncepty a kon-
cepcie interpretovania procesu výučby vyžadujú zmenu a  pod akou perspektí-
vou nazerania sa má zmena uskutočniť? Ide o zapájanie dialektického procesu  

„uchopovania“, porozumenia a interpretovania reality, v ktorom to prežité, usku-
točnené a uvedomované umožňuje konfi gurovať formu myslenia, ktorá prepája 
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subjekt s reálnymi otázkami, témami, problémami ap. chápania procesu výučby. 
Je to tiež otázka kritického myslenia (najmä metodologického zdôvodňovania). 
Kritické stanoviská sú predpokladom výskumnej (akčnej) transformácie procesu 
výučby, aby sa mohla redimenzovať (opätovne dimenzovať) vitálna prax kultúr-
nych a diskurzívnych praktík procesu výučby. Ide o zameranie sa na koncepty 
(koncepcie), ktoré skúmaný jav najpriliehavejšie opisujú.

• Otázka výskumu. Čo sa javí potrebné skúmať v procese výučby − prečo sa tým 
výskumne zaoberať? Čo konkrétne a prečo sa začne vynárať (objavovať) pri skú-
maní procesu výučby? Je potrebné uplatniť praktické (Čomu je potrebné porozu-
mieť?), či kritické skúmanie (Čo je potrebné odôvodnene (z)meniť?)? Prečo for-
mulovať a identifi kovať aktuálne problémy (ich profi l, rozsah, presah do štruktúr 
procesu výučby ap.), ktoré sa vynárajú? Reálne prítomné a metodologicky ucho-
pené rôzne kontrasty môžu pomôcť učiteľom (deťom ap.) zvýrazniť nové, iné, 
funkcie, elementy, entity, faktory procesu výučby, ktoré pred skúmaním unikli 
(resp. neboli v zornom poli ich záujmu, či boli im vzdialené − nedotýkali sa ich) 
ich pozornosti (a aktuálne sa vynárajú, objavujú) a identifi kovať i overiť si, kto-
ré funkcie elementy, entity, faktory procesu výučby sú relevantné (či irelevant-
né) pre ich nový koncept poznania a  interpretovania významu procesu výučby. 
Výskum má poskytnúť porozumenie problému, zaujatie stanoviska subjektov, má 
opísať funkčnosť skúmaných javov vo vzťahoch systému (konkrétne, nie všeobec-
né súvislosti) a  koncipovať novú explikačnú teóriu, príp. vyvolať zmenu (napr. 
akčným výskumom1).

1 Akčný výskum (napr. J. Elliott) je procesná a systematická aktivita iniciovaná výlučne na základe iniciatívy subjektov, 
ktoré pôsobia v konkrétnej sociokultúrnej praxi. Sú to napr. učitelia, ktorí chcú zmeniť charakter (podstatu) svojej 
vlastnej praxe. Je prospešné, ak je súčasťou tímu aj profesionálny výskumník z radov subjektov alebo výskumník, 
ktorý sa dlhodobo zaoberá predmetnou tematikou v rámci predmetu konkrétneho akčného výskumu a ktorý bude 
akýmsi sprostredkovateľom vhodných metodologických princípov a nástrojov pre subjekty realizujúce akčný výskum. 
V školstve, v rámci zmeny napr. koncepcie výučby alebo jej podstatnej časti, je akčný výskum reálnym nástrojom 
zmeny evokovanej zvnútra, vychádzajúcej z profesijných potrieb a záujmov vyučujúcich. Subjekty si uvedomujú reál-
nosť napĺňania cieľov zmeny, hľadajú konkrétne možnosti, angažujú sa v získavaní informácií, vzájomne konzultujú, 
koncipujú projekt vrátane konkrétneho konania vyvolávajúceho zmenu a udržateľnosť výsledkov navodených zme-
nou (pozri ďalej v texte monografi e).

Na rozdiel od kvantitatívnej metodológie (ktorou sa kladú otázky: Koľko?; Koľko-
krát? – pretože ide o kvantifi káciu skúmaných javov a dedukovanie, na ktoré sa odpo-
vedá číslom, množstvom a veličinami) sa uplatnením kvalitatívnej metodológie kladú 
otázky: Čo?; Prečo?; Ako?; Čím? ap., čo znamená, že sa pátra po kvalite významu/ov 
a ide o určenie kvality z pohľadu dotknutých subjektov2. Kvalitatívna metodológia sa vo 
výskume uplatňuje vždy a vtedy, keď je skúmaný problém (skúmaná téma):

• hlboko ukotvený v názoroch subjektov – ide o silné presvedčenia a viery skúma-
ných subjektov, ktorým pripisujú vysoký význam;

• komplexný – ide o problém presahujúci jeden, či niekoľko aspektov profesijného, 
spoločenského, či súkromného života a je interpretovaný ako rozsiahly;

• úzko špecifi cký – takýto problém sa vzťahuje na špecifi ckosť javu, konania, mys-
lenia subjektu, subjektov, zväčša je vzdialený štandardnému uvažovaniu do prob-
lematiky nezainteresovaných občanov, zamestnancov ap;

• citlivý – takýto problém je predmetom uvažovania vzťahujúceho sa na istý druh 
tabu; na tému, ktorá nie je zvyčajne voľne v  spoločnosti pertraktovaná; môže 
ísť o problém nejako zasahujúci, prípadne nejako zraňujúci osobnosť subjektu, 
subjektov;

• slabo, neúplne defi novaný – ide o tematiku, ktorá je subjektmi problematizovaná, 
avšak nie je vystihnutá buď jej podstata, príčina/príčiny, faktory ap. alebo je málo 
dôkazov o prítomnosti javov, ktoré by mali potrebnú výpovednú hodnotu;

• odmietaný – ide o tematiku, o ktorej sa pre rôzne príčiny odmieta hovoriť, dis-
kutovať, a preto alebo práve preto sa mu nevenuje výskumná pozornosť. Istým 
spôsobom tento problém, jeho tematizácia a lingvistická reprezentácia môžu pre 
výskumníka predstavovať intelektuálnu, profesijnú výzvu.

2 Kvalitatívna metodológia je sebestačnou metodológiou, čo znamená, že nepotrebuje koncepty kvantitatívnej meto-
dológie, aby bola a zostala funkčnou, integrovanou a s vlastnou identitou. Jedným zo zásadných prvkov kvalitatívnej 
metodológie je (re)konceptualizácia a i vďaka tomuto prvku je vyhranená voči kvantitatívnej metodológii. Kvalita-
tívna metodológia narába so slovom, významom, významovými posolstvami subjektov, naráciami, metaforami, či 
hyperbolami; to sú jej typické nástroje. Nezaujíma sa o čísla, množstvá veličiny, výpočty, štatistiky ap., to prenecháva 
kvantitatívnej metodológii. Obe metodológie však predstavujú skúmanie odlišných a nekompatibilných entít, ele-
mentov, prvkov ap. Obe vidia svet a jeho interpretácie odlišne a nezlučiteľne. Jedna z nich dokazuje (kvantitatívna) 
a druhá ukazuje aký je svet (kvalitatívna) z pohľadu tých, ktorí v ňom žijú. Jedna je sterilná, nedotknutá, vzdialená, 
objektívna a druhá je ľuďmi zasiahnutá, prepojená, je ich súčasťou, je subjektívna. Preto vysvetľovanie rovnakého 
javu z pohľadu  kvantitatívnej metodológie je a musí byť odlišné od jeho vysvetľovania z aspektu princípov kva-
litatívnej metodológie, a to zodpovedajúcou terminológiou. Obe metodológie sú odlišné, ale ak sú obe rovnako 
dobre odvedené dvomi odlišnými skupinami výskumníkov, môžu poskytnúť kompaktnejší obraz o skúmanej realite. 
Na rozdiel od kvantitatívnej metodológie (ktorou sa kladú otázky: Koľko?; Koľkokrát? – pretože ide o kvantifi káciu 
skúmaných javov a dedukovanie, na ktoré sa odpovedá číslom, množstvom, veličinami) sa uplatnením kvalitatívnej 
metodológie kladú otázky: Prečo?; Ako?; Čím? ap., čo znamená, že sa pátra po kvalite významu/ov a ide o určenie 
kvality z pohľadu dotknutých subjektov. Ako vidno, aj rigorózny prístup oboch metodológií je odlišný.
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Ak je objektom výskumných aktivít kvalitatívneho výskumníka (v  rámci pedago-
gických vied) hlavne proces výučby (v  rámci inštitucionálnej edukácie) a  všetko, čo 
sa ho týka, tak v  rámci interpretovania takejto humánnej aktivity sa možno stretnúť 
s uvedenými typmi výskumných problémov, ako aj s ich možnou kombináciou. Kvali-
tatívna metodológia výskumníkovi umožní odhaliť, čo stojí za výskumným problémom 
z aspektu subjektov výskumu. Pre úspešnosť odhaľovania treba zistiť rozsah chápania 
výskumného problému zo strany subjektov, ktorých sa bezprostredne či následne týka, 
pretože problém vzíde od subjektov a výskumník sa ho usiluje pochopiť už v začiatkoch 
tak, aby ho mohol relevantne v súlade so subjektmi výskumu interpretovať. Pri skúmaní 
procesu výučby vďaka kvalitatívnemu výskumu môžeme (tak ako v prípade iných hu-
mánnych aktivít) identifi kovať:

• faktory alebo vplyvy, ktoré sú v pozadí konkrétnych postojov, presvedčení a viery 
subjektov procesu výučby;

• motivačné činitele a bariéry, ktoré podporujú alebo potláčajú konkrétne rozho-
dovanie sa, konanie a pôsobenie či nečinnosť subjektov procesu výučby;

• zdroje, podnety vzniku alebo výskytu konkrétnych udalostí, osobných či skupi-
nových skúseností prítomných v procese výučby a/alebo majúcich vplyv na pro-
ces výučby;

• školské edukačné kontexty, v ktorých sa vyskytujú určité edukačné javy, vzťahy, 
súvislosti systému.

toho, čo sa dozvedá od subjektu výskumu. 
Stanovisko výskumníka sa preto nevyža-
duje a nie je ani žiaduce.

Výskum je organizačná forma vedy – 
vedecká profesijná aktivita (Š. Švec a kol., 
1998, s. 51), čo znamená uvažovať a reali-
zovať také výskumné aktivity, ktoré svojím 
zámerom, cieľom, jednoducho, celou svo-
jou koncepciou umožnia reálny a  kvalita-
tívny posun vedy v jej trajektórii. V súvis-
losti s pojmom „reálny“ autori monografi e 
naznačujú, že posun má byť zjavný, má 
umožniť vidieť skutočný stav vedy, ktorá 
bola na počiatku skúmania v bode za hori-
zontom a po výskume sa horizont stal prí-
tomnosťou. Pod pojmom kvalitatívny tre-
ba zvažovať prítomnosť tých zmien, ktoré 

Kvalitatívne skúmať didaktickú realitu 
predpokladá byť jej integrálnou súčasťou 
spolu s dotknutými učiacimi a učiacimi sa 
subjektmi, pretože pohľad z jej vnútra roz-
vrstvuje didaktickú realitu inak ako po-
hľad na ňu (sterilne, nedotknuto) zvonka. 
Pohľad zvnútra umožňuje globálny náhľad, 
celkové pochopenie javov; mentálneho, 
konceptuálneho (ako si subjekty javy kon-
ceptualizujú) nastavenia subjektov ap. Vý-
skumník musí byť a zostať odosobnený, čo 
znamená akceptovať výlučne názor, stano-
visko, myšlienku, poznanie, históriu, po-
stoj, konanie, presvedčenie, pravdu, chybu/
omyl, vysvetlenie, očakávanie, predpoklad, 
víziu, perspektívu subjektu výskumu a ne-
kontaminovať výskumný materiál svojimi 
úvahami o (ne)správnosti, či (ne)vhodnosti 

navodia kvalitu v  podobe úplnosti, pres-
nosti, výstižnosti, vymedzení, jasnosti na 
úrovni vyššieho rozvoja poznania vo vede. 
Autori monografi e si plne uvedomujú, že 
rozvoj pedagogickej vedy sa neuskutočňuje 
tak rýchlo, ako napríklad rozvoj technolo-
gických vied, to však neznamená, že by sa 
nemal realizovať vôbec. Ani autori mono-
grafi e nemajú v tomto prípade na mysli par-
ciálne poňatý výskum či výskum zasahu-
júci do iných vedných oblastí, ale výskum 
realizovaný a  zastrešovaný pedagogickou 
vedou. Rovnako nemajú na mysli výskumy 
iných vedných oblastí (bez akéhokoľvek 
vedomého prepojenia s  pedagogickou ve-
dou), ktorými sa zamýšľajú modifi kovať či 
transformovať pedagogickú vedu. Autori 
monografi e nevidia v  súčasnosti priestor 
na polemiku, či je pedagogika vedou alebo 
nie; prípadne, či je teoretickou alebo prak-
tickou vedou ap. Tieto úvahy považujú 
za nevyzreté, scestné a  za dosť vzdialené 
skutočnému metodologickému chápaniu 
vedy. I  dichotomické moderné označenia 
teória vs. prax sú v postmoderných chápa-
niach interpretované inak. Postmoderní 
vedci trvajú na tom, že nie sme diváci, kto-
rí prijímajú svet, ale účastníci toho, čo sa 
snažíme poznať (S. J. Grenz, 1997, s. 59). 
Meniace sa poňatie sveta dalo do pohybu 
zmenu v našom chápaní toho, čo je pozna-

nie a ako poznávame. Veda už nevystupu-
je ako ostrov objektivity v mori kultúrnej 
relativity. Ako uvádza T. S. Kuhn (1970, 
s. 111, In: S. J. Grenz, 1997, s. 61), pod 
vplyvom novej paradigmy vedci prijímajú 
nové nástroje a skúmajú nové miesta. A čo 
je ešte dôležitejšie, počas revolúcií vedci 
vidia nové a  odlišné veci, i  keď sa poze-
rajú známymi nástrojmi na rovnaké mies-
ta, ktoré pozorovali predtým. Po viac ako 
štyridsiatich rokoch Kuhnovej myšlienky 
si súčasníci uvedomujú, že treba nachá-
dzať a uplatňovať i nové nástroje skúmania, 
ktoré vnesú do jeho zmieneného pozoro-
vania nový rozmer. Nový rozmer pozoro-
vania znamená prijať fakt, že pomocou ja-
zyka si konštruujeme svoj vlastný svet a že 
existuje toľko rôznych svetov, koľko je sve-
totvorných jazykov. Túto mnohosť svetov 
postmodernizmus úplne rešpektuje. Mno-
honázorovosť je novším fenoménom v na-
šom kultúrnom priestore a  jednou z  no-
vých úloh vedca je nachádzať a analyzovať/
interpretovať zjednocujúce znaky v  inter-
subjektívom myslení subjektov ako spo-
lutvorcov súčasných svetov. V  súčasnosti 
sú jedinci, skupiny, spoločenstvá tvorcami 
i  súčasťou mnohopluralitných modelov 
uvažovania; pluralita je na vzostupe, uti-
litarizmus patrí do minulosti.

1. Konceptualizovať pedagogickú vedu nie malými parciálnymi výskumami či 
„len“ výskumnými sondami zväčša kvantitatívnou metodológiou, ale koncipovať 
výskum, ktorý umožní nielen interpretovať súčasný stav didaktickej praxe na 
báze vedeckého poznania tejto humánnej aktivity, ale tiež meniť (aktívne a v sú-
činnosti s  inými pretvárať) perspektívu nazerania na ňu – to je výzva súčasnej 
(postmodernej) epochy ľudstva.
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2. Autori monografi e nespochybňujú koncept kvantitatívnej metodológie3, ani jej 
prínos pre rozvoj, avšak vyslovuje názor, že kvantitatívna metodológia odhaľuje 
jednu stranu skúmaného problému a kvalitatívna metodológia jeho druhú stranu. 
Tieto dve metodológie sú nezlučiteľné pre svoje paradigmatické východiská. Vy-
chádzajúc z toho, kvantitatívni výskumníci realizujú svoje kvantitatívne výskumy 
a kvalitatívni výskumníci svoje kvalitatívne výskumy. Nepochopiteľným by sa 
ukazovalo, ak by sa o realizáciu akéhosi „zmiešaného typu skúmania“ (tzv. zmie-
šaný dizajn) pokúšal sám osebe jeden výskumník; ťažko by totiž obsiahol zlúče-
nie nezlučiteľných (kontradiktorických) paradigiem. Zmiešaný dizajn vyhoto-
vený jedným subjektom poukazuje na nedôslednosť v uskutočnení numerických 
(matematicko-štatistických procedúr ako je napr. štatistická pravdepodobnosť) 
a v nenumerických (triangulácia, konceptualizácia, teoretizácia, indukovanie fe-
noménu) procedúr elaborácie výskumného materiálu. Rovnako súbežne nemož-
no vyhovieť princípom, zámerom a perspektívam dvoch odlišných metodológií. 
Povrchnosť, slabá alebo žiadna orientácia v paradigmách, teóriách, utilitaristické 
konanie ap. nie sú znakmi profesionality kvalitatívneho výskumníka.

3. Autorom tejto monografi e sa ukazuje prirodzeným, že na skúmanie subjektov 
procesu výučby by mala byť prednostne využívaná kvalitatívna metodológia. Ide 

3 Vysvetľujúce stanovisko vo veci rozdielu medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou metodológiou a výskumom poskytuje 
P. Ondrejkovič (2007, s. 125):

Kvantitatívny sociálny výskum Kvalitatívny sociálny výskum

Vysvetľovať Chápať, rozumieť

Postupovať nomoteticky Postupovať idiografi cky

Skúšať (overovať) teórie Vyvíjať teórie

Používať deduktívne metódy Používať induktívne metódy

Postupovať etiologicky Postupovať interpretatívne

Postupovať ahistoricky Postupovať historizujúco

Koncepcie formulovať uzavreto Koncepcie formulovať otvorene

Predeterminovanie výskumníka Zaraďovanie skúmajúceho do 

príslušných vzťahových rámcov

Odstup výskumníka Identifi kácia výskumníka s pred-

metom výskum

Postupovať staticky Postupovať dynamicko-proce-

suálne

Rigidný postup Flexibilný postup

Postupovať partikularisticky Postupovať holisticky

Náhodné sondy Na príklade teórií

Odstup od zistených dát Blízkosť k zisteným dátam

Zdôrazňovať rozdiely Zdôrazňovať to, čo je spoločné

Reduktívna analýza dát Explikatívna analýza dát

Vysoká miera merania Nízka miera merania

predsa o seriózne a hĺbkové interpersonálne porozumenie živým subjektom (roz-
diel medzi pedagogikou a patológiou je v tomto prípade viac ako zrejmý), ktoré 
žijú svojimi humánnymi aktivitami s bohatosťou vlastných (osobných, sociálnych 
a profesionálnych) skúseností.

4. Vďaka kvalitatívnej metodológii a skúmaniu, ktoré umožňuje uskutočniť socio-
kultúrne podmienenú reštrukturalizáciu deja, udalosti, procesu, tvorby koncep-
tu, konštruktu ap., sa umožňuje subjektom znovu prežiť situácie, analyzovať ich, 
interpretovať ich a  uskutočniť zásadné zmeny nielen navonok, ale i  vo vnútri 
subjektu na základe mentálnej tvorivej aktivity – zmeniť perspektívu nazerania, 
lebo pod zmenenou perspektívou nazerania subjekt „vidí“ objekty, javy, udalosti 
(...) inak, čo znamená, že im prikladá inú hodnotu, význam.

5. Vďaka kvalitatívnej metodológii možno spoznať toho, kto navrhuje, a diskutovať 
o tom, prečo nad niečím uvažuje, kto ho (spolu)utvára, aký konceptuálny rámec 
má táto referencia ap. Kvalitatívna metodológia akceptuje a akcentuje, že teórie 
sú konštruované (vznikajú, sú utvárané) v realite výskumu. Realita však jestvuje 
pred skúmaním konkrétnej teórie, je subjektmi utváraná a pretváraná nezávisle 
od toho, či ju mieni ktosi skúmať, poznávať, analyzovať, interpretovať. Dôležitý 
je však vzťahový a hodnotový systém subjektu výskumu, ktorý poskytuje sub-
jektívnu interpretáciu reality, ktorej je aktívnou súčasťou, čo je pre kvalitatívnu 
metodológiu určujúce.

6. Kvalitatívna metodológia sa zaoberá (v  intenciách tejto monografi e) pedago-
gickým výskumom edukačnej (didaktickej) reality. Využíva senzibilizujúce, nie 
defi ničné koncepty. Získané údaje majú preto kvalitatívny rozmer. Kvalitatívna 
metodológia sa pokúša rozvíjať zásadnú, akčnú, nie formálnu teóriu. Kvalitatív-
na metodológia uplatňuje ako principiálny nástroj teoretického konštruovania 
prípadovú štúdiu, experiment s dvomi skupinami prenecháva kvantitatívnej me-
todológii. Kvalitatívna metodológia je zameraná na prirodzené generalizovanie, 
vychádzajúc z úvah subjektov výskumu, na rozdiel od kvantitatívnej metodológie, 
ktorej ide o formálne generalizovanie. Koncepty kvalitatívneho skúmania vzni-
kajú a posteriori, očakávania kvantitatívneho skúmania sú defi nované a priori. 
Kvalitatívna metodológia akceptuje a akcentuje subjekty výskumu ako aktívnych 
aktérov (zapojených do kolaborácie v  skúmaní), kvantitatívna metodológia ich 
považuje za objekty výskumu (ako osoby, ktoré vplývajú na dedukovanie údajov). 
V kvalitatívne poňatom skúmaní sa využíva participatívne pozorovanie a nefor-
málne interview, v kvantitatívne poňatom skúmaní je to neparticipatívne pozo-
rovanie, dotazník a kategórie spolu s premennými zadefi nované a priori. V rámci 
kvantitatívnej metodológie sa postupuje nomoteticky (na základe zákonitostí 
v poznávaní zákonov vývoja a  fungovania spoločnosti) a  v  rámci kvalitatívnej 
metodológie sa postupuje idiografi cky (na základe osobitostí, neopakovateľnosti, 
výnimočnosti a nezovšeobecňujúco).
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7. Poznať (tematizovať, lingvisticky reprezentovať) biografi u subjektov kvalita-
tívneho skúmania je prínosom nielen pre samotný subjekt výskumu preto, že 
svoju skúsenosť môže spolu s ostatnými situovať v téme, ale i pre samotného vý-
skumníka – je to proces objavovania humánnej podstaty v každodennom konaní 
s pridanou hodnotou situovať i seba samého v identických či podobných život-
ných, profesijných udalostiach a v úvahách o nich. Kvalitatívny výskumník je tak 
jedným z nástrojov ním realizovaného skúmania. Pridanou hodnotu samotného 
kvalitatívneho skúmania je i možnosť vedomej decentrácie (situovania sa), keď 
subjekt skúmania môže na svoje konanie nazerať akoby z pozície tretej osoby, 
a tak ju analyzovať/interpretovať za humánnej podpory výskumníka.

Metodologické inšpirácie a ašpirácie ako základ pre explicitné vymedzenie objektov 
výskumu a jeho subjektov – kvalitatívny výskumník v prostredí školského edukačného 
kontextu (v materskej škole) si kladie v spolupráci so subjektmi výskumu mnoho otázok, 
medzi ktorými sú zaujímavé najmä tieto:

• Akému typu kvalitatívneho výskumu sa budeme venovať a prečo?

• Na aký problém (ktorý bude výskumným problémom) zameriame našu pozor-
nosť a prečo?

• Nepochybne identifi kovaný problém si (zrejme) uvedomujeme viacerí, ak nie 
všetci. Zaoberá sa už niekto z prostredia príslušného školského edukačného kon-
textu (intuitívne, metodologicky) problémom a ako to robí?

• Zistenia, ktoré subjekt má, sú verným opisom reálneho problému (jeho 
zodpovedajúcou interpretáciou), alebo sú jeho neúplnou, nepresnou inter-
pretáciou s nízkou výpovednou hodnotou?

• Dotýka sa identifi kovaný problém určitého počtu, určitej skupiny subjektov, 
alebo zasahuje celú sociálnu štruktúru školského edukačného kontextu?

• Čo je (hypotetickou, príp. reálnou) príčinou vzniku identifi kovaného prob-
lému?

• Ako a  v  čom sa prejavujú dôsledky prítomnosti problému v  školskom 
edukačnom kontexte?

• Aké budú dôsledky intenzívneho metodologického zaoberania sa identifi -
kovaným problémom pre jednotlivcov, skupiny a celú sociálnu štruktúru?

• Aké prostriedky a aké metodologické nástroje môžeme využiť na získanie dôka-
zov o prítomnosti problému (jeho rozsiahlosti, presahu do sociálnych štruktúr 
ap.) a na získanie výskumných dát v súvislosti s identifi kovaným problémom?

• Napr. koľko pozorovaní a záznamov z nich bude potrebných, koľko interview sa 
uskutoční, koľko prípadových štúdií sa vyhotoví ap.?

• Kto bude tvoriť súbor subjektov výskumu (participantov a  informantov) a  aká 
bude základná organizačná jednotka výskumu?

• Kto z učiteľov, vychovávateľov, odborných pedagogických zamestnancov, tried, 
učiacich sa/herných skupín detí ap. bude konštituovať vzorku/vzorky subjektov 
výskumu?

• Koľko času budeme venovať skúmaniu a ako ho rozvrhneme?

• Akú pomoc a refl exiu si budeme navzájom poskytovať, kedy a akými prostried-
kami?

• Ktoré osoby (z radov výskumníkov i participantov) budú tvoriť riešiteľský kolek-
tív a koľko takých riešiteľských kolektívov bude potrebných?

J. Gil Flores (1994) a M. L. Smith, (1987) uvádzajú základné defi ničné kritériá kva-
litatívneho výskumu nasledovne:

• Je to empirický proces, nie žiadna čistá špekulácia, interpretácia alebo refl exia 
výskumníka.

• Študuje kvality alebo kvalitatívne entity a usiluje sa pochopiť ich v špecifi ckom 
kontexte. Zameriava sa na významy, deskripcie a  defi nície situovaním ich do 
kontextu.

• Snaží sa poznať subjektívne procesy. Kvalitatívne skúmanie sa usiluje byť v súla-
de s významom konania z perspektívy skúmaného subjektu (F. Erickson, 1982 
In: Wittrock, M. C., 1989).

• Preukazuje veľkú citlivosť voči skúmanému kontextu, t. z.:

1. Dáta sú interpretované zo skúmaného kontextu, bez generalizácií.

2. Študuje formu, ktorou sú rozvíjané procesy v určitých kontextoch.

3. Vzťahuje sa na to, čo chce študovať spolu s kontextmi, ktoré ovplyvňujú 
fenomén.

• Pri študovaní činu a udalosti v ich scéne chápe čin a udalosť komplexne, a pre-
to nemôžu byť posudzované ako uniformné, vyselektované, zbavené pôvodného 
kontextu.

• Nástroj, metóda nemajú funkciu garantovať pravdu, ale majú byť uplatnené kre-
atívnym spôsobom na špecifi ká každej situácie; vzťahuje sa na diverzitu uplatňo-
vaných techník a stratégií.
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Kvalitatívne skúmanie dáva príležitosť, 
aby sa nová teória vynorila z  interperso-
nálnej interakcie a transakcie, ale i z inte-
rakcie, ktorá sa vykonáva na výskumnom 
materiáli získanom vo výskumnom teréne 
(elaborácia výskumného materiálu). Ide 
o  to, aby sa uskutočnila nematematická 
interpretácia, ktorej zámerom je objaviť 

– identifi kovať koncepty a  vzťahy a  orga-
nizovať ich do explikatívnych (výpoved-
ných) teoretických schém. Kvalitatívna 
metodológia ponúka výsledky skúmania 
vzťahujúce sa na význam(y), konštatáciu 
pravidelností, modelov, explikácií, mož-
ných konfi gurácií a na kauzálne a zámerné 
vplyvy.

Kvalitatívny výskum má štyri základné etapy, ktoré majú cyklický (opakujúci sa cyklus) 
charakter vzrastajúcej špirály. Ide (podľa A. Quintana Peña, 2006, s. 50) o:

• Formulovanie: Čo je to, čo sa ide skúmať a prečo? O čo konkrétne ide? Prečo sa ide 
skúmať práve to? Čo sa tým má (bude) sledovať?

• Dizajnovanie: Ako sa bude realizovať výskum (skúmanie) – v  akých intenciách?; 
V akých podmienkach a za akých okolností sa bude skúmať – akým spôsobom, v akom 
čase, priestore, s kým, čím?

• Uskutočnenie: Ktorá stratégia umožní rozvinúť zámery výskumného projektu a do-
siahnuť jeho ciele?

• Záver: Akým progresívnym spôsobom sa zosystematizujú proces a výsledky výskumu?

Schéma 2 Multicyklická logika kvalitatívneho skúmania. A. Quintana Peña (2006, s. 50)

Metodologické princípy kvalitatívneho 
výskumu (skúmania) – kvalitatívna meto-
dológia je nositeľom holistickej, globálnej 
perspektívy študovaného fenoménu bez 
redukcie subjektov na premenné (a na šta-
tistov). Nezaoberá sa (na)plnením kvót, ale 
pri študovaní fenoménu uvedomovaním 
si elementov, ktoré ho obklopujú a  spolu-
utvárajú. Umožňuje detailné porozume-
nie perspektív subjektov výskumu. Osoby 
(subjekty), kontexty alebo skupiny nie sú 
redukované na premenné, ale sú zvažova-
né ako jeden celok. Každý kontext je je-
dinečný, tak ako subjekt či skupina osôb. 
Prostredníctvom adekvátnej stratégie sa 
hľadá možnosť, ako získať a  analyzovať 
údaje subjektívneho významu – usku-
točnením intenzívnych štúdií v  malom 
meradle. Nezaujíma sa o  štúdium repre-
zentatívnych vzoriek más pri študovaní 
univerza, ale zaoberá sa hĺbkovou analý-
zou menšieho počtu subjektov. Nezovše-
obecňuje, naopak, poukazuje na špecifi ká, 
výnimočnosti, odlišnosti v  skúmaných 
humánnych realitách. Nehľadá očakávané, 
ale nachádza (doposiaľ) nepoznané, neo-
písané. Nevyťahuje z kontextu, ale snaží sa 
zasadzovať do kontextu, do prirodzeného, 
samozrejmého konania subjektov. Hlav-
ným cieľom kvalitatívneho výskumu je po-
rozumieť a  interpretovať sociálnu realitu, 
transformovať sociálnu realitu z  perspek-
tívy subjektov skúmania spolu s  kontex-
tualizovaním individuálneho a sociálneho 
poznania. Kvalitatívne skúmanie znamená 
konzistentné, úplné priblíženie sa subjek-
tívnym a  intersubjektívnym realitám ako 
legitímnym objektom vedeckého pozna-
nia. Znamená to štúdium každodenného 
života, ktorý predstavuje bázický scenár 
auto/sociokonštruovania, konštituovania 
a  rozvíjania rozličných životných (vráta-
ne profesijných) plánov, ktoré konfi gurujú 
a  integrujú špecifi cké dimenzie ľudského 

sveta. Tieto dimenzie získavajú jedineč-
ný, mnohovrstvový a  dynamický charak-
ter humánnych (nie subhumánnych) rea-
lít. Využitím kvalitatívnej metodológie sa 
výskumníci usilujú porozumieť ľudskému 
konaniu a  zámerom tohto konania, nie 
poukazovať na už známe, vytvorené vzťa-
hy príčina – dôsledok medzi fenoménmi. 
Kvalitatívna metodológia je označovaná 
ako induktívna a  participatívna, pretože 
dizajn (vynárajúci sa dizajn) a  zistenia sa 
vynárajú (vzídu) z  činností realizovaných 
v  kolaborácii medzi výskumníkom a  sub-
jektom výskumu v úzkej väzbe na skúmaný 
objekt. Zodpovedá fl exibilnému dizajnu 
skúmania, pričom do skúmania sa môžu 
organicky včleňovať zistenia, o ktorých sa 
v  počiatočných úvahách pred samotným 
skúmaním neuvažovalo, ale ktoré vhod-
nejšie pomáhajú pochopiť študovaný fe-
nomén. Neoperuje teóriami a hypotézami 
v rovine ich potvrdenia, ale ide jej o gene-
rovanie teórií, defi novanie výskumných 
problémov, výskumných otázok, ktoré 
otvárajú budúce kontúry iných, ďalších 
výskumov. Výskumný problém, výskumné 
otázky a  ciele skúmania sú koncipované 
tak, že umožňujú reálne indukcie v rámci 
mentálnej tvorivej aktivity vrátane partici-
pácie. Kvalitatívna metodológia a  jej skú-
manie sú orientované na hĺbkové štúdium 

– porozumenie komplexnej sociálnej rea-
lity, ktorým výskumník získava údaje cez 
akumulovanie početných textov získaných 
rôznymi metódami a  technikami získava-
nia údajov. Nejde o  deklarovanie skutoč-
nosti, ale o opísanie pôvodu a charakteru 
skúmanej skutočnosti vzhľadom na jej ak-
térov, o  jej zasadenie do kontextu diania 
a spoluutvárania.

Dizajn kvalitatívneho skúmania je dia-
lektickým modelom. Koncentrujú sa v ňom 
možnosti vzťahu medzi výskumníkom, 
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subjektmi výskumu a dimenziami obsiah-
nutými v téme (vo výskumnom probléme) 
a  zameranými na produkovanie určitého 
typu pohľadu tretej osoby (ktorá číta text 
konania subjektov), aby sa načrtli možné 
spôsoby konštruovania nového poznania. 
Pohľad (perspektíva) tretej osoby sa zakla-
dá na dosiahnutí vyšších úrovní interper-
sonálneho porozumenia. Výskumníkovo 
situovanie sa do pozície tretej osoby je 
žiaduce, pretože v kvalitatívnom skúmaní 
sa nevyžaduje stanovisko výskumníka na 
skúmanú tému/výskumný problém z jeho 
pohľadu (vylúčené je jeho posudzovanie, 
či odsudzovanie konania iných), ale ide 
výlučne o jeho interpretáciu konania a zá-
merov subjektov výskumu z  ich pohľadu 
(výskumník je interpretom konania iných 
subjektov, nie svojich názorov a presvedče-
ní o konaní iných subjektov). Kvalitatívny 
výskumník hľadá porozumenie fragmen-
tom fenoménu logikou, ktorá je zdieľaná 
ním a  subjektmi výskumu. Kvalitatívny 
výskumník musí urobiť mnohé rozhodnu-
tia vopred, v čase zvažovania dizajnu skú-
mania, v  prípravných fázach, v  počiatku 
samotného skúmania, ako i v celom jeho 
priebehu. Častokrát je pôvodná predsta-
va modifi kovaná počas samotného skú-
mania, hoci zámer a cieľ skúmania musia 
byť dodržané a  dosiahnuté. Kvalitatívny 
výskumník s  plnou vážnosťou uvažuje aj 
o  subjektoch výskumu, nakoľko tieto pre 
neho predstavujú kľúčových informátorov. 
Len vďaka vypočutiu si toho, čo o svojom 
konaní vypovedajú samotní aktéri, vý-
skumník získa bázu neodmysliteľných in-
formácií na pochopenie toho, čo má mož-
nosť odpozorovať. Spojiť faktor uvažovania 
subjektov o  svojom konaní so samotným 
ich konaním tvorí základ, od ktorého sa 
začína odvíjať uvažovanie výskumníka 
vrátane jeho ďalších výskumných činností. 
Kvalitatívny výskumník sa prostredníc-
tvom svojho výskumu dozvedá o  prekon-

cepciách a  v  závere svojho výskumu tiež 
o postkoncepciách, ktoré vlastnia a ktoré 
si modifi kovali subjekty zapojené do skú-
mania. Konanie výskumníka a  subjektov 
výskumu podlieha vzájomnému pôso-
beniu a  vplyvu. Kvalitatívny výskumník 
nevstupuje do výskumu s  predpojatosťou, 
ale s  otvorenosťou voči názorom subjek-
tov svojho skúmania. Nazerať na veci, javy, 
udalosti a pod. z perspektívy skúmaných 
subjektov výskumu sa považuje za prí-
nosné, referenčné, hodnotné a významné. 
Toto nazeranie (situovanie sa do pozície) 
skúmaného subjektu umožní objekt skú-
mania dôkladnejšie tematizovať, lingvis-
ticky reprezentovať a  konceptualizovať. 
Kvalitatívny výskumník je sám osebe vý-
skumným nástrojom. Spolupodieľa sa na 
skúmaní, vrátane faktu, že sám môže byť 
subjektom skúmania, preto sa sebaskúma-
nie (introspekcia) akceptuje ako validný 
vedecký nástroj.

Výzvou súčasnej (postmodernej) epo-
chy ľudstva je konceptualizovať pedago-
gickú vedu nie malými parciálnymi vý-
skumami či „len“ výskumnými sondami 
na báze kvantitatívnej metodológie, ale 
koncipovať výskum, ktorý umožní nielen 
interpretovať súčasný stav didaktickej pra-
xe na báze vedeckého poznania tejto hu-
mánnej aktivity, ale tiež meniť perspektívu 
nazerania na ňu. Nakoľko didaktika (ako 
pedagogická náuka) skúma živé subjek-
ty v  živých intersubjektívnych vzťahoch 
v  rámci vzájomne a  spoločne utváraných 
humánnych realít (na rozdiel napr. od pa-
tológie), na skúmanie zákonitostí procesu 
výučby (ktorý je ľudskou intraakciou, inte-
rakciou a  transakciou) je kvalitatívna me-
todológia neodmysliteľná, nepopierateľná, 
metodologicky indikovaná. Ako uvádzajú 
C. Marshall a G. B. Rossman (2011), zá-
mery realizovať kvalitatívny výskum majú 
rôzne matice, ktoré môžu byť: exploratív-

ne, keď identifi kujú, objavujú alebo ge-
nerujú hypotézy o  nejakých fenoménoch 
alebo ich parciálnych úsekoch (môže ísť 
napr. o  identifi kovanie problematických 
faktorov v procese výučby učiteľom preto, 
aby boli odstránené príčiny ich vzniku, t. 
z. dlhodobo prejavovaný nezáujem dieťa-
ťa o  participáciu v  skupinovej diskusii vo 
výučbe anglického jazyka); explikatívne, 
keď vysvetľujú alebo uľahčujú porozume-
nie väzbám vzťahujúcim sa na skúmaný fe-
nomén, či identifi kovanie nových vzťahov 
medzi elementmi fenoménu (napr. môže 
ísť o  vysvetľovanie pravdepodobných prí-
čin narušenia vzťahov medzi učiteľom 
a  jeho deťmi vo výučbe vedenej v  nega-
tívnej klíme, t. z. poskytovanie sústavnej 
negatívnej spätnej väzby na učebný/her-
ný výkon dieťaťa/detí, napr. sústavné ne-
gatívne hodnotenie výslovnosti a  orálnej 
performancie dieťaťa), deskriptívne, pre-
tože dokumentujú, determinujú a  rozví-
jajú charakteristiky skúmaného fenoménu 
(napr. ide o  rozvíjanú deskripciu, ktorou 
sa zvýrazňuje prekrývanie špecifi ckých 
charakteristík skúmaného fenoménu, t. z. 
učiteľ opisuje učebné situácie, v  ktorých 
nastáva opakovaná chybovosť dieťaťa/detí) 
a  emancipatívne, pretože vytvárajú príle-
žitosti pre sociálnu transformáciu (napr. 
môže ísť o  realizáciu akčného výskumu 
so zámerom transformovať model uplat-
ňovanej výučby v  školskom edukačnom 
kontexte – tzv. učiteľský výskum, t. z. na-
stolenie signifi kantnej zmeny vo výučbe 
jednotlivých učiteľov). Z  tohto dôvodu je 
vhodné využívať na skúmanie didaktickej 
reality kvalitatívnu metodológiu, ktorej 
hlavnou formou je induktívne praktické 
a sociokritické skúmanie reality.

V  kvalitatívne poňatom skúmaní sa 
využíva najmä participatívne pozoro-
vanie, ohniskové skupiny (focus group), 
ohniskové interview a  neformálne inter-

view. Kvalitatívna metodológia a  jej vyu-
žitie v  didaktike (v  skúmaní zákonitostí, 
modelov, procesov, podmienok, subjektov, 
didaktického inštrumentária ap., ich vý-
voja, ich evalvácie) je uplatnenie koncep-
tuálneho umenia, keď subjekty výskumu 
(nevylučujúc tiež ďalšie subjekty výskumu 
ako deti) spolu a  vzájomne konceptuali-
zujú skúmaný fenomén, pričom majú na 
zreteli uplatniteľnosť. Prostredníctvom 
kvalitatívneho skúmania sa nemanipuluje 
názormi subjektov a  výsledky skúmania 
a ich konkrétny prínos sú defi nované a po-
steriori. Formovanie konceptov – spoločné 
konštruovanie konštruktov vzniknutých 
a  posteriori – je aktívnym tvarovaním 
symbolicky konštruovanej budúcnosti. 
Nie výskumy realizované výlučne exter-
nými inštitúciami bez aktívneho a  anga-
žovaného zapojenia subjektov školy, nie 
skúmanie vo vnútri školského edukačné-
ho prostredia samotnými pedagogickými 
zamestnancami bez prepojenia s  vonkaj-
ším svetom vedy (a  metodológie), ale vo 
vzájomnej súčinnosti možno napredovať 
v  rozvoji pedagogickej vedy s  náležitými 
formotvornými entitami.

Kvalitatívne skúmanie v  procese výuč-
by umožňuje identifi kovať viaceré príčinné 
podmienky, keďže proces výučby pred-
stavuje riadenú participáciu v humánnych 
aktivitách na základe uskutočňovania kul-
túrnych a diskurzívnych praktík učiacich 
sa a vyučujúcich subjektov; proces výučby 
je časom i  priestorom pre edukačné javy, 
stratégie, na ktoré majú vplyv rôzne in-
tervenčné podmienky, vplyvom ktorých 
sú vyvolané následky. Celý proces výučby 
je pre kvalitatívneho výskumníka (vrátane 
subjektov výskumu) istým významovým 
interpretačným rámcom. Významový in-
terpretačný rámec umožňuje ilustrovať, 
analyzovať, pochopiť to, čo a prečo sa deje. 
Interpretuje sa nadobudnutá a  subjekt-
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mi refl ektovaná skúsenosť, či a  nakoľko 
ovplyvnila, či ovplyvňuje viacero subjektov 
a zasahuje do ich humánnej zložky. I keď 
kvalitatívny výskumník vstupuje do pro-
cesu výučby bez predpojatosti a bez pres-
ne vymedzených kontúr skúmania, vždy 
sa zameriava v  skúmaní na prítomnosť 
a identifi kovanie nezávislej entity (čo a kto 
pôsobí) a  závislej entity (ako pôsobí a  čo 
je následkom toho pôsobenia) v prirodze-
nom slede udalostí vo výučbe. Kvalitatívny 
výskumník očakáva, že sa niekde preuká-
že následok iniciovaný a vyvolaný činnos-
ťami subjektov výskumu, aby mohol iden-
tifi kovať závislú udalosť. Ak sa mu podarí 
identifi kovať závislú udalosť, nemôže ju 
z kontextu vyberať, ale jeho povinnosťou 
je pochopiť ju kontextuálne (zasadenú do 
pôvodného kontextu). Uvedomuje si, že 
každý jav sa vyskytuje za určitých podmie-
nok, ktorých pôvod (vznik) však ani pred 
vstupom do výskumu, ani počas samotné-
ho skúmania kvalitatívny výskumník ne-
pozná. Medzi mnohými podmienkami je 
potrebné rozpoznať tie, ktoré sú potrebné 
na konštituovanie samotného (skúmané-
ho) javu. Kvalitatívny výskumník svoju 
pozornosť zameriava na spoznanie ne-
vyhnutných (nie náhodných) podmienok 
a  zároveň si overuje, či je skúmanie javu 
zodpovedajúce. Prístup kvalitatívneho 
výskumníka je akčne orientovaný v  tom 
zmysle, že všetky subjekty zapojené do vý-
skumu chápe a akceptuje v prvom rade ako 
sociokultúrne aktívne subjekty, t. z. ako 
členov istej komunity, ktorí majú isté úlohy 
v rámci rozličných činností, a  tieto úlohy 
majú za určitých podmienok a  okolností 
zrealizovať. Sú to práve subjekty výskumu, 
ktoré pripisujú udalostiam, podmienkam, 
činnostiam a  ich následkom zodpovedajú-
ci význam. V kolaborácii (ako najvyššom 
stupni spolupráce) s nimi má kvalitatívne 
skúmanie charakter humánnej aktivity. 

Pre kvalitatívneho výskumníka je pri-
rodzené hľadať informácie tam, kde sú. 
Získanie informácie je však len prvotným 
krokom. Kvalitatívny výskumník narába 
s mnohými informáciami, ale dôležité sú 
tie, ktoré majú priamy, najužší a najprínos-
nejší vzťah, a preto môžu pomôcť odkrývať 
a objavovať významné štruktúry umožňu-
júce pochopiť konanie a pôsobenie subjek-
tov výskumu.

Získavanie výskumného materiálu má 
byť relevantné. Relevantnosť spočíva v  lí-
nii tematicky ujasneného konania zodpo-
vedajúceho intenciám teoretickej orien-
tácii výskumníka a  v  jednotnej línii jeho 
uvažovania. Odklony sú možné (v prípade 
kvalitatívneho výskumu je im výskumník 
otvorený), ale význam a zmysel realizácie 
výskumného projektu vrátane získava-
nia výskumného materiálu musia zostať 
zachované. Pridržiavanie sa teoretických 
požiadaviek je zo strany výskumníka sa-
mozrejmosťou. Získavanie výskumného 
materiálu má byť adekvátne, čo znamená, 
že je potrebné počítať s  dostatočne nasý-
tenými opismi fenoménu v  každej fáze 
projektu výskumu (napr. väčšie množstvo 
realizovaných interview nezabezpečí nové, 
ani iné dáta, ako tie, ktoré sú už prvotne 
výskumníkom získané). So získavaním 
výskumného materiálu sa spája vhodnosť. 
Vhodnosť znamená posúdiť, či je (každý) 
krok výskumníka vyhovujúci s  ohľadom 
na subjekt výskumu, skupinu subjektov 
výskumu, podmienky, výskumný nástroj 
ap. Ide predovšetkým o  mentálne a  kul-
túrne situovanie sa výskumníka, vďaka 
ktorému (a v súlade s prispôsobením sa) sa 
umožní výskumníkovi jasnejšie porozu-
mieť sociokultúrnej situácii. Pri zvažovaní 
získavania výskumného materiálu má svo-
je opodstatnenie príležitosť, ktorú možno 
voľne charakterizovať ako príležitosť byť 

v správnom čase na správnom mieste a so 
správnymi ľuďmi.

V rámci získavania výskumného materi-
álu ide o to, aby výskumník dokázal primäť 
subjekt výskumu rozprávať a  vyrozprávať 
svoj personálny, sociálny a/alebo profesio-
nálny príbeh (skúsenosť), príp. aspoň jeho 
podstatnú časť, ktorá by tvorila prienik do 
skúmanej reality. Primäť znamená podpo-
riť subjekt, aby o svojej skúsenosti vypove-
dal čo najvernejšie (aj s osobným záväzkom 
vypovedať´ vyčerpávajúco v  rozsahu vlast-
nej skúsenosti a  jej interpretácie). Autori 
monografi e nespochybňujú pravdivosť vy-
povedania subjektu výskumu vo všeobec-
nosti (čosi také nepredpokladá, ale ani 
nevylučuje), skôr upozorňuje na otázku 
získania validného výskumného materiálu 
v zmysle ekonomizácie výskumnej aktivity 
práve vtedy, keď ide o  saturáciu (nasýte-
nosť) získavaného výskumného materiálu. 
Získavanie výskumného materiálu samo 
osebe je zložitým procesom práve v súvis-
losti so saturáciou výskumného materiálu. 
Kedy má výskumník ukončiť získavanie 
výskumného materiálu, je otázkou, ktorú 
si musí zodpovedať každý výskumník sám. 
Závisí od jeho spôsobilosti odhadnúť, či 
na výskumné otázky získal relevantný vý-
skumný materiál. Relevantnosť znamená 
závažnosť, dôležitosť. Čo je dôležité, to 
v samotnom procese získavania výskumné-
ho materiálu posúdi výskumník. Vonkajšia 
stránka získavania výskumného materiálu 
je zjavná a  zrejmá pre obe strany (nakoľ-
ko si ju obe uvedomujú). Vonkajšiu strán-
ku tvoria napr.: dostatok poskytnutého 
času a  jeho efektívne využitie, dostatočný 
priestor na vyslovenie názoru, na dokon-
čenie myšlienky, zosnímanie audiovizu-
álneho záberu zobrazujúceho podstatné 
konanie subjektu, dostatočný čas a zodpo-
vedajúci priestor na vyhotovenie grafi ckého 

záznamu či kresby. Vnútornú stránku tvorí 
prenos relevantnej (závažnej, dôležitej) in-
formácie, ktorý sa udeje „tu a  teraz“, nie 

„tam a  potom“. Kvalitatívny výskumník 
má zachytiť v  komunikácii, odpozorovať 
v konaní ten moment, ktorý je príznačný 
pre závažnosť, dôležitosť získavanej infor-
mácie − svoje miesto tu má citlivosť vý-
skumníka. Práve v  takýchto momentoch 
sú nenahraditeľné audiovizuálne záznamy, 
ktoré umožnia spätne sa prinavracať do 
situácií výskumných aktivít s  možnosťou 
prehrávať si (nielen vďaka audiovizuálne-
mu záznamu, ale i v mysli), udalosti, v kto-
rých sa prejavil príznačný moment pre 
závažnosť, dôležitosť získavanej informá-
cie. Uvedomenie si tohto momentu je pre 
výskumníka určujúcim bodom v  postupe 
získavania (a  neskôr i  analyzovania/inter-
pretovania) výskumného materiálu. Tento 
bod je charakterizovaný ako kvalita dát 

– kvalita získanej informácie, rozsah rele-
vantného materiálu, jasnosť audiovizuál-
neho záznamu, vystihnutie podstaty témy, 
výpovednosť interpretácie, bohatosť prí-
behu, uplatnenie metafor a/alebo hyper-
bol s ich zasadením do príslušného rámca 
uvažovania, pretnutie obzoru výskumníka 
a  subjektu výskumu, interakcia myslí ap. 
Zo strany kvalitatívneho výskumníka má 
ísť o  situovanú kogníciu, vďaka ktorej sa 
dokáže orientovať vo výskumnom materi-
áli − pohybovať sa v uvažovaní vpred i vzad 
podľa toho, akú informáciu (práve) získava. 
Situačný kontext získavania výskumného 
materiálu nemožno obísť, resp. neakcepto-
vať. Či už ide o  zrod terénnych zápiskov, 
participatívne pozorovanie, focus group 
(fókusovú skupinu), interaktívne neštruk-
túrované interview, spomienkové rozprá-
vanie ap. vždy treba mať na zreteli prísluš-
ný situačný kontext, v ktorom výskumník 
očakáva prítomnosť závažnej, dôležitej 
informácie (skúmaný jav ap.). Je nevyhnut-



KVALITATÍVNE SKÚMANIE V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

4948

né si uvedomiť, že zistenie prítomnosti zá-
važnej, dôležitej informácie v príznačnom 
momente je to (význam, zmysel), kvôli 
čomu výskumník investuje svoje úsilie, 
preto je výber, zhodnotenie, akceptovanie 
podmienok (prípadné prispôsobenie sa 
im) a úplné využitie situačného kontextu 
skutočným bodom zlomu pokroku v  po-
stupe výskumníka na projekte výskumu. 
Zistenie je predpokladom neskoršieho ex-
trahovania závažnej, dôležitej informácie 
z  bohatosti, spletitosti a  masívnosti vý-
skumného materiálu. Závažná informácie 
nie je osamotená, je prepojená s  ďalšími 
informáciami, resp. je na ne štrukturálne 
naviazaná. Kvalitatívneho výskumníka za-
ujímajú i vzťahy vôkol informácie, lebo jed-
na informácia (často) prináša ďalšiu infor-
máciu (príp. ďalšie informácie), ktorú však 
treba rozlíšiť a kategorizovať. Previazanosť 
informácií v komunikácii býva často zhlu-
kom, nie priamočiarou líniou toku infor-
mácií smerujúcich k výskumníkovi, preto 
je potrebná zvýšená pozornosť a zmienená 
citlivosť. Informácie v informačnom šume 
(i keď v riadenej komunikácii) majú fl uid-
ný charakter; preto odlíšiť závažné infor-
mácie od menej závažných či nezávažných 
býva zložitejšie. Situačné rozhodovanie 
závisí od faktorov, ktoré ilustruje schéma 3 
(s. 49). Schéma ilustruje dve od seba závis-
lé základné trajektórie konania kvalitatív-
neho výskumníka: 1) postup spoznávania 
objektu výskumu a 2) rozsah spoznávania 
objektu výskumu. Postup spoznávania 
objektu výskumu je vlastným napredova-
ním výskumníka pri zohľadnení požiada-
viek na realizáciu kvalitatívneho výskumu 

v  rôznorodom prostredí a  rôznymi sub-
jektmi výskumu. Trajektóriu treba chápať 
ako dráhu pohybu výskumníka v  zmysle 
dodržiavania princípov kvalitatívneho vý-
skumu. Ako príklad možno uviesť princíp 
vedeckosti pri získavaní výskumného ma-
teriálu, čo znamená, že konanie je riadené 
racionálnymi (úroveň kritického myslenia) 
úvahami výskumníka, ktoré zodpovedajú 
príslušnému teoretickému rámcu. Rozsah 
spoznávania objektu výskumu predstavu-
je jeho vyňatie z množiny iných objektov, 
jeho vyčlenenie; spoznávanie jeho štruktú-
ry cez analyzovanie entít, elementov, ktoré 
ho tvoria, ale tiež i  spoznávanie faktorov, 
ktoré ho utvárajú, udržujú, pozmeňujú 
(ovplyvňujú). Spočiatku je to vypátranie 
(rozpoznávanie) entít, elementov a  fakto-
rov, neskôr je to proces ich spoznávania. 
Na to, aby ich výskumník mohol spozná-
vať, treba ich zastabilizovať. Ak ide napr. 
o  interview, výskumník využíva podotáz-
ky viažuce sa na už (subjektom výskumu) 
vypovedaný text, ktorými môže zasta-
bilizovať objekt v komunikácii, a  tým ho 
bližšie spoznávať. Zastabilizovanie možno 
chápať ako vedomé udržiavanie objek-
tu v priestore a čase skúmania. Spojením 
postupu spoznávania objektu výskumu 
a  rozsahu spoznávania objektu výskumu 
má kvalitatívny výskumník získať a zaistiť 
si prehľad o objekte výskumu. Penetrácia 
(preniknutie) do jadra objektu skúmania 
sa deje za výraznej pomoci a podpory sub-
jektu výskumu. V schéme 3 sa zdôrazňujú 
nasledovné faktory uvažovania a konania 
kvalitatívneho výskumníka.

Vedieť, čo sa viaže na objekt výskumu; 
tento faktor predstavuje výskumníkovo 
úplné stotožnenie sa s  tým, čo bude tvo-
riť objekt jeho výskumného úsilia. Presné 
zadefi novanie objektu výskumu slúži vý-
skumníkovi ako východiskový, ale záro-
veň i  cieľový bod jeho skúmania. Objekt 
je zvyčajne zakomponovaný v  defi nícii 
(opise) výskumného problému, čo pred-
určuje výskumníkovo konkrétne konanie 
v zmysle trajektórie. Vedieť, ako na to – to 
je kombinácia vyselektovaného metodolo-
gického aparátu a následnosť jednotlivých 
krokov v  logickej línii skúmania. Vedieť, 
čo s tým, to znamená, ako má výskumník 
narábať s  výskumným materiálom (pri 
jeho získavaní, uchovávaní a  elaborácii) 
tak, aby bol a  zostal cenným študijným 
materiálom, pretože len s využitím cenné-
ho výskumného materiálu môže dosiahnuť 
ciele výskumu. Ciele výskumu sú určujú-
ce, ale kvalita výskumného materiálu ich 
môže zásadne ovplyvniť. Málo hodnotný, 
či priam bezcenný výskumný materiál je 
často považovaný za výsledok premár-
neného času a  úsilia výskumníka. Prečo 

a s kým sa tým zaoberať dáva obraz o tom, 
kto je zadávateľom výskumnej úlohy a/ale-
bo čo vyvolalo potrebu zaoberať sa pred-
metným objektom výskumu. Výskumník 
je oboznámený s  dôvodmi, pre ktoré sa 
má výskumne angažovať, a/alebo pozná 
príčiny či naopak dôsledky a  hľadá a  ob-
javuje vzájomné súvislosti, vzťahy medzi 
nimi či chýbajúce zložky určitej štruktúry 
objektu výskumu. Inak povedané, pozná 
význam, pre ktorý sa má realizovať projekt 
výskumu, v ktorom má participovať. Je to 
práve význam, ktorý vymedzuje konanie 
výskumníka a podmieňuje obe trajektórie. 
Kvalitatívny výskumník je svedok konania 
subjektov výskumu, ktorí mu poskytu-
jú právo podať o  tomto konaní metodo-
logické svedectvo; zároveň sa nachádza 
zoči-voči skúmanej realite (sociokultúrnej 
situácii), čo je ľudsky i profesijne zaväzujú-
ce. Obsahom výskumnej aktivity v  rámci 
kvalitatívneho skúmania býva najčastej-
šie interpretovanie významov, socio/au-
tokonštruovanie významov, systematické 
štúdium personálnych, sociálnych a/alebo 
profesijných skúseností, štúdium humán-

Schéma 3 Koncept kvalitatívneho výskumu v uvažovaní výskumníka. D. Kostrub (2016)
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nych fenoménov, čiže konkrétne vedecké 
činnosti v  podobe deskripcie a  explorá-
cie. Spojenie týchto vedeckých činností 
má umožniť výskumníkovi identifi kovať 
spomedzi rozmanitých perspektív tú per-
spektívu, ktorá je príznačná a  významná 
pre konkrétny skúmaný problém – objekt 
výskumu. Prečo a s kým sa tým zaoberať 
zároveň umožní určiť, či pôjde o praktický 
alebo kritický proces skúmania. V prípade 
kritického procesu skúmania pôjde o  roz-
siahlejší výskum, ktorým sa má zasiahnuť 
do hlbších sociálnych štruktúr, aby mohla 
byť vyvolaná zmena. V prípade praktické-
ho procesu skúmania pôjde predovšetkým 
o odhalenie, objavenie a opísanie existujú-
cich štruktúr tak, aby boli zrejmé zadávate-
ľom konkrétnej výskumnej úlohy. V oboch 
prípadoch kvalitatívny výskumník zastáva 
rolu interpretátora, hoci kritický proces 
skúmania má evalvačno-transformačný 
charakter. Epistemologické hľadisko (hľa-
disko zohľadňujúce pôvod poznania, ale aj 
samotné poznanie, ktorým sa disponuje) je 
v  rámci oboch trajektórií neodmysliteľné; 
ovplyvňuje potrebu evokovať zmenu ná-
hľadu (perspektívy), pod ktorým sa známe 
veci začnú ukazovať akoby v  neznámych 
podobách (do prislúchajúcej fázy výskumu 
ako neobjavené, neúplné, či nesprávne vy-
svetľované) či nepochopiteľné. V  tom prí-
pade má opodstatnenie opätovne si klásť 
otázku: Prečo? Nachádzanie odpovede 
(príp. odpovedí) je (opäť) subjektívne, pre-
tože spoznávanie pôvodu závisí od toho, 
kto spoznáva, akým spôsobom sa spozná-
va a aký stav poznania sa dosiahol. To je 
prepojené s (vyššie uvedenou) racionalitou, 
ktorá je v popredí počas celej aproximácie 
(približovania sa) výskumníka k tomu, čo 
má byť rozpoznané, spoznané a vysvetlené. 
To, ako bude objekt výskumu rozpoznaný, 
spoznaný a vysvetlený, závisí od pravdy, na 
ktorej sa (v  rámci rokovaní, dohadovania 
sa) dohodnú oba vo výskume participu-

júce subjekty. V  žiadnom prípade nejde 
o akúsi špekulatívnu činnosť; ide výlučne 
o  vnútornú evalváciu výskumníkovho po-
rozumenia skúmaného objektu v diskurze 
so subjektom výskumu. Ide o  konfron-
táciu výsledku rozpoznania, spoznania 
a  vysvetlenia uskutočnenú zúčastnenými 
subjektmi, aby bola interpretácia interpre-
tovaného čo najvernejšia, čistá, racionálne 
zdôvodnená, vedecky adekvátna a  pozba-
vená zavádzajúcich prímesí.

Elaborácia (spracúvanie) archivované-
ho materiálu podlieha selektovaniu, kata-
logizovaniu, redukovaniu, príprave a  ana-
lyzovaniu. Predbežné analýzy uľahčujú 
výskumníkovi globálne analyzovanie, kto-
ré môže vykonať až po získaní potrebné-
ho výskumného materiálu. Pochopiteľne, 
ide to, aby sa nestratili cenné údaje, preto 
rozhodovanie sa, či si ponechať konkrét-
ne zápisky, záznamy či refl exie, je viac ako 
dôležité. Selektovanie materiálu je roz-
čleňovanie podľa závažnosti či dôležitosti 
informácie, ktorú obsahuje vzhľadom na 
výskumné otázky, výskumný problém, ale 
aj na priebeh výskumu. Katalogizovanie 
je rozdeľovanie materiálu podľa jeho von-
kajších znakov v  rámci kritérií, ktoré sú 
všeobecne známe, príp. ktoré vyhovujú vý-
skumníkovi (napr. videonahrávky a  terén-
ne zápisky získané v jednej aktivite môžu 
byť rozdelené na videonahrávky a terénne 
zápisky, ale tiež i na jednu zložku súvisiacu 
s  konkrétnou výskumnou aktivitou). Re-
dukovanie výskumného materiálu − nie 
do rozsahu, ale v rámci jeho obsahu − vý-
skumník realizuje napr. analyzovaním for-
mou kategorizovania a  uplatnením metó-
dy konštantnej komparácie (porovnávania). 
A. Quintana Peña (2006, s. 75 – 82) suma-
rizuje techniky, ktoré využívajú kvalitatív-
ni výskumníci v  procesoch analyzovania 
a interpretovania výskumného materiálu:

• Techniky generovania signifi kácie (elaborácia konceptu, idey, obrazu, ktorá 
umožňuje vznik interpretovateľného fenoménu či pochopiteľného javu) integro-
vaním rozličných častí skúmaného javu.

• Identifi kácia vzorov a motívov (tém).
• Identifi kácia a overovanie úrovne pravdepodobnosti zistení.
• Zoskupovanie.
• Vytváranie metafor.
• Spočítavanie.

• Techniky generovania signifi kácie diferencovaním rozličných častí dát.

• Realizácia kontrastovania a komparácie.
• Rozčlenenie premenných.

• Techniky generovania signifi kácie objavovaním abstraktnejších konštruktov 
a ich vzájomných vzťahov.

• Pripodobnenie jednotlivých prípadov všeobecnému prípadu.
• Rozloženie na menšie časti, na súčasti.
• Identifi kácia vzťahov medzi premennými.
• Zistenie intervenujúcich premenných.
• Konštrukcia logického reťazca dôkazov.
• Rozvoj koherentnej konceptualizácie alebo teoretizácie.

• Techniky overovania alebo potvrdzovania zistení.

• Techniky kódovania na analyzovanie terénnych zápiskov.

Kvalitatívny výskumník počas analýzy, 
interpretácie výskumného materiálu nará-
ba s verziami sveta, ktoré prostredníctvom 
využitého inštrumentária získal od subjek-
tu/subjektov. Do tohto narábania s verzia-
mi vstupuje sila kvalitatívneho výskumu, 
ako i  potenciál refl exie samotného vý-
skumníka. Analýza naratívnych interview 
sa zameriava na potrebu rekonštruovať 
udalosti, ktoré majú v živote človeka svoje 
miesto, lebo zohrali v jeho živote podstat-
nú úlohu (vyvolali kritické momenty, od 
ktorých sa život človeka inak odvíjal). Ko-

rektne získaný výskumný materiál z  na-
ratívneho interview bude obsahovať napr. 
konštrukty identifi kovania, uvedomenia 
si zlomovej situácie, ale i  konštrukty jej 
vysvetľovania i  vysvetľovania odvíjajúcich 
sa iných udalostí. Analýza naratívnych dát 
je rekonštrukciou životne dôležitých kon-
štruktov. V nej ide výskumníkovi o poro-
zumenie životných príbehov (histórií) ako 
sociálnych konštrukcií vzťahujúcich sa na 
kultúru (pozri koncept: kulturéma). V sú-
vislosti s analýzou výskumného materiálu 
K. N. Denzin (1988, s. 46) odporúča:
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1. Získať interaktívny text.

2. Prezentovať ho ako ucelený súbor.

3. Rozdeliť text na malé súbory podľa kľúčovej skúsenosti.

4. Realizovať lingvistickú a interpretatívnu analýzu každého súboru.

5. Realizovať seriálovú expozíciu (ukážku) a  interpretáciu významov textu pre 
účastníkov.

6. Rozvíjať operatívne interpretácie textu.

7. Overovať hypotézy vzhľadom na ďalšie časti analyzovaného textu.

8. Pochopiť text ako jeden celok.

9. Urobiť expozície (ukážky) viacerých interpretácií, ktoré sú produkované vo vnút-
ri textu.

Pri analyzovaní, interpretovaní diskur-
zov (rozpráv) − obsahu rozpravy, diskusie 
a  ich tém ide viac o  sociálnu ako o  čisto 
lingvistickú stránku. Tento poznatok je 
poznatkom kognitívnej psychológie, kto-
rá označuje pamäť a kogníciu ako sociálne 
fenomény a  predovšetkým ako diskurzív-
ne fenomény. Kladie sa osobitný dôraz na 
konštruovanie verzií udalostí v  správach, 
štúdiách a  prezentáciách. Analyzujú sa 

„interpretatívne repertoáre“, ktoré sa vy-
užívajú v  týchto konštrukciách. Procesy 
analyzovania diskurzu sa zameriavajú nie-
len na každodenné konverzácie, ale i  na 
inú triedu dát ako interview, informač-
ných, komunikačných správ ap. (U. Flick, 
2012, s. 217). Keď výskumník zhromaž-
ďuje a analyzuje dáta, stáva sa spôsobilým 
reagovať na problémy (a  výskumné otáz-
ky), ktoré boli formulované. Interpretácia 
dát si vyžaduje systematickú a  kritickú 
refl exiu celého procesu výskumu s cieľom 
kontrastovať ho z  jednej strany s  teóriou 
a z druhej strany s praktickými výsledka-
mi. Ide o overenie primeranosti medzi ob-

jektom výskumu a myslením výskumníka 
(tzv.  reálny a  rigorózny proces porozume-
nia). Interpretácia výskumu zahrnuje kon-
trastovanie hypotéz so zámerom pripísať 
(príp. nepripísať) im hodnotu dôveryhod-
nosti a implementovať ich do teoretického 
rámca, ktorý podporí zmenu praxe. To tiež 
znamená extrahovať výsledky a vztiahnuť 
ich na konceptuálnu schému, alebo ich 
spojiť s ukážkami uznávanej dobrej praxe. 
Inak povedané, čas interpretácie výskumu 
je najtvorivejším časom, ktorý umožňuje 
reagovať na konkrétne problémy a  kon-
trastovať ich so všeobecnou teóriou. Tiež 
ide o  uplatnenie stratégií, vďaka ktorým 
výskumník môže nájsť riešenie. Nakoniec 
treba overiť fakt, či odpovede vďaka analý-
ze a interpretácii nadobudli (príp. nenado-
budli) funkčnosť v praxi vrátane overenia 
uvedenia výsledkov výskumu do praxe.

Aby mohol kvalitatívny výskumník 
analyzovať a  interpretovať výskumný 
materiál s  možnosťou tvorby poznámok, 
odkazov (referencií), je prospešné mať 

ho prepísaný (transkribovaný). Manuál-
ny prepis (transkripcia) je záslužná práca, 
lebo ide doslovný prepis toho, čo je zachy-
tené vo zvukovej alebo obrazovej podobe. 
Samotný prepis zaberie veľa času, pretože 
transkribovať obsah je namáhavá činnosť 
vyžadujúca si maximálnu koncentráciu 
pozornosti výskumníka, aby sa čosi (ne-
dopatrením) nevylúčilo či na čosi sa ne-
pozabudlo. Transkribovaný výskumný 
materiál potom predstavuje operačné pole 
výskumníka, lebo tento materiál podro-
buje redukcii, keď z  neho vyberá pasáže 
priamo viažuce sa na objekt výskumu. Po-
chopiteľne, originál nahrávok (masívnych, 
rozsiahlych, obsažných a  surových pre-
pisov) ponechá stranou a  všetky operácie 
s  materiálom vykoná na kópiách. Redu-
kovaný výskumný materiál výskumníko-
vi slúži na identifi káciu vnútorných jazy-
kových vzťahov, konceptuálnych väzieb; 
naznačí mu, kadiaľ sa má uberať v ďalších 
analýzach výskumného materiálu. Za-
chytením bodov, ktoré naznačujú význam 
umožňujúci cieľové porozumenie, sa vý-
skumník snaží o transláciu, keď výskumný 
materiál s identifi kovanými výpovednými 
hodnotami prekladá do pomocných zo-
brazovacích foriem ako sú grafy, modely, 
tabuľky a konceptuálne mapy. I v prípade 
translácie ide o  zodpovednú a  dôslednú 
činnosť, lebo hoci by boli využité ktoré-
koľvek z pomocných zobrazovacích foriem, 
význam (ako i  porozumenie objektu vý-
skumu) prekladaného výskumného mate-
riálu musí zostať zachovaný – presnejšie 
povedané, dôležité výskumné dáta musia 
byť zastabilizované (nemôžu sa stratiť).

Výskumník vo výskumnom materiáli 
vyhľadáva prítomnosť javu – jeho výskyt, 
jeho rozloženie (v ktorých pasážach sa ob-
javuje), zastúpenie (čo reprezentuje) a jeho 
opakovateľnosť – kedy (v akých podmien-

kach) a v akých naznačených súvislostiach 
sa opakuje. Výskumníka neodmysliteľne 
zaujíma subjektová významnosť, ktorú 
subjekt výskumu javu osobne pripisuje, 
ako i to, prečo ju javu prikladá. Výskumník 
tiež pátra po kontextuálnosti, čiže do aké-
ho kontextu je jav zasadený a aký kontext 
môže jav reprezentovať. Identifi kované 
vzťahové rámce javu sú dôležité, poskytujú 
výskumníkovi možnosť tvorivej mentál-
nej abstrakcie. Pospájaním jednotlivých 
identifi kátorov vo výskumnom materiáli 
získava predobraz objektu výskumu (výz-
nam všetkého možno pochopiť výhradne 
v  konkrétnom situačnom kontexte). Au-
tori monografi e zdôrazňujú pojem pátrať, 
čo znamená nájsť identifi kátory (akoby 
dôkazy), ktoré sú určujúce. Ich prípadná 
absencia či pojmová neurčitosť, prázdnota 
či neúplnosť znemožňujú seriózne (meto-
do)logicky pokračovať v analýze, interpre-
tácií dát výskumného materiálu, nakoľko 
výskumný materiál má byť a ostať za kaž-
dých okolností informačno-pramenným 
materiálom. V prípade, že transkribovaný 
výskumný materiál, ktorý zároveň podstú-
pil výskumníkovu transláciu, neobsahuje 
identifi kátory, prípadne sú nízkej kvality 
(uvedenej vyššie), treba prehodnotiť čin-
nosti vzťahujúce sa na uskutočnenú tran-
skripciu a  transláciu – uskutočniť spätnú 
kontrolu a pátrať po príčine jej absencie či 
nízkej kvalite.

Proces zabezpečenia platnosti (validi-
ty) sa nazýva validácia. Cieľom validácie 
je overenie, či výsledky výskumu, proces 
ich získania a  elaborácie zodpovedajúco 
(verne) zobrazujú, interpretujú skúmanú 
realitu určitej humánnej aktivity v  socio-
kultúrnej situácii. Validácia je pre kvali-
tatívneho výskumníka pomerne zložitou 
úlohou. Tvorba a validácia sú dva paralel-
né, ale i interaktívne procesy – výskumník 
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tvorí koncepciu (teóriu) a  súčasne dbá 
na zabezpečenie validity (vy)tvorenej 
koncepcie. Súčasťou týchto procesov je 
i  verifi kácia vnútornej logiky elaborá-
cie a  interpretácie výskumných dát, číže 
preskúmanie, či sú v konštruovanej teórii 
zastúpené všetky potrebné elementy, en-
tity, faktory, vzťahy, premenné ap. spo-
lu s  výpovednými detailmi a  zároveň sa 
z  nej priebežne odstraňujú sémantické, 
syntaktické a  logické chyby i  konceptu-
álne nedostatky. Validácia a  verifi kácia 
predstavujú rôzne techniky a metódy vy-
užívané na overenie kvality uskutočnené-
ho výskumu, jeho výsledkov a konštruo-
vanej teórie. Pri validácii a verifi kácii na 
rôznych úrovniach ide o  vykonanie ove-
renia s cieľom dosiahnuť transparentnosť 
a hodnovernosť uskutočneného výskumu, 
jeho výsledkov a  konštruovanej teórie. 
Validácia je proces, cieľom ktorého je ove-
riť a deklarovať zhodu medzi konštruova-
nou teóriou a  skúmanou sociokultúrnou 
situáciou. Táto zhoda musí byť opísaná, 
uvedená s  jasnosťou a  precíznosťou na-
priek tomu, že skúmaná sociokultúrna 
situácia bola výskumníkom transponova-
ná (prenášaná do iných analytických kon-
textov, analyzovaná, nanovo usporiadaná, 
preložená do iného analyzujúceho jazyka, 
rozvrstvená i  navrstvená nanovo, posu-
dzovaná, kontrastovaná, mentálne abstra-
hovaná, viedol sa o nej diskurz ap.) počas 
samotného skúmania, elaborácie a  ana-
lýzy. Odchýlky nie sú prípustné, pretože 
výsledky výskumu majú poskytnúť presný 

obraz o skúmanej realite, musia jej zodpo-
vedať – inak povedané, výstupy výskumu 
musia súhlasiť so vstupmi z  reálneho vý-
skumu. Nie sú prípustné dohady; nič, čo 
nie je podložené, a nič, čo nie je overené 

− ide o  prezentáciu toho, čo sa s  určitos-
ťou vie, lebo je to výhradne naviazané na 
konkrétny (vy)skúmaný kontext. V  rám-
ci širšieho syntetizujúceho pohľadu vý-
skumníka ide o výlučné narábanie s argu-
mentmi, ktoré sú dôsledkom uskutočnenej 
rigoróznej analýzy, pričom sa zdôrazňuje 
a  akceptuje skutočnosť, z  akých informá-
cií sa vychádza. Výsledným produktom 
kvalitatívneho výskumu je konštrukcia 
novej teórie a  zároveň abstrakcia fenoménu 
na základe extrahovania vzťahov a  ich ex-
plikácie. Znamená to, že skúmaná (pôvodná) 
sociokultúrna situácia bola prenesená na kon-
ceptuálny model. Zároveň ide o  poukázanie 
na jeho presný opis vrátane posúdenia a na to, 
či sú jeho hlavné prvky, atribúty a vnútorné 
vzťahy korektne zvažované. Konštruovaný 
model teórie a abstrahovaný fenomén mu-
sia zodpovedať potrebnému (výskumní-
kom; presnejšie výskumom sledovanému) 
zámeru. Verifi káciu možno uskutočniť 
procesmi revízie, potvrdenia, zabezpeče-
nia, uistenia sa. Tieto procesy zahrnujú 
zodpovednosť, korektnosť a vysoký profe-
sionálny (i humánny) záujem výskumníka, 
metodologickú koherenciu, ukážky, analy-
tické a interpretatívne procesy a teoretické 
myslenie výskumníka. M. J. Mayan (2001, 
s. 27 – 31) sumarizuje stratégie na zabez-
pečenie validity a spoľahlivosti:

1. Zodpovednosť kvalitatívneho výskumníka vyžaduje jeho kreativitu, senzibilitu, 
fl exibilitu a kompetentnosť. Ak výskumníkovi chýba zodpovednosť a záujem vo 
všetkých etapách výskumu, tak ide o veľkú hrozbu skrývajúcu sa v zabezpečení 
spoľahlivosti a validity.

2. Cieľom metodologickej kongruentnosti je zabezpečiť kongruentnosť medzi vý-
skumnou otázkou a komponentmi inštrumentária. Proces výskumu nesmie byť 

lineárny, ale musí byť prispôsobovaný. Vzťahy medzi cieľmi a nástrojmi musia 
byť koherentné.

3. Vzorky súboru subjektov výskumu musia byť prispôsobené vzhľadom na ciele 
a tému skúmania; musí ísť o subjekty, ktoré majú priamu skúsenosť s objektom 
výskumu.

4. Zber výskumných dát a  ich analyzovanie musí ísť súbežne, formou vzájomnej 
interakcie medzi tým, čo je (už) známe, a tým, čo treba (ešte) spoznať. Pohybo-
vať sa vpred i vzad a realizovať analýzu je základom na dosiahnutie spoľahlivosti 
a validity.

5. Myslieť teoreticky znamená, že idey, ktoré sa vynárajú, sú znovu potvrdené 
v nových dátach, čo poskytuje priestor na nové idey, ktoré budú verifi kované vo 
všetkých dátach. Ide o konštantný a opakujúci sa proces rozpoznávania a zazna-
menávania údajov.

6. Teória je rozvíjaná prostredníctvom dvoch mechanizmov: 1) ako výsledok proce-
su bádania tak, aby nebola chápaná ako tuhý skelet pre následnú analýzu a 2) ako 
projekčné plátno na ďalšie porovnávanie a rozvíjanie teórie. Teórie, ktoré majú 
validitu, sú dobre rozvinuté a informatívne; t. z., že sú obsiahle, logické, šetrné 
a konzistentné.

K. S. Knapp (1986) konceptualizuje postoje, ktorými má disponovať kvalitatívny vý-
skumník. Predovšetkým má udržiavať:

• počiatočné bádateľské hľadisko a byť mentálne otvorený voči skúmanému prob-
lému, javu;

• intenzívnu participáciu v skúmanom sociálnom prostredí;

• uplatňovanie viacerých nástrojov, metód, či techník skúmania s dôrazom na par-
ticipatívne pozorovanie a interview s kľúčovými informantmi, subjektmi výsku-
mu;

• explicitné úsilie na porozumenie udalostiam, ktoré sú súčasťou skúmaného soci-
álneho prostredia;

• interpretačný rámec, ktorý umožňuje objaviť na subjektoch závislé udalosti v pri-
rodzenom kontexte ich konania;

• dôslednosť v komunikovaní výsledkov, ktoré sa interpretujú na základe súhlasu 
vzťahujúceho sa na vzájomne dohodnuté kritériá a opisovanú situáciu s bohatos-
ťou detailov tak živo, aby mohol mať čitateľ hlboký zážitok z opisovanej reality.
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Praktické skúmanie – akčný výskum vo 
vzdelávaní je jedným z  druhov vedecké-
ho výskumu, v  ktorom učitelia systema-
ticky skúmajú vlastnú didaktickú prax 
s jediným cieľom – skvalitniť ju. Obvykle 
ho vykonávajú učitelia (často v  spoluprá-
ci s  výskumníkmi) priamo v  rámci svojej 
didaktickej praxe, kde je súčasťou procesu 
výučby. Akčný výskum reaguje na aktuál-
ne potreby didaktickej praxe (niekedy iba 
čiastkové, ktorými sa profesionálny vý-
skumník nezaoberá, pretože ich považuje 
za menej podstatné) a  prostredníctvom 
neho sa navrhujú riešenia, ktoré sa ove-
rujú priamo v procese výučby. V prípade 
účinného výsledku sa riešenia prenášajú 
do procesu výučby. Akčný výskum má byť 
súčasťou procesu výučby každého učiteľa, 
ktorý chce napĺňať systém kvality výučby 

– rozvíjať učiteľské kompetencie. Realizá-
cia akčného výskumu sa stotožňuje s  tvr-
dením I. Pavlova (2002, s. 67), že „pokiaľ 
má nastať istá konceptuálna zmena, sa musia 
tieto hlboké vrstvy učiteľovej profesionálnej 
štruktúry zasiahnuť tak, aby si uvedomili: 
existenciu vlastnej koncepcie (obsah, štruk-
túru, hranice ap.), potrebu a podstatu očaká-
vaných zmien, cesty zmien – reálne aktivity, 
ktoré obohatia usmernia, prípadne čiastočne 
rekonštruujú prvky pôvodnej individuálnej 
koncepcie.“

Akčný výskum, ako uvádzajú S. Kem-
mis, R. McTaggart (1982), je „cielene 
orientované skúmanie, ktoré realizuje sku-

pina výskumníkov (učiteľov) v podmienkach 
procesu výučby.“ Vyznačuje sa špirálovitými 
cyklami identifi kovania problému, syste-
matickým zberom dát, refl exiou, analýzou, 
postupmi, ktoré sú riadené na základe 
získaných dát a  redefi novaním. Spojenie 
konceptov „akcia“ a „výskum“ upozorňuje 
na základné špecifi ká tejto metódy – vy-
skúšanie si návrhov na zmenu v didaktic-
kej praxi ako prostriedku na získanie po-
znania a/alebo zlepšovanie podmienok 
procesu učenia a  učenia sa. Cieľom akč-
ného výskumu, ako súčasti učiteľovej čin-
nosti, je získať praktické výsledky využi-
teľné bezprostredne v didaktickej situácii, 
pritom sa nevylučuje ich prínos pre rozvoj 
širších generalizácií alebo – ako vyšší stu-
peň – na tvorbu koncepcií a  vedeckých 
teórií. Rozširovanie výskumných zistení 
sa uskutočňuje spravidla výmenou medzi 
učiteľmi v  rámci profesijných združení 
na škole, inštitúcií kontinuálneho vzde-
lávania a  prostredníctvom vysokých škôl. 
Metodológia procesu akčného výskumu 
sa podľa J. Elliotta (1997 In: Hernández 
Gil, T. 2007, s. 17) reprezentuje cyklickou 
formou, v špirále alebo kruhu. Napríklad, 
môže ísť o  realizáciu akčného výskumu 
so zámerom transformovať model uplat-
ňovanej výučby v  školskom edukačnom 
kontexte (tzv. učiteľský výskum), t. z. na-
stolenie signifi kantnej zmeny vo výučbe 
jednotlivých učiteľov. Ide o  cyklický pro-
ces výskumu, ktorý sa skladá z  viacerých 
fáz (pozri schému 4, s. 59):

1.1 Akčný výskum

1. Diagnostika procesu výučby – v rámci zmeny evokovanej zvnútra, vychádzajúcej 
z profesijných potrieb a  záujmov učiteľov, napr. diagnostika koncepcie výučby 
alebo jej podstatnej časti. Ide o získavanie prvotnej dokumentácie o vstupnej ana-
lýze špecifi ckej reality kvôli osobnej orientácii v tematike, problematike ap. Hoci 
učitelia (spolu s výskumníkom) vstupujú do prostredia výskumu ako „nepopísané 
listy“, predsa len sa zaujímajú o  objekt výskumu práve preto, aby mohli určiť, 
ktorý aspekt skúmaného objektu pre nich predstavuje predmet ich profesijného 
záujmu. Odhadnutie vlastných potenciálov spolu s  predporozumením objektu 
výskumu je racionálnym zvážením premietnutým do výberu vhodnej stratégie, 
ktorú učitelia (spolu s  výskumníkom) reálne uplatnia. Vyhotovujú si poznám-
ky, dizajnujú si realizáciu projektu výskumu; berú do úvahy všetko to, čo sa im 
z prvotnej perspektívy ukazuje potrebným a nezanedbateľným. Prvotný kontakt 
s  potenciálnym subjektom výskumu a  miestom nadchádzajúcich výskumných 
aktivít im umožní vyhotoviť si situačnú dokumentáciu zachytávajúcu podstatné 
znaky skúmaného objektu. Je bežné, že využijú tiež možnosť vyhotoviť si audio-
vizuálny záznam a požiadajú subjekt výskumu o poskytnutie tých dokumentov, 
ktoré priamo indikujú objekt výskumu, resp. naznačujú isté súvislosti s ním.

2. Dizajn intervencie (akčný plán) – systematická aktivita iniciovaná výlučne na zá-
klade iniciatívy subjektov, ktorí pôsobia v konkrétnej sociokultúrnej praxi (napr. 
sú to učitelia), ktorí chcú zmeniť charakter (podstatu) svojej vlastnej praxe. Je 
prospešné, ak je súčasťou tímu aj profesionálny výskumník buď z radov subjektov 
alebo výskumník, ktorý sa dlhodobo zaoberá predmetnou tematikou (predme-
tom konkrétneho skúmania) a ktorý bude akýmsi sprostredkovateľom vhodných 
metodologických princípov a nástrojov pre subjekty realizujúce výskum. Mapo-
vanie je jeden zo základných elementov počiatočnej etapy akčného plánu a  je 
procesom mentálneho situovania problému do terénu či scenáru, v  ktorom sa 
bude realizovať skúmanie. Ide o priblíženie sa sociálnej alebo kultúrnej realite 
objektu výskumu, kde budú jasne identifi kované subjekty výskumu, participanti, 
udalosti a situácie, v ktorých uvedené subjekty, participanti interagujú, variácie 
času a miesta humánnych aktivít, ktoré sú rozvíjané. Nakoniec je to komplexný 
rámec najrelevantnejších vlastností situácie alebo fenoménu zo vstupnej analýzy.

3. Intervencia na zber dôkazu – školský edukačný priestor ako živý systém so svojimi 
subjektmi nepredstavuje nejaký ostrov na míle vzdialený bádaniu a stojaci mimo 
vlastnej formácie; tiež nie je kontajnerom na zber toho, čo vykonajú iné subjek-
ty a pod rúškom spoločenskej dôležitosti (či politickej objednávky) sa pokúšajú 
vnútiť škole. Ide o vážne dilemy učiteľov a výskumníka, nakoľko predstavujú tie 
faktory, ktoré ovplyvnia proces skúmania. V prípade šírky a hĺbky získavania 
výskumného materiálu (zberu dát) sa myslí na úroveň jasnosti získavanej infor-
mácie, ale i  na nasýtenosť informácie (pozri metódu konštantnej komparácie). 
Učitelia sa spolu s výskumníkom neuspokoja s prvotnými informáciami, ktoré 
sa zdajú byť na prvý pohľad postačujúce. Tieto informácie často bývajú tiež za-
vádzajúcimi informáciami, pretože môžu ich myslenie nasmerovať nežiaducim 
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smerom v domnienke, že získali predsa len adekvátnu informáciu. Tiež si majú 
dať pozor na informácie, ktoré sú akoby z druhej ruky, čo sa zväčša prejavuje 
v  tom, že subjekt výskumu hovorí o  objekte skúmania (len) odťažito a  využí-
va slová, myšlienky všeobecnej povahy. Získať kvalitný výskumný materiál je 
potrebou každého výskumníka; z aspektu tejto potreby výskumník navštevuje 
(kontaktuje) subjekt svojho výskumu opakovane. Každé nasledujúce stretnutie je 
kvalitatívnym posunom na ďalšiu úroveň v zmysle vyššie uvedených etáp, ale tiež 
i opakovaným začiatkom úvah kvalitatívneho výskumníka v rovine tam i späť. 
Ako prvotná forma zberu výskumného materiálu sú vhodné na realizáciu (in-
dividuálneho, skupinového) interview, príp. ako technický prostriedok prenosu 
(audio)vizuálnych dát zo skúmaného prostredia vtedy, keď budú takto prenesené 
dáta postačujúce. Výhodou virtuálneho priestoru pre výskumníkov je možnosť 
kognitívne sa situovať tam, kde momentálne nie sú prítomní. Tu je namieste po-
treba byť technicky zdatný, pretože nastavenie kamery tak, aby výstižne zachyti-
la dianie v mieste výskumu, je nevyhnutné rovnako ako je nevyhnutné nastavenie 
mikrofónov, kvôli zachyteniu komunikácie v mieste výkonu bez rušivých zvukov, 
šumov, či ruchu. Tieto technické a  technologické podmienky je potrebné za-
bezpečiť v dostatočnom predstihu a požadovanom rozsahu, aby sa predišlo ich 
zlyhaniu v procese získavania výskumného materiálu.

4. Analyzovanie a interpretovanie dôkazu – učitelia (spolu s výskumníkom) si zaisťujú 
priebežný zber výskumných dát, výskumného materiálu, ktorý okrem uchováva-
nia tiež predbežne analyzujú, interpretujú. Ide o masívny výskumný materiál čo 
do rozsahu i obsahu. Počas získavania výskumného materiálu v teréne vyhotovu-
jú aj zápisky, poznámky, či refl exie o situáciách v jednotlivých výskumných ak-
tivitách. Tieto zápisky, poznámky či refl exie autori tejto monografi e odporúčajú 
vyhotovovať si po každej aktivite, pretože okrem výskumného materiálu sú cen-
ným zdrojom informácií o dianí, priebehu a výsledku výskumnej aktivity. Z toh-
to aspektu majú učitelia (spolu s výskumníkom) alebo tzv. učitelia – výskumníci 
k dispozícii dva druhy materiálov, ktoré sú dôležitými zdrojmi minimálne dvoch 
rozdielnych informácií o  výskume (zápisky, poznámky, refl exie) a  z  výskumu 
(výskumný materiál). Informácie o  výskume im umožnia refl ektovať, identifi -
kovať a  analyzovať, ktoré línie ich konania môžu (majú) transformovať situá-
cie v nadchádzajúcej výskumnej aktivite, a informácie pochádzajúce z výskumu 
im umožnia zamýšľať sa na tým, čo ešte treba vykonať v rámci ďalšieho zberu 
výskumných dát, aby saturovali zodpovedanie výskumných otázok a naznačili 
riešenie výskumného problému. V druhom prípade ide o ich štrukturáciu, aby 
prehodnotili a vhodnejšie prispôsobili dizajn výskumu, poprípade zúžili ohnisko 
objektu výskumu. Každý ich nadchádzajúci krok by mal byť presnejšou aproxi-
máciou (priblížením sa), lebo až úplná aproximácia im umožní extrahovať po-
trebné výskumné dáta. Oba druhy informácií učitelia (spolu s  výskumníkom) 
archivujú, vyhotovujú si z  nich kópie a  narábajú s  nimi. Archív zápiskov, po-
známok a refl exií spolu s výskumným materiálom je akýmsi retenčným (udržia-
vacím) strediskom. Elaborácia (spracúvanie) archivovaného materiálu podlieha 

selektovaniu, katalogizovaniu, redukovaniu, príprave a analyzovaniu. Predbežné 
analýzy uľahčujú učiteľom a výskumníkovi globálne analyzovanie, ktoré môžu 
vykonať až po získaní potrebného výskumného materiálu. A. Quintana Peña 
(2006, s. 75 – 82) sumarizuje techniky, ktoré využívajú kvalitatívni výskumníci 
v procesoch analyzovania, interpretovania výskumného materiálu.

5. Ilustrácia zmeny v  procese výučby (vynárajúci sa teoretický model) – prístup kvali-
tatívneho výskumníka je akčne orientovaný v  tom zmysle, že všetky subjekty 
zapojené do výskumu chápe a akceptuje v prvom rade ako sociokultúrne aktívne 
subjekty, t. z. ako členov istej komunity, ktorí majú isté úlohy v rámci rozličných 
činností, a tieto úlohy majú za určitých podmienok a okolností zrealizovať. Sú to 
práve subjekty výskumu, ktoré pripisujú udalostiam, podmienkam, činnostiam 
a  ich následkom zodpovedajúci význam. V kolaborácii (ako najvyššom stupni 
spolupráce) s nimi má kvalitatívne skúmanie charakter humánnej aktivity. Ana-
lýza a interpretácia majú byť uskutočnené systematicky, zamerané na vytváranie 
konštrukcií a vzťahov medzi nimi, čo predstavuje, že uplatnením metodológie 
akčného výskumu (kvalitatívnej metodológie) sa uceleným spôsobom dosiahne 
proces teoretizácie. Systematizácia v  akčnom výskume je neodmysliteľná, pre-
tože ak sú údaje formalizované, systematizované, abstrahované, teoretizácia je 
dôsledkom mentálnej tvorivej aktivity a nie je čistou empíriou, či nejakou špe-
kuláciou. 

Uvedené fázy sú zahrnuté cez refl exiu – akciu – refl exiu (ako i akciu – refl exiu – re-
víziu).

Schéma 4 Metodológia akčného výskumu. J. Elliott In Hernández Gil, T. (2007, s. 17)
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Učiteľ ako výskumník na základe skú-
mania didaktickej reality, jej subjektov a sú-
častí uskutočňuje rekonštrukciu profesijnej 
skúsenosti. Usiluje sa spoznať a  rozpoznať 
to, čo považuje za dôležité, určujúce a  zá-
sadné. Na tento účel využíva metodológiu 
výskumu, aby svoju rekonštrukciu podložil 
vedeckými (nie laickými) argumentmi (ide 
o vedeckú presnosť a prísnosť), ktorými sa 
vhodnejšie komunikuje v  rámci diskusie 
s  ostatnými profesionálmi. Ako profesio-
nál vie odlíšiť skúmané javy a identifi kovať 
v  nich koncepty každodennosti, koncepty 
vedeckosti a  (ako výskumník – bádateľ) 
tiež substancie (teórie a  fenoménu). Učiteľ-
ská profesia je jedna z mála profesií, ktoré 
narábajú primárne a  excelentne s  ľudskou 
múdrosťou, čo predstavuje významný ce-

lospoločenský záväzok. Učiteľ ako peda-
gogický profesionál má porozumieť, má 
byť porozumený ostatnými; čiže má hľa-
dať vzájomné profesionálne porozumenie. 
Pedagogické vedy majú svoju terminológiu, 
ktorou je komunikovateľné pedagogické 
poznanie. Učiteľ ako refl ektujúci tvorca, 
praktik, kritik, výskumník – bádateľ vlast-
nej didaktickej praxe má uskutočňovať 
(seba)refl exiu, ako proces rekonštruovania 
vlastnej profesijnej skúsenosti. Na zákla-
de toho (a  v  tu uvádzanej perspektíve) je 
refl exia učiteľa ako výskumníka procesom 
rekonštruovania vlastnej skúsenosti pro-
stredníctvom troch paralelných a zároveň 
komplementárnych fenoménov, ktorými 
sú (podľa J. G. Sacristán et al., 2008, s. 
421):

1.2 Učiteľ – výskumník

• Rekonštruovanie situácií, v ktorých sa produkuje konanie. Takto koncipovaná 
refl exia umožňuje, aby učitelia predefi novali problematickú situáciu, v ktorej sa 
nachádzajú, či už zameriavaním sa na predtým ignorované charakteristiky situá-
cie alebo reinterpretovaním a pripísaním nového významu na už známe charak-
teristiky.

• Znovu utváranie (pretváranie) seba samých ako učiteľských profesionálov. Ten-
to proces podporuje učiteľov, aby nadobúdali uvedomenie o  formách, ktorými 
štruktúrujú vlastné poznanie, svoje myšlienky a stratégie konania.

• Rekonštruovanie predpokladov považovaných za bázické, ktoré sa vzťahujú na 
výučbu. Refl exia je tak forma praktického i kritického analyzovania významov, 
ale i individuálnych a skupinových záujmov, ktoré zvýrazňujú dominantné prin-
cípy a formy zvažovania výučby ako uceleného procesu.

Koncept učiteľ – výskumník je súčasťou 
postmodernej literatúry o  reforme škol-
ského systému, ktorá podporuje prípravu 

učiteľských profesionálov (aj učiteľov pred-
primárneho vzdelávania), v zlepšovaní ich 
pracovného prostredia, v profesionalizácii 

procesu výučby a  v  rozvoji osobnosti jed-
notlivca – či skupiny. V súvislosti s novými 
podmienkami v školstve učitelia postupne 
zastávajú novú rolu v  oblasti monitoro-
vania školského vzdelávacieho programu 
(kurikula), autoevalvácie a zhodnocovania 
kvality procesu výučby. Učitelia, ako tvor-
covia kvality procesu výučby, postupne 
nadobúdajú ďalšiu profesijnú kompeten-
ciu, súvisiacu so zmenami v procese výuč-
by – a to kompetenciu realizovať výskum 

– status učiteľa výskumníka. Ako uvádza 
L. Stenhouse (In: Rudduck, J. 1988), sú 
to učitelia, ktorí sa nakoniec budú meniť, 
aby porozumeli súčasnému školskému 
systému. Ak sa učitelia zapoja do akčné-
ho výskumu, tak pochopia samotný pro-
ces výučby. To, čo sa (na)učia, bude mať 
veľký vplyv na to, čo sa deje v učiacich sa/
herných skupinách detí, školách. Súčasné 
smerovanie rozvoja profesijného rozvoja 
učiteľov, je príprava učiva/tém/obsahov 
(zameraných na kompetenčný profi l) uči-
teľmi a zlepšovanie iniciatívy škôl. Učitelia 
by mali realizovať výučbu zameranú na 
nadobúdanie a  rozvoj kompetencii a  rea-
lizovať výučbu prostredníctvom kritických 
(provokatívnych) otázok, preto by mali/
musia evalvovať svoju vlastnú didaktickú 

prax tak, ako to vyžaduje akčný výskum. 
Pri chápaní kompetencií, či už v súvislosti 
s  učiteľom a  jeho profesijnými kompeten-
ciami (medzi ktoré patrí aj kompetencia 
realizovať výskum) alebo výučbou zame-
ranou na nadobúdanie a rozvíjanie kompe-
tencií sa chápu kompetencie v súlade s po-
ňatím J. G. Sacristána et al. (2008) ako 
konštrukty, ktoré na spôsob konglomerá-
tov defi nujú vnútorné potenciály subjektov 
(vychádzajú z  vnútorného potenciálu sub-
jektu), majú komplexnú kompozíciu za-
hrňujúcu kognitívne štruktúry, motiváciu, 
postoje a prejavy správania a vyjadrujú stav 
subjektu riešiť/vyriešiť vlastnú participáciu 
v  sociokultúrnom prostredí ako člena so-
ciálnej komunity. Komplex kognitívnych 
štruktúr, motivácie, postojov, hodnotenia 
a konania vyjadrujú charakter a konkrétny 
obsah tejto komplexnej kompozície a  vy-
jadrujú identitu kompetencie, ktorou sa 
kompetencie navzájom od seba diferencu-
jú. Z  uvedeného vyplýva, že každá kom-
petencia má svoju „kognitívno-konatívnu 
podobu“, na základe ktorej môžeme ozna-
čiť charakter a  obsah konkrétnej kompe-
tencie, aj keď je zrejmá najmä konatívna 
rovina. Podľa J. G. Sacristána et al. (2008) 
kompetencie sú ďalej:

• preskupujúce sa – vytvárajú zoskupenia podľa aktuálneho použitia, niektoré 
kompetencie môžu byť začlenené pod ostatnými kompetenciami, preskupujú sa 
rôzne kognitívne štruktúry, využívajú sa rôzne konceptuálne mapy, ktoré sa spá-
jajú podľa potreby riešenia/vyriešenia konkrétnej situácie;

• premenlivé – dynamicky sa menia a rozvíjajú, nemajú trvalý a ustálený charakter;

• nemajú rovnakú komplexnosť – môžu mať charakter mikrokompetencie alebo 
metakompetencie, viaceré mikrokompetencie sú súčasťou metakompetencie;

• môžu sa vzájomne prelínať v kognitívnej časti – časť kognitívnej štruktúry jednej 
kompetencie sa prekrýva s kognitívnou štruktúrou inej kompetencie.
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Ak učiteľ disponuje adekvátnymi profe-
sijnými kompetenciami, je spôsobilý roz-
víjať i  svoju kompetenciu realizovať peda-
gogický výskum. Ako uvádza F. Frabboni 
(2001), realizovať výskum, v  ktorom sa 
vedome provokuje racionálne a  tvorivé 
riešenie problémov, si vyžaduje, aby učiteľ 
disponoval hermeneutickými (vysvetľu-
júcimi), investigatívnymi (bádateľskými) 
a heuristickými (objavnými) dispozíciami 
a teoretickými (vedeckými), operatívnymi 
(didaktickými), interaktívnymi (relačný-
mi) a deontologickými kompetenciami pre 
tvorbu a  uskutočnenie svojho didaktické-
ho modelu.

L. Stenhouse (In: Goetz, J. P., Le-
Compte, M. D. 1988, s. 18) uvádza, že 

„myšlienka učiteľa – výskumníka znamená 
rozvíjať neustálu pozíciu permanentného 
skúmania svojej vlastnej vyučovacej praxe.“ 
Prístup, ktorý sa zvolí a vo výskume uplat-
ní je orientovaný v tom zmysle, že všetky 
subjekty zapojené do jeho realizácie sú 
chápané a akceptované v prvom rade ako 
sociokultúrne aktívne subjekty, t. z. ako 
členovia istej výskumnej komunity, ktorí 
majú isté úlohy v  rámci rozličných čin-
ností a  tieto úlohy za určitých okolností 
zrealizujú. Cieľ pedagogického skúmania 
spočíva v rozvíjaní pozornej refl exie s cie-
ľom podporiť profesionálny úspech učite-
ľov. P. Willis (1977 In: Goetz, J. P., Le-
Compte, M. D. 1988, s. 19) uvádza, podľa 
L. Stenhouseho, „školské inštitúcie nie sú 

len miestami, kde sa „reprodukuje“ kultúra 
a  ideológie, ale kde sa tieto tiež produkujú.“ 
Výskumník, ako uvádzajú J. P. Goetz, M. 
D. LeCompte (1988, s. 16), „má expliko-
vať teoretický rámec svojej profesijnej činnos-
ti, má jasne defi novať, ktoré vplyvy na neho 
pôsobia, ktoré fenomény bude študovať, ktoré 
limity sa vzťahujú na paradigmy a ktoré teó-
rie rámcujú jeho profesijnú činnosť.“ Nemôže 
sa zabúdať na to, že pedagogický výskum 
ako aplikovaný výskum je podmienený 
prioritným cieľom, a to pomôcť procesom 
refl exie a kritiky k tomu, aby bolo možné 
zlepšovať kvalitu procesu výučby. Výučba, 
na rozdiel od iných teoretickejších rámcov 
ľudskej skúsenosti, sa charakterizuje cez 
svoju vlastnú praktickú dimenziu. Prak-
tické problémy sú niečo, čoho riešenie sa 
nachádza v  konaní vo vnútri tejto istej 
praxe; to vyžaduje povedať, že pedagogic-
ko-didaktické problémy nie sú výnimočne 
teoretické, t. z. že nemôžu byť objavené 
zvonku a  ani ich riešenia sa nemôžu na-
vrhnúť mimo každodenného života v škol-
ských triedach.

Koncept „učiteľ – výskum“ má svoj pô-
vod v akčnom výskume, v ktorom učitelia 
(aj v predprimárnom vzdelávaní) prakticky 
skúmajú proces výučby v učiacej sa/hernej 
skupine detí, alebo realizujú druh pedago-
gického výskumu (kvalitatívne – praktic-
ké skúmanie), ktorý reaguje na aktuálne 
problémy v procese výučby.

Fókusová skupina4 ako diskutujúca sku-
pina predstavuje miniatúru mysliacej spo-
ločnosti. To znamená, že reprezentuje 
skupinu ľudí, ich uvažovanie o predmetnej 
problematike. J. Plichtová uvádza (2002, s. 
210 – 213), že fókusová skupina nie je pri-
rodzenou skupinou, ale je to skupina vy-
tvorená ad hoc a  reprezentuje kategóriu 
účastníkov, ktorí o konkrétnej problemati-
ke majú čo povedať. Sú informačne a skú-
senostne bohatí, presnejšie – riešená prob-
lematika sa ich istým spôsobom bytostne 
týka. Pre fókusovú skupinu sa používa aj 
názov skupinové, fókusové alebo hĺbkové 
skupinové interview zamerané predovšet-
kým na komunikáciu medzi účastníkmi 
navzájom, o  postupnej konvergencii ich 
názorov uvádza A. Kolman (1999 In: 
Plichtová, J. 2002). Spoločenský diskurz 
o nejakom novom poznatku rozširuje totiž 
možnosť, ako (si) vysvetliť vlastné indivi-
duálne skúsenosti, resp. ako ich ukotviť 
v  širších súvislostiach, ako ich posúdiť 
vzhľadom na skúsenosti ostatných. Inými 
slovami, nové poznatky umožňujú hlbšiu 
refl exiu. Individuálne myslenie je totiž vý-

4 Ako uvádza C. McNamara (2006) fókusová skupina je 
vhodným nástrojom pre hodnotenie a skúmanie nových 
názorov. Základné podmienky na vytváranie fókusovej 
skupiny sú: príprava na fókusovú skupinu (identifi kova-
nie osnovy na danú tému, stanovenie minimálne dvoch 
otázok pre získanie potrebných informácií; plánovanie 
fáz realizácie fókusovej skupiny; rozvíjanie otázok podľa 
plánu realizácie fókusovej skupiny – 1,5 hod. až 2 hod. 
diskurzu; plánovanie aktivity – zabezpečenie podmienok 
pre realizáciu fókusovej skupiny; zabezpečenie realizácie 
fókusovej skupiny – získavanie potrebných informácií od 
informantov; moderátorom zabezpečovanie celkovej 
agendy; po realizácii vykonanie kontroly – spätnej väzby; 
overenie dosiahnutia cieľov.

1.3 Nástroje a metódy na získavanie dát

sledkom istej individuálnej špecifi ckej ela-
borácie skupinovo zdieľaných sociálnych 
reprezentácií, ktorá zahrnuje aj perspektí-
vu a  skúsenosti jednotlivca (J. Plichtová 
2002, s. 33). Myseľ je modelovaná ako 
viacúrovňový hierarchicky usporiadaný 
systém, ktorého funkciou je reprezentovať 
skúsenosť, uchovávať jej dosiahnutú úro-
veň a zaisťovať optimálnu adaptáciu člove-
ka na meniace sa prostredie (M. Sedláko-
vá, 2004, s. 208). Myseľ jednotlivca 
neostáva pred svetom izolovaná, ale je 
v  interakcii s  inými mysľami. Je dôležité 
pripomenúť, ako uvádza J. Plichtová (2002, 
s. 37), „že tvorivý myšlienkový pohyb je aj na 
intrapsychickej i  na interpsychickej úrovni.“ 
Sociálne reprezentácie predstavujú názory 
a presvedčenia, ktoré sa spoločne utvárajú 
a  udržiavajú v  spoločenských skupinách, 
homogenizujú a  zjednocujú porozumenie 
a  hodnotenie sveta prostredníctvom kon-
senzuálnej konštrukcie reality. Umožňujú 
vzájomnú efektívnu komunikáciu jej vlast-
níkov i formovanie spoločných cieľov a ko-
laboráciu (J. Plichtová, 1998). Sociálne 
reprezentácie sú zároveň spoločenskou 
formou poznania, ktorá sa odvíja od prak-
tickej (každodennej) skúsenosti sociálnych 
aktérov, ich pozícií a  vzťahu so spoločen-
skou realitou. Pre diskurzívnu psychológiu 
v zmysle M. Sedlákovej (2004, s. 214) je 
zásadnou tézou, že človek poznáva svet 
spolu s druhými ľuďmi, pričom využíva ja-
zyk, a preto je poznanie kultúrne podmie-
nené. Vlastnosti mysle a  jej operovanie 
pojmami umožňujú konštruovať jednodu-
ché línie uvažovania, ale aj komplexné te-
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órie o svete, vytvárané na základe koncep-
tuálnych väzieb medzi vecami, ktoré 
pozorujeme a robíme. Ako ďalej uvádzajú 
R. Harré, R. G. Gillet (2001, s. 73), „ľudia 
sú tí, ktorí používajú pojmy ako kompetentní 
manažéri systému znakov a aktívni účastníci 
svojich skúseností.“ Vyberajú si, z akého as-
pektu sa situácie zúčastnia, čo sa stáva zá-
kladom používania určitých slov, pojmov. 
Oni používajú tieto slová, pojmy, čo im 
potom umožňuje uvažovať o rôznych skú-
senostiach, spájať ich s  inými skúsenosťa-
mi a  abstraktnejším myslením. Pochope-
nie a  používanie slova, pojmu je preto 
diskurzívna spôsobilosť, lebo si ho človek 
vyberá z bohatej množiny možných skúse-
ností. Diskurzívna spôsobilosť je vytvore-
ná na participácii v diskurze, riadi sa pra-
vidlami alebo preskriptívnymi normami, 
ktoré mysliacemu človeku hovoria, čo sa 
pod čo zaraďuje. Na základe uvedeného sa 
preto od účastníkov skupinového inter-
view očakáva, že budú otvorene prejavovať 
svoje názory a zároveň si navzájom vysvet-
ľovať svoje stanoviská. Ak sa študujú názo-
ry, spôsob rozmýšľania či sociálne repre-
zentácie, nie je potrebné, aby diskusná 
skupina dospela k  spoločnému riešeniu. 
V  súčasnosti sa diskusia v  malých skupi-
nách začala považovať za podstatnú súčasť 
tejto metódy, ktorá sa často využíva nielen 
v oblasti psychologického a sociálneho vý-
skumu, ale aj iných oblastiach spoločen-
ských vied, lebo najviac odhaľuje názorové 
rozdiely (J. Plichtová, 2002). Niektorí ex-
perti (R. A. Krueger, 1998, In: Plichtová, 
J. 2002) odporúčajú, aby sa vo fókusovej 
skupine pracovalo skôr s  nižším počtom 
osôb ako 10 – 12 ľudí, lebo sú ľahšie mana-
žovateľné a  účastníci majú viac priestoru 
aktívne participovať na diskusii. Vý-
skumník, moderátor v  prípade fókusovej 
skupiny preberá rolu spravodajcu, ktorý 
navodí priateľskú a  otvorenú atmosféru, 

rozprúdi diskusiu, manažuje ju, vyjasňuje 
protichodné pozície, pozorne monitoruje 
a zhŕňa všetko, čo kto povedal, aké stano-
visko zastával. Rovnako je úlohou mode-
rátora aj sumarizovanie názorov účastní-
kov diskusie, v  ktorej sám aktívne 
participuje na vzájomnej výmene názorov. 
Ak sa niekto z účastníkov nevyjadrí dosta-
točne zreteľne, žiada o objasnenie. Ak sa 
diskusia sama nerozbehne, moderátor ju 
iniciuje kladením podnecujúcich otázok. 
Po skončení celej série fókusových skupín 
výskumník interpretuje zmysel diskusie 
a na jej základe navrhuje riešenie (J. Plich-
tová, 2002). Prítomnosť diskusie je tou 
charakteristikou, v ktorej sa skupinové in-
terview najviac odlišuje od individuálneho 
interview. Metodológia fókusovej skupiny 
opisuje typickú diskusiu ako situáciu, 
v ktorej dochádza k vzájomnému učeniu sa 
a ovplyvňovaniu. Výsledkom je zmena ná-
zorov jednotlivcov a  vytváranie spoločen-
ského stanoviska, ktoré má komplexnejší 
charakter ako pôvodné stanovisko jednot-
livca. Hlavnou úlohou moderátora je pri-
spieť k tomu, aby sa vzájomná výmena ná-
zorov uberala týmto produktívnym, 
vzájomne sa obohacujúcim smerom. Jeho 
úlohou je rovnako postrehnúť, či niekto 
zmenil svoj názor len preto, aby sa vyhol 
konfl iktu so skupinovým konsenzom, ale-
bo či skutočne zmenil názor, lebo ho pre-
svedčili argumenty (R. A. Krueger, 1998, 
D. L. Morgan, 1991 In: Plichtová, J. 2002). 
Teoretici diskusných skupín považujú dis-
kusiu za niečo viac ako len za výmenu ná-
zorov a vzájomné ovplyvňovanie. Defi nujú 
ju ako metodický postup, v ktorom skupi-
na generuje samotné alternatívne riešenia, 
ale aj kritériá na posúdenie ich vhodnosti. 
Diskusia má diagnostikovať spoločenské 
dôsledky jednotlivých riešení, takže nako-
niec dospeje k nezaujatému, neosobnému 
rozhodnutiu na základe výberu relatívne 

najlepšej z  možných alternatív. Toto chá-
panie vychádza z J. Deweyho modelu kri-
tického uvažovania a  ak je porovnávaný 
s reálnou diskusnou praxou, je zrejmé, že 
je ideálom a nie opisom toho, ako sa disku-
sia v skupine skutočne rozvíja (J. Plichtová, 
2002). Samotná diskusia vo fókusovej sku-
pine je akčná transformácia poznania zú-
častnených subjektov (sociálnych repre-
zentácií, koncepcií, konceptov ap.), aby sa 
mohla redimenzovať (opätovne dimenzo-
vať nanovo) vitálna prax kultúrnych a dis-
kurzívnych praktík, o  ktorých sa vedie 
fókusová skupina. Realizácia fókusovej 
skupiny sa uskutočňuje v  šiestich fázach5 

za určitých podmienok6 a  vyžaduje si 
uplatnenie určitých pravidiel7. D. Kostrub 

5 Fázy realizácie fókusovej skupiny (uvádza D. Kostrub, 
2012 a):

• Fáza predprípravy – oboznámenie sa s pravi-
dlami pri realizácii fókusovej skupiny a uvede-
nie kľúčových pojmov.

• Fáza prípravy – medializácia (formulovanie) 
myšlienok účastníkov na papier.

• Fáza konceptualizácie – usporiadanie myšli-
enok získaných výlučne od subjektov výsku-
mu vo forme vynárajúcich sa kategórií.

• Fáza realizácie – rozvíjanie diskusie o kľúčo-
vých pojmoch.

• Fáza výstupná – formulovanie ústredných 
myšlienok – procesná diskusia.

• Fáza odporúčaní – ostatným učiteľom pre 
zmenu didaktickej praxe.

6 Pred začiatkom výskumu pri plánovaní skúmania sa 
uvažuje, ktoré kľúčové pojmy budú predmetom disku-
sie vo fókusovej skupine vzhľadom na výskumný pro-
blém. Hľadajú sa miesta na realizáciu skupinovej dis-
kusie, aby sa dokázali vytvoriť podmienky pre pracovnú, 
ale zároveň aj uvoľnenú atmosféru. V rámci plánovania 
skúmania sa na jednotlivé materské školy e-mailovou 
korešpondenciou rozpošle riaditeľkám materských škôl 
žiadosti o spoluprácu pri realizovaní skúmania a po-
zvánky na účasť vo fókusovej skupine učiteľkám. Účasť 
vo fókusovej diskusii sa telefonický potvrdí jeden deň 
pred jej realizáciou. Príprava na realizáciu fókusovej 
skupiny vyžaduje: zadovážiť si digitálne technológie na 
nahrávanie diskusií vo fókusových skupinách; písanie 
otázok na fl ipcharty okolo, ktorých sa rozvíja diskusia 
s účastníkmi vo fókusových skupinách; plánovanie prie-
behu fókusovej skupiny a vytváranie pravidiel, ktoré sa 
uplatňujú v diskusiách vo fókusových skupinách.
7 Pravidlá v realizácii fókusovej skupiny (uvádza E. Seve-

opisuje a zdôrazňuje proces konceptualizá-
cie8, ktorý usústavnil nasledovne: papieri-
ky s lepkavým rubom (tzv. post-it) väčšie-
ho rozmeru sú opodstatnené, pretože 
v  tomto chápaní fókusovej skupiny tvoria 
isté projekčné plátno zachytávajúce názor, 
stanovisko, myšlienku konkrétnych sub-
jektov výskumu v  písomnej podobe. Pí-
somná podoba názoru, stanoviska, myš-
lienky vyžaduje byť čitateľnou a označenou 
menom, príp. inou identifi kujúcou znač-
kou autora. Každý názor, stanovisko, myš-
lienka vyžaduje samostatne jeden papierik; 
viac údajov na papieriku zneprehľadňuje 
proces následnej konceptualizácie, pretože 
proces konceptualizácie sa uskutočňuje 

rini, 2012 a): 1. Potichu si formulovať myšlienky. 2. Svoje 
myšlienky jasne vystihovať. 3. Na každú myšlienku pou-
žívať samostatný papier (tzv. post-it). 4. Myšlienky písať 
čitateľne a autorizovať ich pripísaním mena. 5. Vyslovo-
vať názory len v danej fáze. 6.  Neprerušovať reč hovoria-
ceho. 7. Emočne sa neovplyvňovať. 8. Nenarúšať priebeh 
diskusie. 9. Nerobiť si posmech z myšlienok ostatných. 10. 
Aktívne diskutovať a zapájať sa do diskusie. 11. Sledovať 
signály moderátorov. 12. Nebrať myšlienky iných osobne. 
13. Slobodná výmena názorov založená na vzájomnom 
rešpekte. 14. Otvorene prejavovať svoje názory a vzá-
jomne vysvetľovať svoje stanoviská podporené činnos-
ťou moderátora a asistenta moderátora.
8 Autor D. Kostrub sa rozhodol v rámci reaizácií viacerých 
pedagogických výskumov (v roku 2008) rozšíriť pôvod-
ný koncept fókusovej skupiny o fázu konceptualizácie. 
Fókusové skupiny majú svojich zástancov i odporcov, 
pričom odporcovia poukazujú na určitú „plytkosť“ v dis-
kutovaní v zmysle akéhosi voľného, neusporiadaného 
debatovania; príp. dôležitosť uplatnenia vidia len v ob-
lasti marketingu na rýchly zber plošných informácií (ako-
by „slovná anketa“). Konceptualizácia preto predstavuje 
obohacujúci prvok, práve pre vytvorenie externého me-
diátora, na ktorý sa tematicky upínajú ako subjekty výs-
kumu (účastníci), tak i výskumníci (moderátor a asistent 
moderátora). Externý mediátor v podobe usporiadaných, 
navrstvených papierikov tzv. post-it s názormi, stanovis-
kami, myšlienkami, je nástroj, ktorého funkciou je rozši-
rovať a udržiavať mentálne kompetencie (a funkcie ako 
sú pozornosť, pamäť a myslenie) a umožniť tomu, kto 
využíva tento nástroj, zvládnuť i náročnejšiu úlohu, situ-
áciu, problém. Na základe uvedeného sa stáva fókusová 
skupina lepšie riadenou participáciou, presnejšie: so-
fi stikovanejšou spoločne zdieľanou aktivitou. Autor má 
viacročné skúsenosti vo vedení fókusových skupín s vy-
užitím fázy konceptualizácie, ktoré sú ukážkami dobrej 
praxe vedenia fókusových skupín (pozri schému 5, s. 67).
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v čase, keď majú účastníci fókusovej skupi-
ny prestávku pred samotnou diskusiou. 
Aký význam majú na papierikoch uvádza-
né názory, stanoviská, myšlienky? Tieto 
slúžia ako vonkajší mediátor, ako isté vo-
didlo, ktoré predurčí tematicky smer a tra-
jektóriu samotnej diskusie. Diskusia sa 
nemôže významovo ani tematicky odklá-
ňať; odklonom musí vopred a  včas vý-
skumník zabrániť. Názory, stanoviská, 
myšlienky subjektov výskumu sú bázické, 
neodmysliteľné a  určujúce. Fázu mediali-
zácie – tvorby a zaznamenávania názorov, 
stanovísk, myšlienok na papieriky možno 
pripodobniť napr. brainstormingu v  indi-
vidualizovanej forme. Každý z účastníkov 
voľne formuluje svoj názor, stanovisko, 
myšlienku v písomnej podobe a legalizuje 
ich (zverejňuje), čím sa stávajú istým spô-
sobom pre nadväzujúcu diskusiu záväzné, 
a  tak dáva na vedomie, z  akého uhla po-
hľadu a akými pojmami nazerá na skúma-
ný objekt; čomu osobne pripisuje dôleži-
tosť a  tak oznamuje, čím je potrebné sa 
zaoberať v diskusii z jeho pohľadu. Na pa-
pieriky sa však neuvádzajú zdôvodnenia, 
odpovede na otázku prečo, ani vlastné in-
terpretácie; tie sú predmetom už samotnej 
diskusie. V  rámci fókusovej skupiny sa 
centruje pozornosť na predmet skúmanej 
otázky (témy, problematiky), čo znamená 
cielene pátrať, ísť a vyhľadať (dopátrať sa) 
jedinečnosť javu (prezentovaného v  názo-
roch, postojoch, myšlienkach subjektov 
výskumu). Pochopiteľne, rôzne subjekty 
a  rôzne samostatné fókusové skupiny po-

skytnú, ilustrujú rozmanité názory, posto-
je, myšlienky, preto je potrebné analyticky, 
ale i  synteticky vyčleniť ich jedinečnosť 
v bohatej spleti rôznych informácií. Vyčle-
nenie možno vykonať iba na základe myš-
lienok (subjektov výskumu) vynárajúcich 
sa kategórií, keď moderátor a asistent mo-
derátora (výskumníci) usporadúvajú myš-
lienky subjektov do naznačovaných ka-
tegórií. Čiže ide o  konceptualizáciu, 
v ktorej výskumníci z dostupného materi-
álu naskladajú istý formát, platformu pre 
samotnú diskusiu. Proces konceptualizá-
cie predstavuje zameranie sa na koncepty, 
ktoré skúmaný jav najpriliehavejšie repre-
zentujú. Je to zároveň precízna činnosť vý-
skumníkov, pretože oni pátrajú po poj-
moch (ukotvených v názoroch, postojoch, 
myšlienkach) vzťahujúcich sa na význam 
objektu výskumu, lebo tieto pojmy umož-
ňujú vývoj a  upresňovanie abstrahujúcich 
myšlienok (vyššieho rádu) počas samotnej 
diskusie. Abstrahujúce myšlienky transpo-
nujú diskutované poznanie do vyšších 
a novších celkov na základe tvorenia systé-
mu, pojmov a  ich vzťahov pod vplyvom 
hodnôt, ktoré preferujú subjekty fókusovej 
skupiny. Ide o ich rozvrstvenie a navrstve-
nie nanovo podľa zmyslu (obsah textu) 
a významu (vzťah, prepojenie s objektom 
výskumu). Rozdiel medzi prvotným roz-
vrstveným na papierovej tabuli (tzv. 
fl ipchart) a po navrstvení nanovo v rámci 
konceptualizácie ilustrujú ukážkové foto-
grafi e (pozri schému 5).

Schéma 5 Proces konceptualizácie vo fókusovej skupine (ukážka). D. Kostrub (2007)

Ako vidieť, výsledok konceptualizácie 
je zjavný i navonok, mení sa ním usporia-
danie pôvodne umiestnených papierikov, 
sú nanovo navrstvené. Počas konceptu-
alizácie sa názory, postoje a  myšlienky 
ukazujú v súvislosti s objektom skúmania 
inak, čo umožní (po ich navrstvení na-
novo) vytvoriť z nich kľúčové informácie, 
vôkol ktorých sa rozvinie diskusia. Takto 
nanovo navrstvené (tematicky a  logicky 
usporiadané) kľúčové informácie tvo-
ria pre všetkých zúčastnených pomysel-
né ohraničenie, ale najmä zrozumiteľné 
ohnisko. Nalepené papieriky na papierovej 
tabuli umožňujú zamýšľať sa nad otvára-
ním textov (ich prvotnou analýzou). Na-
značia istotne rôzne hľadiská po formálnej, 
obsahovej i  výpovednej stránke. Prvou 
rovinou úvah (podľa profesijnej skúsenos-
ti autorov) je rovina vzťahu: všeobecnosť 
» konkrétnosť. Ďalšou rovinou je rovina: 
faktickosť » procesuálnosť. Inou rovinou je 
otvorenosť » uzavretosť, príp. tiež rovina 
bohatosť » chudobnosť. V každom prípade 
sa pátra po zhodných, podobných, odliš-
ných názoroch, postojoch a  myšlienkach. 
Samotná diskusia je po fáze konceptuali-
zácie dialektickým procesom uchopovania, 
porozumenia a  interpretovania diskusiou 
komunikovanej reality, v  ktorom prežité, 

uskutočnené a  uvedomované umožňuje 
vzájomne a  spoločne konfi gurovať formu 
myslenia (napr. úsudkov ap.), ktorá prepá-
ja subjekty s  reálnymi otázkami, témami, 
problémami spojenými s  tematizovanou 
oblasťou objektu výskumu.

E. Severini zase opisuje pravidlá a zdô-
razňuje ich dôležitosť uplatnenia v realizá-
cii fókusových skupín. Pravidlá sa ukazu-
jú byť užitočnými na realizáciu fókusovej 
skupiny, pretože vďaka nim je možné pre-
dísť situáciám, ktoré by ohrozili jej priebeh 
a výsledok, ako napr. v prípade pravidla 6. 
Neprerušovať reč hovoriaceho. Keď iný sub-
jekt „skočí“ do reči práve hovoriacemu 
subjektu, preruší jeho plynulý tok myšlie-
nok nasmeruje pozornosť na to, čo práve 
počuje, a zabráni sa tak voľnému pokračo-
vaniu vypovedania myšlienok. Aby sa za-
bránilo uvedenému, treba sledovať pokyny 
moderátora a  jeho asistenta. To znamená, 
že každý subjekt výskumu (účastník) vo 
fókusovej skupine čaká na svoje poradie 
(keď ho vyzve moderátor alebo asistent 
moderátora).

Pozorovanie znamená sledovanie čin-
nosti alebo vlastnosti ľudí, registráciu ale-
bo opis pozorovaného a  jeho hodnotenie. 
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V  kvalitatívne poňatom skúmaní sa vyu-
žíva neštruktúrované pozorovanie; priame 
i  nepriame a  participatívne pozorovanie. 
Pozorovanie sociokultúrnych situácií je 
v  kvalitatívnom výskume vzácnou príle-
žitosťou. Pozorovanie, akokoľvek presné 
a  zodpovedne vykonané, predsa len ne-
zabezpečí celkové porozumenie nejakej 
situácii. Absentuje v  ňom totiž možnosť 
usúdiť a  vyvodiť to, čo odpozorovanému 
konaniu predchádzalo (to však za predpo-
kladu, že odmietneme tézu o náhodnosti 
a bezcieľnosti ľudského konania). Kvalita-
tívny výskumník odpozoruje síce konanie 
pozorovaných subjektov, ale bez interview 
(neštruktúrovaného rozhovoru) nebude 
v  stave analyzovať to, čo stojí za pozoro-
vaným konaním subjektov (napr. motív 
konania, cieľ konania ap.). Pri pozorovaní 
výskumníkovi zväčša neunikne sprievodný 
neverbálny prejav subjektu výskumu, a to 
najmä vtedy, ak tento neverbálny prejav 
priamo nekorešponduje so slovným pre-
javom, prípadne si tieto prejavy vzájomne 
protirečia. Predmetom pozorovania môžu 
byť nielen osoby, ale i  predmety, s  ktorý-
mi tieto osoby pracujú, a  napokon i  pro-
stredie, v  ktorom sa činnosť uskutočňuje. 
Zložky pozorovania sú: cieľ pozorovania 
(dôvod, úmysel, ktorým sa riadi pozoro-
vanie), predmet pozorovania (osoby, pred-
mety, činnosti a prostredie), časové dimen-
zie pozorovania (kedy a  ako dlho, v  akej 
frekvencii, v akých časových intervaloch), 

spôsob pozorovania (kto bude pozorovať, 
aké má spôsobilosti a  aké stanovisko pri 
pozorovaní zaujme, ako bude pozorova-
nie zaznamenávať a vyhodnocovať). Podľa 
P. Gavoru (1988, s. 101) ide o  „zámerné, 
cieľavedomé, plánovité a  systematické po-
zorovanie.“ Jeho dôležitou vlastnosťou je 
presnosť a  spoľahlivosť. Pri neštruktúro-
vanom pozorovaní pozorovateľ vstupuje 
do pozorovania bez dopredu pripraveného 
systému alebo schémy na pozorovanie. Má 
stan ovený cieľ i predmet pozorovania, ako 
aj jeho dĺžku, ale pri pozorovaní sa neriadi 
nijakými vopred stanovenými kategóriami. 
Použitie neštruktúrovaného pozorovania 
je vhodné vtedy, keď o  problematike nie 
sú známe údaje a  tá sa začína skúmať po 
prvýkrát, alebo vtedy, keď sa problemati-
ka začína skúmať z úplne iného hľadiska 
(ide o  exploratívne použitie). Pozorovateľ 
sleduje priebeh činnosti osobne a/alebo 
pomocou videozáznamu (Š. Švec, 1998).

P. Ondrejkovič (2007, s. 147 – 149 
upravené autormi) uvádza, že pozorovanie 
je základnou metódou empirických vied, 
ktorá je založená na získavanie prevažne 
kvalitatívnych dát prostredníctvom zmys-
lov výskumníka (podľa nás aj mentálneho 
spracovania pozorovaných javov, keď sa 
určuje, čo vlastne výskumník vidí, keď po-
zoruje) Ide o vedecké pozorovanie, ktoré je 
charakteristické:

• zámernosťou (na rozdiel od náhodného bežného pozorovania),

• cieľavedomosťou (skúmajú cou súčasnú pedagogicko-didaktickú prax a  snahou 
zodpovedať na stanovené výskumné otázky),

• plánovitosťou/organizovanosťou (podľa vopred stanoveného a premysleného po-
stupu).

Z  hľadiska kvalitatívneho prístupu je 
dôležité pozorovať tie javy, ktoré boli vyvo-
lané zásahom výskumníka (pozorovateľa), 
v opačnom prípade ide o experiment, pri 
ktorom sa zámerne mení pozorovaný jav. 
Za výskumnú zásadu v kvalitatívnych me-
tódach sa považuje zásada nezúčastnenosti 
a  maximálnej nezaujatosti, nestrannosti 
pozorovateľa (výskumníka). Rozlišujeme 
priame (bezprostredné) pozorovanie, ktoré 
je vhodné na pozorovanie jednotlivca, príp. 
menších skupín alebo komunít. Priame 
pozorovanie môže byť neštandardizované 
(i keď je zámerné), ktoré predstavuje jednu 
z najnáročnejších techník, vhodnú iba pre 
skúsených a  erudovaných výskumníkov. 
Pri tomto pozorovaní výskumník voľne 
rozhoduje o  priebehu pozorovania, príp. 

koriguje nesprávne zvolený postup. Oso-
bitným druhom pozorovania je tzv. zúčast-
nené pozorovanie, pri ktorom je výskumník 
v  priamom a  prirodzenom sociokultúr-
nom kontexte s pozorovanými osobami (či 
skupinou). V takomto prípade výskumník 
prijíma rolu člena skupiny, ktorú pozo-
ruje, zúčastňuje sa na jej aktivitách, príp. 
sociokultúrnom živote, ak pozorovanie 
prebieha dlhodobo. Výhodou je, že pozo-
rované osoby alebo skupina sú pozorova-
né vo svojom prirodzenom prostredí. Na 
druhej strane, je zložitejšie zachovať od-
stup a odosobnenie výskumníka, preto sa 
táto technika pozorovania využíva v  kva-
litatívnom skúmaní na báze fenomenolo-
gických prístupov. Záznam o pozorovaní 
musí obsahovať:

• spresňujúce informácie o predmete pozorovania, čase a mieste,

• informácie o tom, kto vykonával pozorovanie a kto viedol protokol,

• informácie o  náhodných entitách, elementoch, faktoroch a  interpretačné upo-
zornenia pozorovateľa,

• vlastné výsledky pozorovania v  podobe záznamov pozorovaných javov (príp. 
deskriptívny opis výsledkov pozorovania).

Mikrovyučovanie je vyučovacia metóda založená na vzdelávacích teóriách, vedeckej 
metóde a digitálnych technológiách, pres-
nejšie skutočná výučbová aktivita z  hľa-
diska počtu subjektov v  procese výučby, 
času a učiva, na základe ktorej sa rozvíjajú 
pedagogické kompetencie učiteľa za súčas-
ného audiovizuálneho nahrávania za úče-
lom spätnej väzby. Jeden zo základných 
prístupov analýzy procesov vyučovania 
podľa M. Zelinu (s. 267 In: Švec, Š., 1998) 
je, že je založený na pozorovaní a  moni-
torovaní procesu. V tomto prípade systém 
pozorovania má za cieľ skúmať metodic-
ké postupy učiteľa. V  súčasnosti empiric-
ké analýzy procesu vyučovania prinášajú 

väčšiu objektivitu ako tradičné pozorova-
nia. Zároveň prinášajú aj výrazné empi-
rické zistenia s  teoretickou a  praktickou 
hodnotou. Prednosťou týchto analýz je aj 
to, že sú použiteľné na zlepšenie pedago-
gicko-didaktickej praxe, vyhodnocovanie 
efektívnosti procesu výučby, ako aj na 
vedecko-výskumné účely. Ako uvádza M. 
Zelina (s. 266 In: Švec, Š., 1998) „v  em-
pirických mikroanalýzach je takýmto faktom 
zachytávanie skutočnej interakcie medzi uči-
teľom a  deťmi (dieťaťom). Za fakt v  mikro-
analýzach môžeme považovať napr. každú 
vetu či názornú demonštráciu učiteľa, ale aj 
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dieťaťa v  ich interakcii. Za základnú empi-
rickú skutočnosť pre mikroanalýzy edukačných 
procesov sa pokladá podnet učiteľa a  reakciu 
dieťaťa/detí. Podnet učiteľ a  reakcia dieťaťa 
tvoria základnú jednotku mikroanalýzy: 1. 
Učiteľova motivácia detí » 2. Vysvetľovanie 

požiadavky učiteľom » 3. Učiteľovo poskytnu-
tie času deťom na tvorbu odpovede » Odpoveď 
(vysvetlenie) dieťaťa » Hodnotenie odpovede 
dieťaťa učiteľom alebo deťmi. Základom mik-
roanalýz edukačných procesov je interakčný 
fakt.“

Pri realizácii mikrovyučovania uvádzajú R. Orosová, J. Bajtoš, (2011 upravené autormi) 
nasledovné etapy:

• Úvodná príprava. Príprava výskumníka a subjektu skúmania (učiteľa) na proces 
výučby s aplikáciou mikrovyučovania. Ide o teoretické oboznámenia sa s mikro-
vyučovaním (o priebehu, podmienkach hodnotenia ap.).

• Výber učiva. Výskumník spolu so subjektom skúmania (učiteľom) vyberajú tému/
učivo a oboznamujú sa s príslušnými pedagogickými dokumentmi.

• Voľba vyučovacej metódy. Subjekt skúmania (učiteľ) si zvolí vyučovaciu metódu. 
Jeho úlohou je (za pomoci  výskumníka) aplikovať zvolenú vyučovaciu metódu 
na zvolené učivo (v rámci zvolenej témy) v určitom časovom rozsahu a prostred-
níctvom konkrétneho mikrovýstupu.

• Termín realizácie mikrovýstupu. Zverejnenie konkrétneho dátumu realizácie mik-
rovýstupu a zabezpečenie stacionárnej digitálnej kamery pripojenej s nap r. počí-
tačom alebo iným zariadením vytvárajúcim záznam.

• Vykonávanie činnosti. Subjekt skúmania (učiteľ) realizuje vlastný mikrovýstup, 
ktorý sa digitálne zaznamenáva.

• Analýza činnosti (mikrovyučovacia analýza). V tejto etape výskumník spolu so sub-
jektom skúmania (učiteľom) analyzujú a hodnotia konanie učiteľa, resp. realizu-
jú refl exiu na realizovanú aktivitu, ktorá musí byť konštruktívna (poukazuje na 
problémy pri realizácii mikrovýstupu a ponúka vhodné riešenia). V rámci mik-
rovyučovacej analýzy si treba všímať detaily (mikrofakty), z ktorých sa deduku-
jú/interpretujú výskumné zistenia. Pri refl exii sa odporúčajú využívať digitálne 
technológie (napr. digitálny diktafón, digitálna kamera, záznam mikrovýstupu 
na DVD/CD nosiči ap.), ktoré zvyšujú účinnosť refl exie.

• Korigovaná opakovaná činnosť. Subjekt skúmania (učiteľ) po zohľadnení (vlast-
ných rozhodnutí vykonať zmenu, pozn. pozri nižšie kvalifi kovaný odhad a fóku-
sové interview) a prípadných odporúčaní uplatňuje vo výučbe nadobudnutú di-
daktickú spôsobilosť na zlepšenie vlastnej pedagogicko-didaktickej praxe.

Schéma 6 Proces mikrovyučovania. D. Kostrub, E. Severini (2017)

 

Proces 
mikrovyučovania 

Evalvácia 

Sebarefl exia v  rámci mikrovyučovania 
podnecuje zamyslenie sa subjektu skúma-
nia (učiteľa) nad svojou profesijnou činnos-
ťou, nad sebou samým vo vzťahu k procesu 
výučby. Ponúka subjektu skúmania (učite-
ľovi) zhodnotiť seba samého, uvedomiť si 
svoje konanie, rozhodnúť sa, čo zmeniť, 

a akú stratégiu uplatniť vo vlastnej didak-
tickej praxi. V  podmienkach mikrovyu-
čovania po mikrovýstupe a  refl exii mož-
no využiť päťfázový postup sebarefl exie 
J. Smytha (1989, s. 5 – 6 In: Orosová, R., 
Bajtoš, J., 2011 upravené autormi):

• Opisovanie – subjekt skúmania (učiteľ) si kladie otázky pre opis pedagogickej 
situácie (Čo robím? Ako situáciu riešim? ap. Prostredníctvom daných otázok si 
vybavuje vlastnú činnosť/konanie a i).

• Analyzovanie – subjekt skúmania (učiteľ) si kladie otázky pre analýzu riešenia 
situácie (Aké má riešenie situácia? Ako reagujú deti v učiacej sa/hernej skupine? 
a i).

• Hodnotenie – subjekt skúmania (učiteľ) si kladie otázky pre odhalenie príčin rie-
šenia situácie (Prečo som reagoval práve týmto spôsobom? Prečo deti v učiacej 
sa/hernej skupine reagovali práve takto? a i.). Pomocou nich prehodnocuje úvahy 
o svojej profesijnej činnosti, správaní a reakciách.

• Usporadúvanie – subjekt skúmania (učiteľ) pomocou otázok usporadúva vlast-
né myšlienky, skúsenosti (Podnietila táto činnosť takúto reakciu? Vyvolala táto 
moja činnosť takú reakciu detí v učiacej sa/hernej skupine, ako som predpokla-
dal? a i.). Pomocou nich zdôvodňuje, ktorá činnosť vyvolala akú reakciu.
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V  rámci mikrovyučovania možno vy-
užiť nasledovné metódy sebarefl exie: po-
zorovanie (pozorovanie vlastného mikro-
výstupu z videonahrávky) a  sebarefl exívny 
rozhovor (rozhovor so subjektom, ktorý vy-
konával mikrovýstup. Otázky sú kladené 
cielene, zameriavajú sa na zistenie názorov 
subjektu, jeho postojov, motívov k  čiast-
kovým činnostiam v rámci mikrovýstupu) 
uvádzajú R. Orosová, J. Bajtoš, (2011).

M. Miovský (2006, s. 187) uvádza, že 
„kvalifi kovaný odhad sa principiálne zakladá 
na predpoklade, že človek, ktorý prichádza 
s  určitým fenoménom (ktorý je výskumným 
záujmom) do pravidelného a  intenzívneho 
kontaktu, má o  tomto fenoméne dobrú pred-
stavu podporenú práve svojou skúsenosťou. 
Túto svoju skúsenosť a  poznanie je schopný 
komunikovať tak, aby to bolo využiteľné pre 
výskumné účely. Takto konajúceho a komuni-
kujúceho človeka označujeme pojmom expert“.

Fókusové interview sa charakterizu-
je ako ohniskový rozhovor (bližšie pozri 
napr.: R. K. Merton; P. L. Kendal, 1946 
a  i.) s  cieľom získať personálny naratív, 
ktorý spočíva v  prezentovaní videonahrá-
vok subjektu výskumu a zachytení, analy-
zovaní subjektívnej perspektívy (subjektív-
nych defi nícií) pozorovaných situácií, tak 

aby ich subjekt výskumu mohol porov-
návať. Personálne a  sociálne konštrukcie 
(reprezentácie) chápeme ako východiskový 
bod v skúmaní, z ktorého možno seriózne 
indukovať interpretácie. Predloženie vide-
onahrávok umožní subjektu výskumu situ-
ovať sa do situácií so zámerom refl ektovať 
a  analyzovať pozície. Ide o  uvedomenie 
si, osobné zaujatie perspektívy, podporu 
osobnej decentrácie a  koordinácie uhlov 
pohľadu subjektu výskumu bez zranenia 
jeho (seba)úcty. Triangulácia perspektív 
subjektov výskumu umožňuje proximitu 
skúmaného objektu (skúmaných javov) 
v  interpretáciách poskytovaných samotný-
mi subjektmi a zároveň je to istá transpo-
zícia od pôvodných konštrukcií cez rekon-
štrukcie subjektívnych teórií. Triangulácia 
má konvergentný a  dialektický charakter 
v legitimizácii informácie, ktorá sa vynára 
zo skúmania; tiež sa konštituuje v  proce-
se vzťahovosti z  rozličných uhlov pohľa-
du vzhľadom na skúmaný fenomén (L. 
M. Ferrer, C. P. Jiménez, 2006). Aby sme 
získali interpretácie od subjektov výskumu, 
treba počítať s  tým, že jednotlivé skúma-
né situácie sa od seba budú navzájom líšiť 
a  rovnako sa budú líšiť aj subjekty výsku-
mu, hoci sú vopred stanovené rámcové 
kontúry skúmania.

• Zovšeobecnenie – subjekt skúmania (učiteľ) za pomoci otázok vyvodzuje závery 
pre optimalizovanie svojej didaktickej činnosti (Ako by som mohol efektívnejšie 
riešiť túto situáciu? Ako by som mal postupovať? a i.). Subjekt skúmania (učiteľ) 
sa týmto spôsobom učí z vlastnej skúsenosti.

1.4 Metódy na analyzovanie získaných dát

Metóda otvoreného kódovania je vý-
skumná metóda, v  ktorej kódy symboly, 
skratky a  slová slúžia na označenie výz-
namovo podobných, ekvivalentných častí 
analyzovaného textu, materiálu. Otvo-
rené kódovanie je časť analýzy, ktorá sa 
zaoberá označovaním a  kategorizáciou 
pojmov pomocou dôkladného štúdia úda-
jov (A. Strauss, J. Corbinová, 1999, s. 43). 
Otvorené kódovanie je úvodné kódovanie, 
uskutočňuje sa prostredníctvom postupnej 
alebo aj niekoľkokrát sa opakujúcej analý-
zy textu (dát), dokumentu – postupne po 
odsekoch, riadkoch a slovách. Možno kó-
dovať slovo po slove, po vetách, odsekoch 
alebo aj celých textoch. Dôležité je, aby 
výskumník nezabudol na cieľ kódovania – 
tematické otvorenie textu (J. Hendl, 2005, 
s. 247). Výskumník postupne prechádza 
(analyzuje) výskumným materiálom (tex-
tom) a pritom sa zameriava na zaujímavé 
témy a priraďuje im kódy, označenia, ktoré 
vyberá podľa vlastného úsudku. Odkrýva 
(často skryté) významy v  texte. Pri kó-
dovaní (nielen otvorenom) sa odporúča, 
aby si výskumník kládol v  texte pravi-
delne a opakovane nasledujúce otázky (A. 
Strauss, J. Corbinová, 1999): Čo? O  čo 
ide? O  akom fenoméne sa uvažuje? Kto? 
Aké osoby sa zúčastňujú? Aké role pritom 
zastupujú? Ako? Aké aspekty fenoménu sa 
zvažujú? Kedy? Ako dlho? Kde? Čas, prie-
beh, miesto? Ako veľa? Ako silno? Aspek-
ty intenzity. Prečo? Aké sú udávané zdô-
vodnenia? Na čo? S  akým úmyslom? Za 
akým účelom? Čím? Aké prostriedky, tak-
tiky, stratégie využiť na dosiahnutie cieľa? 

Pomocou otázok sa text analyzuje (otvára) 
a  jednotlivým úsekom, častiam textu sa 
priraďujú kódy a následne sa kódy zosku-
pujú do kategórií. Každej kategórii možno 
priradiť vlastnosť, charakteristiky, preto sa 
uskutočňuje dimenzionalizácia – proces 
identifi kácie daných vlastností, charak-
teristík kategórie pomocou určenia ich 
dimenzií. Dimenzie predstavujú umiest-
nenie vlastnosti na jednej škále. Vlastnosti 
predstavujú znaky alebo charakteristiky 
patriace kategórii. K otvorenému kódova-
niu prislúchajú podľa A. Straussa a J. Cor-
binovej (1999, s. 42) nasledovné termíny: 
Pojem ako pojmové označenie pridelené 
jednotlivým udalostiam, prípadom a iným 
výskytom javu. Kategórie ako trieda poj-
mov, ktorá je objavená, keď sa pri porov-
návaní pojmov zdá, že náležia podobnému 
javu. Kódovanie znamená proces analýzy 
údajov. Otvorené kódovanie je proces ro-
zoberania, skúmania, porovnávania, kate-
gorizácie a konceptualizácie údajov.

Metóda selektívneho kódovania – vyššia 
úroveň abstrakcie. Vytvára sa základná 
kategória, okolo ktorej sa zoskupujú os-
tatné vytvorené kategórie (integruje ich). 
Formuluje sa príbeh konkrétneho prípadu. 
Prípadom sa myslí otázka alebo centrálny 
jav skúmania, a nie konkrétny rozhovor či 
osoba (A. Strauss, J. Corbinová, 1999. s. 
184 – 185). Selektívne kódovanie je po-
kračovaním osového kódovania na vyššej 
úrovni abstrakcie. Cieľom tohto kroku je 
vypracovať jadrovú kategóriu, okolo ktorej 
sa môžu zoskupovať ostatné vybudované 
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kategórie a  ktorá ich integruje. V  snahe 
o  to sa vypracúva alebo formuluje príbeh 
konkrétneho prípadu. Nezabúdajme, že 
prípadom sa myslí otázka alebo centrálny 
jav skúmania, a nie konkrétny rozhovor či 
osoba (A. Strauss, J. Corbinová, 1999. s. 
184 – 185). Na základe podobností a roz-
dielnosti (ako prvá úroveň) sa vytvárajú 
ústredné kategórie (vyššia úroveň). Ako 
uvádza P. Gavora (1990/1991, s. 170 – 172), 

„kvalitatívny výskum je konštruktívny. Jeho 
cieľom je vytvárať novú teóriu. Výskumníka 
nezaujímajú doterajšie teórie (dokonca sa im 
v priebehu výskumu zámerne vyhýba, aby ho 
neovplyvnili), ale hľadanie nových, čerstvých 
pohľadov na javy“.

Metodologická stratégia uplatňovania 
metódy konštantnej komparácie. Pri uplat-
ňovaní metódy konštantnej komparácie 
(ďalej len MKK) nie je zámerom overovať 
univerzálnosť, ani potvrdiť príčiny či iné 
vstupné údaje. Tento postup zabezpečuje 
saturáciu potrebnej informácie. Cieľom 
uplatňovania MKK nie je verifi kovanie, 
ale generovanie teórie. Sleduje sa veľkosť 
a sýtosť informácie v texte, až kým nie je 
dosiahnutá hladina saturácie, uvádza W. J. 
Creswell (1998). Proces získavania infor-
mácie v zakotvenej teórii, ktorá korešpon-
duje so stratégiou MKK, je proces „cikcak“ 
(kľučkovanie), čo predstavuje vstúpiť do 
výskumného terénu a  získať údaje, analy-
zovať ich, opätovne vstúpiť do výskumné-
ho terénu, získať údaje a analyzovať ich atď. 
Treba toľkokrát vstúpiť do terénu, pokiaľ 
nebude kategória informácie výskumní-
kom zvážená ako nasýtená. Znamená to, 
že skúmaný fenomén nemá charakter (veľ-
kosť, početnosť) defi novaný pravdepodob-
nostnými kalkuláciami, ale je defi novaný 
teoretickými kritériami saturácie kategó-
rie informácie. Ak je napr. kritériom vý-
znamnosť, skúma sa kategória v súvislosti 

so skúmaným fenoménom dovtedy, pokiaľ 
výskumník neodhalí (nezbadá to, čo sa 
v texte vynára) výpovednú súvislosť medzi 
javmi. Identifi kovať a  defi novať koncep-
ty (vďaka ich vynáraniu sa) v  skúmaných 
údajoch je hlavným cieľom uplatňovania 
stratégie MKK. Aby sa tak dialo, vyžadujú 
sa potrebné zložky, ktorými má dispono-
vať kvalitatívny výskumník, a  to kreatív-
nosť a kritické myslenie. Preto je žiaduce, 
aby bol kvalitatívny výskumník otvorený 
rozmanitým možnostiam, využíval stra-
tégie MKK i  samotný výskumný terén, 
lebo má skúmať všetky dostupné možnos-
ti bez toho, aby sa zameral výlučne len na 
jednu. Tiež má využívať rôzne výrazové 
prostriedky – ako sú metafory, postmo-
derné hyperboly, ako i  rôzne záznamové 
prostriedky. Nepoužíva lineárny spôsob 
dedukovania, ale zostáva verný procesu, 
ktorého znakom nie je rýchle a skratkovité 
konanie. Vkladá svoje úsilie do náročných 
procesov skúmania i  elaborovania a  má 
z nich úprimnú radosť. Vychutnáva si skú-
manie aj stretávanie sa so subjektmi, ktoré 
sa odhodlali podstúpiť spolu s ním nároč-
nú cestu poznávania zastrešenú kvalitatív-
nou metodológiou (W. J. Creswell, 1998).

Triangulácia teórie predstavuje analy-
zovanie dát v  uvedomovaní si viacerých 
vynárajúcich sa hypotéz a perspektív s cie-
ľom rozvinúť možnosti tvorby poznania 
(novej teórie). Triangulácia výskumníka 
neznamená rozdeľovanie výskumných 
činností medzi viacerých výskumníkov, 
ale ide o  uskutočnenie systémovej kom-
parácie rozličných výskumníkových vízií 
vzťahujúcich sa na rovnaké dáta. Uplat-
nenie triangulácie je trojitý uhol pohľa-
du a zaujatie perspektívy tretej osoby sú pre 
kvalitatívne skúmanie dôležité spôsobilosti 
výskumníka – uplatňuje ich v  celom ria-
denom procese skúmania. Triangulácia dát 

nepredstavuje uplatňovanie viacerých ná-
strojov (metód) na tvorbu rozličných dát, 
ale ide o  analyzovanie alebo pátranie po 
tých istých dátach prostredníctvom roz-
ličných nástrojov (metód), napr. otázka 
synchronickej a diachronickej spoľahlivos-
ti. Metodologická triangulácia v  priamom 
uplatnení výskumného nástroja (metódy) 
predstavuje adekvátnosť výberu nástroja 
(metódy), jeho odskúšanie a  overenie li-
mitov, príp. problémov v  uplatňovaní vý-
skumného nástroja (metódy) v konkrétnej 
výskumnej aktivite, v jej cieľoch a zámere. 
Podľa J. Plichtovej (2002) triangulácia za-
hŕňa množstvo odlišných zdrojov dát, po-
četné teoretické pohľady na interpretáciu 
dát, viaceré metódy na skúmanie jedného 
problému výskumníkom, presnejšie trian-

gulácia je spôsob overenia validity (plat-
nosti), reliability (spoľahlivosti) dát pomo-
cou viacerých výskumných metód v každej 
serióznej metodológii kvalitatívneho vý-
skumu. Okrem triangulácie výskumných 
nástrojov sa uplatňuje aj triangulácia per-
spektív subjektov výskumu, ktorou sa ove-
ruje korektnosť interpretácie z rôznych uh-
lov pohľadu. Výsledkom má byť korektný 
príbeh zobrazujúci reálne subjekty, reálne 
kontexty, reálne situácie ap. Triangulácia 
má konvergentný a  dialektický charakter 
v legitimizácii informácie, ktorá sa vynára 
zo skúmania; tiež sa konštituuje v  proce-
se vzťahovosti rozličných uhlov pohľadu 
vzhľadom na skúmaný fenomén, čo uvá-
dzajú aj L. M. Ferrer, C. P. Jiménez (2006).

Tab. 1  Validácia a spoľahlivosť v kvalitatívnom skúmaní. O. Castiblanco, D. Vizcaino (2010)

Triangulácia
Metóda konštantnej kom-

parácie
Stupeň generalizácie

T

E

Ó

R

I

A

• Ide o kombináciu 

rozličných výskumných 

nástrojov metód, 

skupín subjektov 

výskumu, lokálnych a 

časových priestorov a 

rôznych teoretických 

perspektív zameraných 

na získanie fenoménu.

• Ide o komparáciu 

(porovnávanie) 

extrémnych a 

podobných prípadov.

• Tiež je to systematická 

komparácia kodifi kácií 

a klasifi kacií.

• Ide o určenie stupňa 

nezávislosti medzi 

tým, čo je objavené 

a prislúchajúcim 

kontextom.

• Je to tiež stupeň 

porovnateľnosti 

rozličných kontextov.

• Zároveň ide o jasnosť 

v tom, či vytvorené 

konštrukcie pochádzajú 

od výskumníka, alebo 

z terénu.

Prezentovanie procesu
Evalvácia procesu a kontrola 

kvality

Prezentácia výsledkov 

výskumu

• Ide o rozšírenie sietí 

(vzťahov) a štruktúr 

teórie.

• Tiež ide o ilustrovanie 

vzťahov s rôznymi, 

ďaleko zasahujúcimi 

interpretáciami.

• Zároveň ide o ima-

ginárne prenesenie 

publika do vyskumného 

terénu.

Prostredníctvom:

1. Spoľahlivosti.

2. Dôveryhodnosti.

3. Auditu.

Ide o samostatné písanie-

tvorbu, ktoré je takisto 

výskumnou metódou 

umožnujúcou ukázať:

1. Konštruktívne a 

interpretatívne 

procesy.

2. Otázky smerujúce k 

podstate textu.

3. Zakotvené otázky.
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Validácia a  spoľahlivosť v kvalitatívnom 
skúmaní je proces zabezpečenia platnosti 
(validity), aby bol výskum považovaný za 
platný, má označenie validácia. Cieľom 
validácie je overenie, či výsledky výsku-
mu, proces ich získania a  elaborácie zod-
povedajúco (verne) zobrazuje, interpretuje 
skúmanú realitu určitej humánnej aktivity 
v  sociokultúrnej situácii. Validácia je pre 
kvalitatívneho výskumníka pomerne zlo-
žitou úlohou. Tvorba a  validácia sú dva 
paralelné, ale i  interaktívne procesy – vý-
skumník tvorí koncepciu (teóriu) a  súčas-
ne dbá o zabezpečenie validity koncepcie, 

ktorú tvorí. Súčasťou týchto procesov je 
i  verifi kácia (overovanie pravosti) vnú-
tornej logiky elaborácie a  interpretácie 
výskumných dát, číže preskúmanie, či sú 
v  konštruovanej teórii zobrazené (zastú-
pené) všetky potrebné, elementy, entity, 
faktory, vzťahy, premenné ap. spolu s  vý-
povednými detailmi, a zároveň sa z nej od-
straňujú sémantické, syntaktické a logické 
chyby i  konceptuálne nedostatky. Validá-
cia a verifi kácia predstavujú rôzne techni-
ky, metódy využívané na overenie kvality 
uskutočneného výskumu, jeho výsledkov 
a konštruovanej teórie.

M. J. Mayan (2001, s. 27 – 31) sumarizuje stratégie na zabezpečenie validity a spo-
ľahlivosti nasledovne:

• Zodpovednosť kvalitatívneho výskumníka vyžaduje jeho kreativitu, senzibilitu, 
fl exibilitu a kompetentnosť. Ak výskumníkovi chýba zodpovednosť a záujem vo 
všetkých etapách výskumu, tak ide o veľkú hrozbu skrývajúcu sa v zabezpečení 
spoľahlivosti a validity.

• Cieľom metodologickej kongruentnosti je zabezpečiť kongruentnosť medzi vý-
skumnou otázkou a komponentmi inštrumentária. Proces výskumu nesmie byť 
lineárny, ale musí byť prispôsobovaný. Vzťahy medzi cieľmi, nástrojmi musia byť 
koherentné.

• Vzorky súboru subjektov výskumu musia byť prispôsobené vzhľadom na ciele 
a tému skúmania; musí ísť o subjekty, ktoré majú priamu skúsenosť s objektom 
výskumu.

• Zber výskumných dát a  ich analyzovanie musí ísť súbežne, formou vzájomnej 
interakcie medzi tým, čo je (už) známe, a  tým, čo je potrebné (ešte) spoznať. 
Pohybovať sa vpred i vzad a realizovať analýzu je základom na dosiahnutie spo-
ľahlivosti a validity.

• Myslieť teoreticky znamená, že idey, ktoré sa vynárajú sú znovu potvrdené v no-
vých dátach, a to dáva miesto novým ideám, ktoré budú verifi kované vo všetkých 
dátach. Ide o konštantný a opakujúci sa proces zaznamenávania údajov.

• Teória je rozvíjaná prostredníctvom dvoch mechanizmov: 1) ako výsledok proce-
su bádania tak, aby nebola chápaná ako tuhý skelet pre následnú analýzu a 2) ako 
projektívne plátno na ďalšie porovnávanie a rozvíjanie teórie. Teórie, ktoré majú 
validitu sú dobre rozvinuté a informatívne; t. z., že sú obsiahle, logické, šetrné 
a konzistentné.

Výber participantov na kvalitatívne skúmanie sa uskutočňuje podľa M. Pattona (1988 
In: Quintana Peña, A., Montgomery, W. 2006, s. 58 – 59) nasledovne:

• Vzorka extrémnych prípadov prináša to, čo je neobvyklé; čosi špeciálne v bežnom 
konaní človeka. Výskumná logika tohto typu vzorky naznačuje, že pri analyzo-
vaní neobvyklých podmienok subjektov sa môžu derivovať užitočné informácie 
pre porozumenie skrytých aspektov v bežných situáciách. Výskumník v procese 
poznávania a porozumenia postupuje v línii od oboch extrémnych pólov smerom 
do stredu.

• Vzorka maximálnej odchýlky zahrnuje tie známe prípady, ktoré sú zvyčajné v skú-
manom kontexte; tie, ktoré majú za cieľ uchopiť a opísať centrálne témy alebo 
principiálne charakteristiky, ktoré znázorňujú relevantne stabilnú humánnu re-
alitu. Ak možno vyvodiť to, čo možno považovať za extrém, je potom ľahšie 
stanoviť to, čo tvorí bežnú, zaužívanú (...) relatívne stabilnú humánnu realitu 
(poznámka autora). Tu sa skúma variabilnosť vzhľadom na možné ovplyvňujúce 
faktory.

• Vzorka homogénnych prípadov – vďaka nej možno hĺbkovo opísať nejakú inte-
resantnú podskupinu. Ide o  vzorku informácií získaných napr. focus group 
(ohniskovou skupinou), pretože subjekty výskumu vo focus group vlastnia istý 
typ všeobecnej skúsenosti v  súvislosti s  tematickým jadrom objektu skúmania. 
Tu výskumník skúma realitu z centra problému, javu.

• Vzorka typického prípadu – v nej ide o defi novanie typickosti, ktorá sa konštruuje 
vychádzajúc z  konsenzu názorov kľúčových informantov, ktorí dobre poznajú 
skúmanú (interpretovanú a  tematizovanú) realitu. Jej zámerom je ukázať, kto 
je stotožnený s realitou a kto pozná jej rôzne benefi ty i riziká. Ide o dopĺňanie 
prípadov podľa rozlišujúcej sa intenzity, odlišných niektorých procesov alebo 
vlastností.

1.5 Výskumná vzorka

Z aspektu kvalitatívnej metodológie pri 
výskumnej vzorke ide nielen o  zámerný 
výber, ale aj o dôkladný výber. Zámerným 
a  dôkladným výberom subjektov výsku-
mu sa má zabezpečiť vzájomné a plynulé 

poskytovanie informácii, produkcia po-
znania v  procese skúmania. Získavaným 
informáciám možno priradiť špecifi ká, 
čím vzniknú jednotlivé vzorky informácií, 
s ktorými výskumník narába.
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• Vzorka kritického prípadu – realizuje sa na báze výberu situácie, fenoménu alebo 
ľudskej aktivity (reality), čo umožňuje získať porozumenie ohľadom hypotetickej 
predmetnej podmienky v analyzovaní zo strany výskumníka, pričom ide o  jej 
predmetné overenie zo strany subjektu výskumu. Táto vzorka sa podstatne líši 
od ostatných reálnych vzoriek, nakoľko narába s informáciami výlučne v hypo-
tetickej rovine. Tu sa treba zamerať na tie vlastnosti prípadu, ktoré sa vyznačujú 
zvláštnym zreteľom skúmaných znakov.

• Vzorka reťazenia (snehovej gule) – ide o  porozumenie informáciám personálnej 
a sociálnej reality získané od marginalizovaných skupín, pričom tieto informá-
cie môžu byť samé o sebe spoločnosťou (spoločenstvom) – pre isté podmienky 

– marginalizované; prípadne sú pre isté príčiny udržiavané v tajnosti alebo v tichu 
anonymity. Za určitých – vhodných – okolností sa vyberie prípad, ktorý je dobre 
(metodologicky a ukážkovo) prístupný.

• Vzorka logického kritéria – ide o spájanie a narábanie so všetkými vzorkami, ktoré 
spája nejaké predurčené kritérium dôležitosti. Je to narábanie s  informáciami, 
ktoré sa dostali do fázy poznania širokého okruhu ľudí, aby sa hľadali možnosti 
zmeny, či spokojnosti. Základom je kritické myslenie subjektov a jeho dôsledky.

• Vzorka potvrdzujúcich a  nepotvrdzujúcich prípadov – ide o  vzorku informácií, 
v ktorej sú už zrejmé ich kontúry, obsahy, ale ešte treba obohatiť, prehĺbiť a zlep-
šiť ich dôveryhodnosť. Tento typ vzorky sa spája so zakotvenou teóriou a jej se-
lektívnym i axiálnym kódovaním.

• Vzorka politicky dôležitých prípadov – ide o vzorku informácií vzťahujúcich sa na 
sociálnych aktérov a sociálne procesy, ktoré priamo alebo nepriamo významne 
zasahujú do sociálneho systému. Tento typ vzorky je dôležitý, pretože pri poro-
zumení víziám sociálnych aktérov sa môže identifi kovať kurz (smerovanie), ktorý 
nasledujú dotyčné sociálne procesy. Vyberajú sa politicky dôležité alebo citlivé 
prípady.

• Konvenujúca vzorka − je to vhodná, súhlasná vzorka a vzorka hodná zreteľa; vy-
chádza zo zvažovania praktického charakteru konania, v ktorom sa získava naj-
lepšia informácia, a to čo v najkratšom možnom čase a v súlade s konkrétnymi 
okolnosťami vplývajúcimi na výskumníka aj subjekt či celú skupinu subjektov 
v procese výskumu.

Analyzovanie dát predstavuje nároč-
nú činnosť, nakoľko pri kvalitatívnom 
skúmaní sa získava objemné množstvo 
výskumného materiálu. Jeho elaborácia 
predstavuje nespočetné hodiny dôklad-
nej analýzy a  opakovaného vstupu do te-
rénu. Kvalitatívna metodológia vyžaduje 
od výskumníka interpretovať subjektívne 
koncepty, ktoré vlastnia subjekty výskumu 
a konceptualizovať ich formou mentálnej 
abstrakcie tak, aby sa v  žiadnom prípa-
de neodchýlili od pôvodných konceptov 
skúmaných subjektov. To vyžaduje čas 
a maximálne sústredenie sa spolu so zod-
povednosťou výskumníka. Vďaka tomu sa 
vynára potreba zaoberať sa takými otáz-
kami ako sú napr. sloboda, uvedomelosť, 
múdrosť, morálnosť a  predovšetkým vý-
znamnosť humánnych realít na pozadí 
socio-kultúrneho a historického konštruo-
vania, ktorého porozumenie je kľúčové pre 
vysvetľovanie trvácneho, validného a  spo-

ločensky prijateľného poznania. Trvác-
ne (ako deriváty mentálne elaborovaných 
skúseností), validné (ako celospoločensky 
hodnotné) a spoločensky prijateľné pozna-
nie je členmi spoločnosti sústavne rozvíja-
né a zároveň legitimizované cez kvalitatív-
ne skúmanie humánnych realít na základe 
konštruovania konsenzov v  dialógu (dis-
kurze) a  intersubjektivite. Akceptovaním, 
že kvalitatívny výskumník je sám o  sebe 
(tiež) výskumným nástrojom, spolupodie-
ľa sa na skúmaní, vrátane faktu, že sám 
môže byť subjektom skúmania, preto sa 
sebaskúmanie (introspekcia) akceptuje 
ako validný vedecký nástroj. Pod pojmom 
hodnoty kvalitatívneho skúmania sú chá-
pané špecifi ká tohto typu skúmania, ktoré 
sú závažné, zásadné a plnovýznamové pre 
úspešnosť a  účinnosť realizácie kvalitatív-
neho skúmania v  zmysle princípov kvali-
tatívnej metodológie. Ide o (napr. podľa C. 
M. Wittrocka, 1989):

• Opakovateľnosť – to znamená, že aj ktosi iný môže využiť rovnaký štandard na 
generovanie podobnej informácie.

• Systematickosť – ide o  to, aby sa zabezpečilo, že nenastane interferencia (akési 
rušivé prekrývanie na báze potvrdenia) našich (už existujúcich) myšlienok ne-
správnym výberom subjektov výskumu a prostredníctvom ich odpovedí (alebo 
sociálne žiaduceho správania).

• Dôveryhodnosť – vzťahuje sa na konštrukciu otázok, na ich stupeň a spôsob ich 
kladenia. Musia byť zmysluplné a  primerané pre generovanie validných (plat-
ných) javov vzťahujúcich sa na skúmaný fenomén.

1.6 Elaborácia výskumného materiálu (dát)
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• Transparentnosť – nástroje, metódy, techniky skúmania – získavania výskumné-
ho materiálu a elaborácie textu musia byť zrejmé a zjavné adresátom výskumu 
a musia prezentovať výskumnú štúdiu – samotný výskum opísať presne tak, ako 
bol realizovaný a  ako výskumník postupoval pri zbere údajov, ich spracovaní, 
analyzovaní a interpretovaní. 1.7 Kvalitatívne skúmanie 

didaktickej podpory rozvíjania autonómnosti

Podmienky na konštruovanie, rozví-
janie a  uplatňovanie didaktickej stratégie, 
ktoré podporuje rozvoj autonómnosti detí, 

vynárajúci sa konglomerát kompeten-
cií a  nadobúdaný komplex poznania detí 
predstavujú (pozri aj schému 7, s. 83):

• Uvedomovane refl ektovať význam problémov, ktoré budú učiacemu sa subjektu 
predkladané, ale najmä refl ektovať jeho možné riešenie v internom dialógu učia-
ceho sa.

• Situovať učebný kontext, niečo, čo môže byť z jednej strany inovačné, ale z druhej 
strany nemusí byť.

• Zvažovať kreativitu učiteľa ako konštitučný element udržiavania zameranosti na 
vedomé rozvíjanie autonómnosti a kompetencií dieťaťa.

• Konštruovať zodpovedajúce učebné prostredie vychádzajúc z adekvátnych didak-
tických situácií, sekvencií, avšak vopred a včas je potrebné vizualizovať spoločne 
s deťmi učebné scenáre pri ich dizajnovaní.

Induktívna a  participatívna výučba 
sú podopreté názorom, že škola a výučba 
v  nej je životom samotným – má neod-
mysliteľný sociokultúrny rozmer, pretože 
slúži na nadobúdanie a  rozvíjanie pri-
slúchajúcich kultúrnych a  diskurzívnych 
praktík (enkulturácia). Z  tohto aspektu 
participatívna výučba zvýrazňuje aktívne 
učenie sa vo výučbe na báze kolaborácie 
s  prevzatím a  predstieraním jednotlivých 
rol v  spojitosti s  predkladaním učebných 
(životných) problémov. To, čo sa má roz-
víjať, je kombináciou hľadísk uhla pohľadu 
kreativity a uhla pohľadu učebného proce-
su vrátane situovaného učenia sa, učenia sa 
abstrahovaním uplatnením charakteristík 
konkrétnej (učebnej/životnej) didaktickej 

situácie. Pod prizmou induktívnej a parti-
cipatívnej výučby sa rôznia koncepty po-
znať nejakú vec, vedieť, ako sa nejaká vec 
robí, dokázať nejakú vec urobiť a zvládnuť 
účinne všetko uvedené urobiť. Takto chá-
pané koncepty nabádajú učiteľa, aby uplat-
nil a nechal deťmi uplatniť metódy, ktoré 
umožnia stimulovať potrebu kolaborovať 
(kolaborácia ako kultúrne najvyšší stupeň 
spolupráce so zastávaním rol) priebežne 
a  navzájom v  rovine vzájomného a  spo-
ločného konštruovania svojich myšlienok, 
odporúčaní, presvedčení ap. a  aby boli 
zamestnávaní konkrétnymi situáciami, 
rovnako aby generalizovali svoje experi-
mentovanie s  témou (presnejšie, jeho vý-
sledky) a  abstrahovali sociokultúrnu pod-
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statu bytia a konania človeka v humánnej 
spoločnosti. Práve tu má opodstatnenie už 
spomínaná refl exia, ktorá umožní, že sa 
identifi kujú ako hlavné činy, udalosti, tak 
i otvorené otázky vzhľadom na objekt uče-
nia sa a učenia iných. To isté platí o vlast-
ných myšlienkach, emóciách, odolnosti, 
hodnotách a  preferenciách. Okrem toho 
refl exia v  malých skupinách (tu učiacich 

sa skupinách) vo všeobecnosti pomáha, 
aby sa nachádzali alternatívne perspektívy. 
Nositeľmi spoločného a  vzájomne zdieľa-
ného poznania sú všetci členovia učiacej sa 
skupiny. Hodnotné, pravdivé, významné 
a určujúce je to, na čom sa dokážeme spo-
ločne a  vzájomne dohodnúť. Dohodnutie 
sa predpokladá rokovanie, pri dohadovaní 
sa učiteľ má:

• Pomáhať deťom s nachádzaním (identifi kovaním) a uplatňovaním adekvátnych 
stratégií.

• Pomáhať, aby sa deti učili jeden od druhého, jeden od ostatných, ostatní od 
jedného.

• Rozpoznávať v didaktických situáciách, sekvenciách výučbového kontinua nie-
len výkony jednotlivcov, ale predovšetkým spoločné výsledky celej učiacej sa sku-
piny ako celku.

• Využívať konceptuálne mapy na to, aby realizovalo spoločné a vzájomné konštru-
ovanie poznania na báze kolaborácie.

Učiteľ stojí pred profesionálnou výzvou 
ako riadiť triedu, venovať pedagogickú 
pozornosť výchovným otázkam, vytvárať 
didakticky zodpovedajúci rámec pre indi-
viduálne i skupinovo podmienené procesy 
učenia sa a  nadobúdania sociokultúrne 
žiaducej – edukačne hodnotnej – učebnej 
skúsenosti udržiavaním skupinového živo-
ta v triede za udržiavania tvorivej a akcep-
tujúcej atmosféry vďaka udržiavaniu spo-
ločne konštruovaným a  kontrolovaným 
pravidlám. Sú to práve stratégie, ktoré 
majú mať vysoký stupeň aplikovateľnos-
ti a  prenositeľnosti na rozličné edukačné 
(učebné/vzdelávacie) oblasti. Tie sa vzťa-
hujú napr. na uplatňovanie koncentricky 
integrované kurikulárne projekty, formo-
vanie konceptov, stratégie skupinovej dis-

kusie. Učiteľ však nemôže strácať zo zrete-
ľa mnohoznačnosť a multidimenzionalitu 
procesu výučby, najmä však požiadavku, 
že deti sa majú vo výučbe učiť; nie poze-
rať sa, počúvať a  odpovedať na učiteľom 
v rýchlom slede kladené otázky. Súčasťou 
stratégie učiteľa je podnietiť vnútornú mo-
tiváciu učiaceho sa subjektu tak, aby on 
sám bol sebamotivovaný, nie motivovaný 
(len) preto, lebo to chce učiteľ. Učiteľ ne-
zabúda, že spolu s ním vo výučbe sú takí 
istí (rozumej to relativisticky) ľudia ako on, 
čiže niekto, kto disponuje rôznou kvalitou 
skúsenosti. A  zrejme každý má potrebu 
referovať o  tej svojej skúsenosti, nakoľko 
skúsenosť je neprenosná. Učiteľ si uvedo-
muje, že:

• Učenie sa je interný konštruktívny proces, je to autokonštruovanie.

• Učenie sa je tiež sociokúltúrne determinovaný a dizajnovaný proces, je to socio-
konštruovanie.

• Stupeň učenia sa závisí od úrovne kognitívneho rozvoja.

• Učenie sa je procesom rekonštruovania kultúrneho poznania.

• Učenie sa nastáva, keď dieťa čelí tomu, čo už vie/pozná/dokáže a tým, čo by ve-
dieť/poznať/dokázať chcelo, malo.

Schéma 7 Koncept procesu výučby. D. Kostrub, E. Severini (2012, s. 26)

 

 

Proces výučby je ľudskou 
interakciou a transakciou, ktorá 

spája učiteľa, dieťa a celú skupinu 
učiacich sa subjektov do celku 

dynamických vzájomných vzťahov, 
ktoré slúžia ako rámec učenia sa a 

vyučovania chápané ako 
permanentná zmena, ktorá 

inkorporuje do životného projektu 
každého indivídua (L. P. Bradford In: 

M. A. Zabalza, 1996, s. 48). Proces 
výučby je mnohofaktorový dej, ktorý 

sa rozvíja na základe kauzálnych 
väzieb, pričom je cieľovo 

orientovaný. Zahrnuje vyučovaciu 
činnosť učiteľa a učebnú činnosť 

dieťa (J. Maňák, 2001, s. 13). 

CIEĽ 
Očakávaná – ucelená didaktická 

predstava výsledkov (predpokladov a 
žiaducich vlastností) učenia sa a učenia. 

Je to ašpirácia – akým by človek mal 
byť, a čo všetko by mal poznať a 

ovládať. Je podmienená výučbou. 

UČIVO 
Štruktúrovaný a funkčne usporiadaný, t. 
z. didakticky transformovaný a skutočne 

realizovaný výber obsahu poznania 
kompetencií, hodnôt, postojov a 

ostatných sociokultúrnych systémov 
spoločnosti do jedného celku. 

Pretvárajúce 
komponenty: 

Zámery. Stratégie. 
Princípy. Metódy. 

Formy. 
(Nemateriálne) 

prostriedky: 
výučbová aktivita; 
podmienky/čas, 

priestor ap. 

Podporné 
komponenty: 
Materiálne 
prostriedky: 

pomôcky; 
didaktická 

technika; digitálne 
technológie; 

nástroje, náradie, 
náčinie; rozmanitý 

materiál ap. 

UČIACI SA SUBJEKT VYUČUJÚCI SUBJEKT 
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Evalvácia ako integrálna súčasť procesu 
výučby, presnejšie koncept evalvácie musí 
v súčasnosti poskytovať presné a jasné roz-
hodnutia evalvátora. Evalvácia aplikova-
ná na výučbu a učenie sa je systematické 
a presné získavanie údajov, ktoré sú zahr-
nuté do procesu výučby od začiatku, tak-
že možno disponovať trvalými a úplnými 
informáciami, aby bola didaktická situá-
cia učiteľom predprimárneho vzdelávania 
adekvátne pochopená a aby ju mohol hod-
notne posúdiť  a uskutočniť adekvátne roz-
hodnutia pre progresívne zlepšovanie vy-
učovacích a učebných činností vo výučbe 
(B. Casanova, 1997, s. 60 In: Santibáñeza, 
R. J., 2001). Z druhej strany je evalvácia  
proces, ktorého základným elementom je 
pozorovanie uskutočňované kontinuálne 
prostredníctvom interpretovania a  po-
zorovania výučbových aktivít. Evalvo-
vať znamená pripisovať hodnotu realite 
a  posudzovať realitu takú, aká je, aby sa 
mohli urobiť rozhodnutia na základe hod-
notiacich súdov. Nesmie sa zabúdať, že 
evalvácia je zámerný, dynamický, funkčný, 
systematický, kontinuálny a  komplexný 
proces získavania informácií o  rôznych 
aspektoch javov procesu výučby s  cieľom 
posúdiť kvalitu a  vhodnosť vzhľadom na 
stanovené ciele na báze posúdenia učebnej 
histórie v  súlade s  rozhodovaním spätým 
so zámerom zlepšiť či zvýšiť efektivitu 
procesu výučby. Evalvácia je zároveň dy-
namickým, otvoreným a  kontextualizova-
ným procesom, ktorý sa vyvíja počas isté-

ho časového úseku, nie však v izolovaných 
a  vzájomne neprepojených činnostiach. 
Inými slovami, každý proces evalvácie má 
byť kontinuálny a nemá byť zapojený len 
na konci témy/didaktickej jednotky/obdo-
bia/školského roka. Táto charakteristika 
dynamiky a  trvalosti je to, čím učitelia 
vedome znižujú povrchnosť, nezodpoved-
nosť, nedôslednosť samotnej evalvácie. 
Evalvácia umožňuje hľadať a  nachádzať 
porozumenie medzi počiatočným stavom, 
stanovenými cieľmi a  konečným správa-
ním, pričom z  tejto trojitej komparácie 
bude možné dedukovať typ a stupeň vply-
vu procesu výučby (komplexu výučbových 
aktivít), ktoré malo na učenie sa/rozvoj 
dieťa. Globálne zvážená evalvácia dôsled-
kov výučby bude tá evalvácia, ktorá bude 
zodpovedne informovať o tom, či učiaci sa 
subjekt bol spôsobilý rozvíjať si autonóm-
nosť, svoje kompetencie, prispôsobiť svoje 
poznanie – spracovať informácie, zvnútor-
niť si hodnoty, utvárať si postoje ap. defi -
nované v  prislúchajúcich pedagogických 
dokumentoch. Za týmto kontextom eval-
vovania dôsledkov výučby, ktoré prináša 
samozrejme sériu rozhodnutí zameraných 
na kritériá a indikátory kvalitatívneho po-
sunu, sa nachádza hodnotenie toho, čo je 
učiaci sa subjekt spôsobilý (u)robiť/vyko-
návať v súvislosti (tzv. výkonový štandard) 
s cieľom/cieľmi a obsahom (tzv. obsahový 
štandard) pedagogického dokumentu (ku-
rikula) V procese výučby je/sú prítomné:

• Počiatočné uvažovanie, konanie a pôsobenie dieťaťa, čo je odrazom jeho kom-
petencií, postojov, myšlienok, názorov, citov, presvedčení, očakávaní, schopností 
ap., vlastnej identity a  veľkosti autonómie (samostatnosti a  relatívnej nezávis-
losti), od úrovne, ktorých je potrebné vo sa výučbe odvíjať a koncipovať rozvoj 
ktoréhokoľvek jednotlivca.

• Princípy výučby a hodnoty, ktoré orientujú činnosti učiacich sa a učiacich na do-
siahnutie všeobecných cieľov, a ktoré sa konkretizujú v špecifi ckých a príp. čiast-
kových cieľoch v súvislosti s učivom/témou/obsahom.

• Cieľové konanie, pôsobenie, uvažovanie – fi nálna bilancia, chápané ako dôsledok 
procesov učenia sa (a učiteľovho vyučovania) vo forme parciálnych zmien, cel-
kových zmien, príp. komplexných zmien konania a pôsobenia, čo je poňaté ako 
obraz kompetencií, vlastnej identity a autonómie dieťaťa.

Proces výučby je determinovaný sériou 
didaktických rozhodnutí učiteľa, ktoré 
utvárajú triedny vzdelávací program – ku-
rikulárny projekt. Tento proces didak-
tických rozhodnutí učiteľa je potrebné 

dôsledne analyzovať a  vyhodnocovať ešte 
pred defi novaním cieľového konania a pô-
sobenia učiacich sa subjektov; pred zohľad-
nením fi nálneho bilancovania. Didaktické 
rozhodnutia učiteľa sú nasledovné:

• Rozhodnutia o výbere a defi novaní všeobecných cieľov, špecifi ckých, príp. čiast-
kových cieľov.

• Rozhodnutia o výbere, defi novaní a dotovaní učebných skúseností.

• Rozhodnutia o  výbere učiva/tém/obsahu v  súvislosti s  didaktickou analýzou 
a výberovým konaním v súvislosti s konkrétnym učivom.

• Rozhodnutia o voľbe adekvátnej stratégie, zodpovedajúcich metód, prostriedkov 
ap. – pretvárajúcich komponentov procesu výučby.

• Rozhodnutia o výbere vhodnej organizačnej formy výučby.

• Rozhodnutia o výbere pomôcok, techniky, technológií ap. – podporných kom-
ponentov procesu výučby.

• Rozhodnutia o adekvátnom, efektívnom a systematickom procese diagnostiko-
vania – zisťovania, overovania, hodnotenia a kontrolovania výučby.

Intervencia ako nepriame, ale zá-
merné zasahovanie do spôsobov konania 
a  pôsobenia subjektov je súčasťou peda-
gogicko-didaktického konania a  pôsobe-
nia učiteľa vo výučbe. Intervenciou učiteľ 
ovplyvňuje (zasahuje, ochraňuje) kona-
nie rozvíjajúceho sa subjektu, avšak nie 
v  zmysle postupovania podľa vopred sta-
noveného učebného programu (akýchsi 
krokov, vzorov, predlôh ap.), ale na zák-
lade dôsledne uskutočnenej diagnostiky 
toho, ktorého rozvíjajúceho sa subjektu. 
Na základe zrealizovanej diagnostiky má 
byť učiteľovi zrejmé, ktorým smerom sa 

uberá rozvoj (v  súlade vývinovou trajek-
tóriou) subjektu, vďaka čomu môže učiteľ 
orientovať svoju pedagogicko-didaktickú 
intervenciu do oblasti, o  ktorej možno 
predpokladať, že intervencia v  nej bude 
účinná; že bude v prospech rozvíjajúceho 
sa subjektu. Uvažujúci učiteľ si plne uve-
domuje, že dieťa nie je „tabula rasa“, ale že 
disponuje predispozíciami (schopnosťami) 
i potencialitami (kompetenciami a i.). Táto 
téza vypovedá o úlohe učiteľa podporovať 
rozvoj toho, čím subjekt disponuje, nie 
toho, čo nie je vôbec prítomné, a ani toho, 
čo už ďalší rozvoj nevyžaduje. Inak pove-
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dané, učiteľova intervencia sa nezameriava 
na nič, ale ani na to, čo už bolo dosiahnuté. 

Učiteľ má podľa D. Newmana, P. Griffi  na, 
M. Colea (1991, s. 93):

1. (z)hodnotiť aktuálne štádium rozvoja učiaceho sa subjektu vzhľadom na zónu 
disponibilnú pre získavanie konceptu (nového učiva) a jeho postupného porozu-
menia a interiorizácie (náročný transformačný proces zvnútorňovania),

2. hodnotiť otázku modifi kovateľnosti konceptu (zo strany učiaceho sa subjektu) 
alebo aktuálnej dispozície dieťaťa učiť sa.

Diagnostikovanie autonómnosti detí 
založené na dôkazoch (pedagogická 
diagnostika) je dôležité najmä preto, aby 
boli didaktické indikácie cielené a  účin-
né. Medzi na jčastejšie chyby pri diag-
nostikovaní úrovní autonómnosti dieťaťa 
a  jeho kompetencií patrí zisťovanie, či je 
tá, ktorá úroveň a kompetencia prítomná 
bez overenia si, a zisťovanie kvality a roz-
sahu jej praktickej projekcie v  samotnom 
konaní. Vo výučbe sú prítomné príhod-
né, význačné momenty, ktoré intenzívne 
učiteľ vyhľadáva so zámerom podpory 
rozvíjania autonómnosti detí. Preto je dô-
ležité robiť diagnostiku založenú na dô-
kazoch, ktorá zabraňuje vzniku omylov. 
Sú známe i  komplikácie pedagogických/
didaktických intervencií, ktoré pre učia-
ci sa/rozvíjajúci sa subjekt neznamenali 
progres, ale skôr úpadok. Myslí sa predo-
všetkým na to, že intervencie zapríčiňujú 
negatívny zvrat v rozvoji autonómnosti (aj 
kompetencií), čím spôsobí ich stagnáciu, 
utlmovanie. V  tomto prípade možno ho-
voriť o  pedagogénnom šoku, pri ktorom 

ide o pedagogickú/didaktickú intervenciu 
poškodzujúcu rozvoj. Učiteľ si má uvedo-
miť, že vo výučbe sa má podporovať vy-
tváranie konštruktívnych, nie agresívnych 
vzťahov s učiacimi sa a realizovať kritické 
aspekty informácie. Diagnostika založená 
na dôkazoch umožňuje presnejšie indiko-
vať výučbu (a  v  nej rozvoj autonómnosti 
dieťaťa a  jeho kompetencií); zamerať sa 
na to, na čo musí učiteľ myslieť skôr, než 
začne svoje vyučovanie. Svoje uplatnenie 
v  takejto diagnostike majú tiež kazuisti-
ky a  ich riešenia. Uvedené zodpovedá re-
álnej didaktike pre reálne deti a reálnych 
učiteľov. Pri evalvovaní autonómnosti 
(aj základných kompetencií) sa vyžaduje 
evalvovať systémy refl exie, akcie a revízie; 
evalvovať konania na poznatky komplex-
nosti elementov prítomných v ľudskom ko-
naní. V  centre racionálneho ľudského ko-
nania sa nachádza myslenie, porozumenie, 
ale i túžba a intencia (zámer/zameranosť). 
Diagnostikovanie – evalvácia (hodnotenie 
a posudzovanie):

• Má byť dynamickou evalváciou, v ktorej sa hodnotia a posudzujú učebné produk-
ty, na pozadí uskutočňujúcich sa procesov rozvoja. Koľko pomoci učiaci sa po-
trebuje (ako rýchlo sa učí) a ako ju dokáže (efektívne) zovšeobecniť na podobné 
typy problémov (transfer)? Pomôcť (podporiť) v tom rozsahu, ktorý je primeraný 
a potrebný.

• Rozvíja sa cez interaktívnu a transakčnú situáciu súvisiacu s didaktickým troju-
holníkom.

• Zameriava sa na určenie ďalšej úrovne potenciálneho rozvoja.

• Uplatňuje sa v nej IV. generačný model hodnotenia (E. G. Guba, Y. S. Lincoln, 
L. Mabry In: Skolnik, L. M. 2010), ktorý zahrnuje hodnoty pluralizmu, požia-
davky, tvrdenia, obavy, otázky, presvedčenia; dáva priestor všetkým zúčastne-
ným stranám. Hodnotiteľ je mediátor a diskutér. Hodnotenie je spolupráca, a nie 
hodnotenie zhora – nadol (učiteľ  » dieťa).

• Podľa R. J. Santibáñeza (2000, In: Núñez, C. J. 2009) predstavuje inšpiratívny 
model komplexného procesu evalvácie.

Pedagogické hodnotenie je proces, kto-
rý má prispieť k naplneniu výchovno-vzde-
lávacích cieľov. Keďže ide o veľmi závažnú 
súčasť výučby dotýkajúcu sa osobnosti 
hodnoteného, ale i hodnotiaceho je dôleži-
té k nej pristupovať na báze demokratickej 
zodpovednosti, ktorej súčasťou je: požado-

vanie/získavanie informácií; kladenie otá-
zok; vynášanie súdov. Na hodnotenie sa 
musíme pozerať ako na komplexný proces. 
To znamená, že musíme dokázať dopredu 
zodpovedať na otázky týkajúce sa hodno-
tenia, medzi ktoré C. J. Núñez (2009) za-
raďuje:

• Čo hodnotiť? Táto otázka je zameraná na to, čo sa bude pozorovať. Je dôležité 
presne precizovať úrovne autonómnosti, ako aj obsahy a spôsobilosti, o ktorých 
sa získava informácia, ktorá bude potom podrobená analýze a hodnotená vzhľa-
dom na vytvorené kritériá.

• Načo/Prečo hodnotiť? Neexistuje bezcieľne mechanické hodnotenie, vždy musí 
byť podriadené cieľom procesu, ktorý sa ide hodnotiť. Hodnotí sa najmä pre: 
selektovanie potencialít osôb, pre zabezpečenie spätnej väzby procesu, na deter-
minovanie stupňa (na)učenia sa a  rozvoja alebo ovládania cieľov dosiahnutých 
učiacimi sa.

• Ako hodnotiť? Keď sú už jasne defi nované východiskové otázky, je dôležité ná-
sledne zvoliť najadekvátnejší a efektívny nástroj, (metódu), ktorý závisí od kon-
textualizovanej situácie cez ciele procesu. Najvhodnejšie je pozorovanie.

• Čím hodnotiť? Táto otázka hovorí o  vzťahu medzi metódou a potrebnými in-
štrumentmi. Tieto musia byť v  súlade so sledovanými cieľmi, musia zodpove-
dať formálnemu aspektu, t. z., musia byť zostavené takou formou, ktorá zabráni 
vzniku chýb v hodnotiacom procese.

• Kedy hodnotiť? Hodnotiť sa musí v každom momente zodpovedajúcom didak-
tickej realite, t. z., na začiatku, počas i po skončení procesu výučby.
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Podľa C. J. Núñeza (2009) je auto-
evalvácia to, čo uskutočňuje sám aktér 
prispôsobovaním sa vlastnému osobnému 
kritickému postoju – je to otázka kompro-
misu. Je to forma hodnotenia prostredníc-
tvom toho, keď subjekt posudzuje vlastné 
poznanie, spôsobilosti, hodnoty, postoje 
a autonómnosť, tým môže subjekt ovplyv-
niť svoje ďalšie konanie, revidovať svoje 
vlastne aktivity na báze istej kontinuity, čo 
podporuje učenie sa i rozvoj subjektu. Ko-
evalvácia (spoločné, vzájomne hodnotenie) 
funguje na báze kolaborácie. Realizuje sa 
vtedy, keď učiaca sa skupina vyslovuje svo-
je hodnotenia činností a produktov niekto-
rého zo svojich členov alebo skupiny ako 
celku. Táto forma hodnotenia zodpovedá 
myšlienke, že rovnakým spôsobom, akým 
sa podporujú činnosti v skupine a dosahu-
jú učebné výsledky, sa musia hľadať formy 
skupinového hodnotenia. To umožňuje 
minimalizovať moc učiteľa pri hodnotení 
a  to decentralizovaním evalvačného aktu 
so zámerom podporiť kompromis učia-
cich sa subjektov v konštruovaní vlastného 
i spoločného procesu učenia sa so zamera-
ním na výsledky. Komplexné hodnotenie 
v tomto procese vykonáva učiteľ. Integrál-
ny proces zahrnuje taktiež i profesijnú čin-
nosť, t. z. nielen učiteľ hodnotí svoje učiace 
sa subjekty a títo sa autoevalvujú a evalvu-
jú navzájom medzi sebou, ale aj oni sami 
hodnotia svojho učiteľa. Situácia hodnote-
nia svojho učiteľa umožňuje reálnu spätnú 
väzbu na úroveň učenia sa, učiteľovho uče-
nia a úroveň systému výučby.

R. J. Santibáñez (2000, In: Núñez,  C. 
J. 2009) uvádza, že na to, aby si učiace sa 
subjekty rozvíjali vlastnú evalváciu (au-
toevalváciu) a  evalváciu svojich spolužia-
kov, treba im umožniť verifi kovať vlastné 
nedostatky, chyby, ťažkosti i  úspech na 
ceste, ktorou majú získať očakávané vý-

sledky vlastného učenia sa. Tak sa bude 
dieťa učiť, že nie je vždy a bezpodmieneč-
ne závislé od učiteľa v otázke analyzovania, 
interpretovania a posudzovania vo výučbe 
riešených tém/otázok, ale zároveň si tiež 
rozvinie predpoklady pre uvedomovanie 
si, uskutočňovanie rozhodnutí, spozná-
vanie, akceptovanie, hodnotenie na váž-
nosti, úcte, úprimnosti a  zodpovednosti 
založených argumentov, i kvalitu a vlastný 
učebný výkon a výkon svojich spolužiakov. 
Uvedené sa stáva základom pre aktívny 
a permanentný kompromis v konštruovaní 
a hodnotení vlastného učenia sa a učenia 
sa spolužiakov. Preto treba využiť každý 
moment a  udalosť, v  ktorých sa rozvíja 
učenie sa, ako napr. produkty skupinových 
aktivít (učiacich sa skupín) v  otvorenom 
učebnom prostredí prostredníctvom pre-
zentácie, diskusie (najmä na báze riešenie 
učebných/životných problémov) ap. Tu 
vystupuje do popredia kooperatívnosť so 
zavŕšením orientačnej a formatívnej úlohy, 
ale i  otázka sebaučenia sa v  kolaboratív-
nom učení sa.

P. E. Luna (1999) uvádza, že výučba 
predstavuje akčnú diskusiu (produkujúci 
diskurz), ktorá nesie znaky kreatívnosti 
zúčastnených subjektov. Takáto výučba 
umožňuje interpretovať realitu z  pohľa-
du angažujúcich sa subjektov a  vytvára 
priestor na vynárajúce sa kritické a  hod-
notiace myslenie zodpovedajúce sociálne-
mu charakteru poznania. Súčasťou takto 
chápanej výučby je aj hodnotenie, ktoré je 
vymedzené ako dynamický a systematický 
proces, v ktorom prebieha evalvačná disku-
sia medzi účastníkmi – učiteľom a deťmi. 
To znamená, že by nemalo ísť iba o číselné 
vyjadrenie v  podobe klasifi kácie a  pomy-
selných jednoslovných pochvál, ktoré ne-
vypovedajú o výkone učiaceho sa subjektu, 
úsilí či jeho nedostatkov, ale o  vzájomnú 

interakciu, ktorá smeruje k  naplneniu vý-
chovno-vzdelávacích cieľov a k celkovému 
rozvoju detí. Medzi základné diagnostické 
(a zároveň) výskumné metódy zaraďujeme 

pozorovanie práve kvôli jeho efektívnosti 
a technickej nenáročnosť. Pozorovanie vo 
výučbe ma byť zacielené najmä na:

• pozorovanie komplexného/integrálneho rozvoja centrované na každý učiaci sa 
subjekt a spočívajúce na opisovaní (deskripcii) procesu jeho rozvoja,

• pozorovanie efektívnej aplikácie pedagogického dokumentu (kurikula) umožňu-
júce poskytnúť zmysel a význam a konštruovania a implementácii toho, ktorého 
kurikulárneho projektu,

• pozorovanie profi lu aplikácie a vplyvu jednotlivých kurikulárnych projektov vo 
výučbe,

• pozorovanie zamerané na sebahodnotenie, t. z. hodnotenie profesijného konania 
učiteľa a jeho kvality so zámerom poznať svoj odborný rast a didaktický rozvoj,

• pozorovanie ako metóda bádania/skúmania ako súčasť pedagogického výskumu 
– učiteľ ako výskumník.

V  procese výučby sú učitelia tvorcami 
kvality. Realizáciou výučby a  utváraním 
(pretváraním) podmienok súvisiacich so 
samotnými zmenami v procese výučby uči-
teľ napokon nadobúda status výskumní-
ka. Učiteľ ako výskumník má svoj pôvod 

v  akčnom výskume, v  ktorom učitelia 
prakticky skúmajú vlastný proces výučby 
vo svojej učiacej sa/hernej skupine (triede), 
alebo realizujú kvalitatívne – praktické 
skúmanie, ktoré reaguje na aktuálne prob-
lémy v procese výučby.
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2 AKČNÝ VÝSKUM V DIDAKTICKEJ PRAXI

PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Rozhodnutie pre tento typ výsku-
mu vzišlo z  uvedomenia si, že skúmané 
javy sú pod zorným uhlom človeka, ktorý 
ovplyvňuje výber metodológie a ovplyvňu-
je celkový charakter skúmania. Subjektmi 
skúmania boli učitelia predprimárneho 
vzdelávania a  predmetom záujmu boli 
ich názory na predmet skúmania, ktorý je 
taktiež úzko previazaný na ďalšie subjekty 
(deti). Prednostne boli predmetom záujmu 
názory, presvedčenia, myšlienky ap., ktoré 
majú humánny charakter. Skúmané javy 
vypovedajú o  spektre rozmanitých javov. 

Na pochopenie spektra javu autonómneho 
konania dieťaťa treba nechať uvedený jav 
konceptualizovať učiteľom. Počas realizá-
cie výskumu boli uplatňované požiadavky 
Z. Obdržálka a kol. (1989, s. 91), ktoré od-
rážali príslušnú oblasť reality, boli prehľad-
né a logické, objasňovali tie problémy, kto-
ré neboli doposiaľ dostatočne vysvetlené, 
formulovali odpovede vo vzťahu ku sku-
točnému objektu, boli na aplikačnej a ope-
račnej úrovni dostatočne reálne, umožnili 
analyzovať skúmaný jav.

2.1 Výskumný problém

Výskumný problém9 je zameraný na 

9 Výskumný problém tvorí predmet vedeckého výs-
kumu, je parciálnou súčasťou vedeckej oblasti, ktorú 
skúma (aj) pedagogika. Vyplýva z pedagogickej sk-
úsenosti a z odborných analýz pedagogických vedec-
kých štúdií. Výskumník pri formulovaní a defi novaní 
výskumného problému musí rešpektovať nasledovné 
kritériá: spoločenský význam (výskumný problém má 
vyvstávať zo súčasnej reálnej pedagogickej situácie; 
má riešiť princíp, fungovanie, existenciu pedagogic-
kých javov ap. – zdokonaľovanie pedagogickej vedy 
a praxe. Predstavuje istú prekážku, ktorú je potrebné 
výskumným úsilím prekonať a v podobe novej teórie 
a/alebo fenoménu naň odpovedať.); časovú dotáciu 
a dispozíciu materiálnych prostriedkov (resp. časový 
plán, ktorý zahŕňa predpokladaný termín ukončenia 
jednotlivých etáp skúmania. Premyslené časové 
plánovanie musí obsahovať potrebné materiálne 
prostriedky na dané skúmanie. Výskumník do 
časového plánu si musí zaradiť aj časovú rezervu, aby 
sa nedostal do časovej tiesne pri realizácii jednotlivých 
fáz skúmania); originalitu (výskumný problém je 
potrebné formulovať tak, aby bolo jasné, čo sa ide 
skúmať. To znamená, že zo samotnej formulácie 
má byť zrejmé, ktorý aspekt pedagogického javu/

podporu rozvíjania autonómnosti detí 
v  procese výučby v  materskej škole. Je 
úsudkom učiteľov predprimárneho vzdelá-
vania – výskumníkov, ktorý vznikol z  po-
zorovania, analyzovania interpretovania 
kultúrnych a diskurzívnych praktík v  zná-
mom školskom edukačnom kontexte, ako 
i  v  mimoškolskom výchovnom kontex-
te. Na to, aby sa produkovali kvalitatívne 
zmeny smerom k  želanému cieľu, každý 
krok v rámci postupu musí podnietiť vznik 
zmeny. Výskumný problém je naviazaný na 

situácie bude predmetom skúmania.); prístupnosť 
údajov pre výskum (formulácia výskumného problému 
sa zameriava len na jeden skúmaný pedagogický 
jav, jeden skúmaný princíp, aby sa zabezpečila 
jednoznačnosť riešenia problému – sproblematizovaný 
pedagogický jav musí byť skúmateľný.); výskumníkove 
kompetencie a osobné vlastnosti (metodologická, 
odborná a osobná pripravenosť výskumníka skúmať 
zadefi novaný výskumný problém.).



KVALITATÍVNE SKÚMANIE V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

9998

identifi kovanú a opísanú problémovú situ-
áciu, ktorá vždy objasňuje niečo, čo je zahr-
nuté, obsiahnuté v nej a ňou predpokladané, 
ale explicitne (jasne) neurčené; niečo, čo je 
dané implicitne, nie však zadané explicitne, 
preto je to niečo určené, zadané na riešenie 
(S. L. Rubinštejn, 1964).

J. Linhart (1982) vysvetľuje, že z vyme-
dzenia vzťahu implicitného (zahrnutého 
v niečom) a explicitného (jasne, presne de-
fi novaného) vyplýva predovšetkým to, že 
poznanie nevzniká tam, kde je určené všet-
ko, alebo kde nie je určené nič; nemôže tiež 
vzniknúť tam, kde nie je žiadna kontinui-
ta (nadväznosť, spojitosť) medzi známym 
a  neznámym, naopak, vzniká tam, kde je 
medzi známym a  neznámym istá spoji-
tosť, nadväznosť. Ten, kto poznáva, ne-
vytvára súvislosti osamotene, podmienky 
ich vzniku zahrnujú aj dôsledky sociálnej 
skúsenosti ostatných jednotlivcov socioku-

ltúrneho kontextu. Pojem implicitný a ex-
plicitný necharakterizuje preto sám objekt 
poznania, ale problém, ktorý je určený ak-
tívnym vzťahom subjektu s  obklopujúcou 
realitou. Objektom poznania a  myslenia 
nie je obyčajne jeden izolovaný subjekt 
(vybraný), ale celá problémová situácia. Jej 
špecifi ckosť spočíva v tom, že obsahuje viac 
objektov a  rozmanitých javov vo vzájom-
ne protikladných vzťahoch a  súvislostiach. 
Riešenie problému niekedy predpokladá 
postupné, inokedy náhle odhalenie urči-
tých vzťahov zahrnutých implicitne v  ur-
čitej situácii. Proces riešenia problému je 
určený vzájomnou podmienenosťou dané-
ho a hľadaného. Analýzou tejto vzájomnej, 
spravidla protikladnej podmienenosti po-
stupne dochádzame k  charakteristike tej 
kognitívnej sprostredkovanosti a tvorivosti, 
ktorá je charakteristická pre najvyššie stup-
ne myslenia jednotlivca.

Problematizácia predmetu skúmania je defi novaná nasledovne:

• Na základe sústavného pozorovania správania učiteľov v rôznych situáciách škol-
ského edukačného kontextu sa usudzuje, že v súčasnej pedagogicko-didaktickej 
praxi je podpora rozvoja autonómnosti detí zúžená (t. z. nedostatočná vzhľadom 
na rozvojové možnosti vzdelávaných detí) len do vykonávania limitovaných a jed-
noznačných požiadaviek, nárokov, príkazov, usmernení, manipulovaní ap. – učite-
lia explicitne nevykonávajú podporu, ale prevažne podporu zabezpečujú implicit-
ne (náhodne, nevedome, intuitívne, neplánovane ap.).

• Za problém sa na základe realizovaného skúmania10 považuje nedôslednosť, bez-
cieľnosť, náhodnosť, nevšímavosť, nepochopenie konceptu tematizovaného do-
spelými subjektmi (učiteľmi predprimárneho vzdelávania), ktorým je podporova-
nie rozvoja autonómnosti detí v predprimárnom vzdelávaní.

• Súčasný pedagogický diskurz v nazeraní na možnosti rozvoja autonómnosti detí 
sa kvalitatívne posunul, ale didaktická prax na základe skúseností zaostáva.

10 Predmetom skúmania boli názory, presvedčenia, vysvetlenia, poznanie subjektov procesu výučby v predpri-
márnom vzdelávaní (učiteľov zapojených do výskumu) podmienené mentálnymi a sociálnymi reprezentáciami 
ich interpretácií o vybraných vlastnostiach osobnosti jednotlivca (autonómnosť, kompetentnosť a kolaboratív-
nosť) v konaní dieťaťa. Realizácia skúmania v rokoch 2009 až 2012 (pozri bližšie Kostrub, D., Severini, E).

2.1.1 Súčasný stav riešenej problematiky doma i zahraničí

autonómnosti je podmienený dlhodobým, 
prehľadným, procesuálnym a  korigujúcim 
plánovaním. Zvýrazňujú dieťa a učiteľa ako 
rovnocenných partnerov.

E. Suchánková (2014, s. 99) uvádza, že 
„v kontexte predpimárneho vzdelávania auto-
nómne správanie treba chápať ako reálnu, slo-
bodnú, spontánnu hru a činnosť detí. V praxi 
to znamená, že deti sú vnútorne motivova-
né (evokované) majú možnosť výberu svojho 
konania, majú možnosť samy si zvoliť miesto 
a čas hrania, samy sa dohodnúť, s kým, s čím 
a ako sa budú hrať.“

Z. Syslová a kol. (2015, s. 61) uvádzajú, 
že „sociálny konštruktivizmus sa zameriava 
na efektívne, zmysluplné a  aktívne učenie 
sa dieťaťa, v čom sa dieťa kompletne rozvíja 
a  súčasne sa kladie dôraz na vplyv sociálne-
ho a  kultúrneho prostredia. Výsledkom takto 
poňatého učenia sa je samostatnosť, tvorivosť, 
vytrvalosť, zodpovednosť, kritické myslenie, 
vnútorná motivácia pre učenie sa a život.“

J. Plichtová (2002, s. 39) uvádza, že 
„kým v  rámci kognitívnej psychológie je mys-
lenie produktom individuálnej mysle, v rámci 
sociálnych reprezentácií je myslenie činnosťou, 
ktorá sa odohráva v konkrétnej interakcii mys-
lí, v konkrétnom spoločenskom kontexte. Jazyk 
je z  hľadiska sociálnych reprezentácií zaují-
mavý nielen ako prostriedok dorozumievania 
sa, ale aj ako nositeľ poznania a  kultúrnych 
významov, v  ktorom sa myslenie konštruuje, 
uchováva a  šíri“ (pozn. podľa závažnosti 
vzťahuje sa na autonómnosť detí).

Z. Helus (2004, s. 85 – 89) uvádza, že 
dieťa nie je objektom ani materiálom, ale je 
východiskovým subjektom vlastnej aktivity. 
Do centra pozornosti vyzdvihuje jednot-
livca (dieťa) ako rozhodujúcu sa a konajú-
cu bytosť; ako toho, kto je zdrojom akcie, 
tvorcom, iniciátorom a pôvodcom. Dieťa sa 
nikdy nenachádza v  nejakej nulovej pozí-
cii poznania. Dieťa toho už predsa veľa vie 
a dokáže. Cíti sa v tom a onom samostatné 
a ak sú dospelí obdarení trochu citlivejšou 
vnímavosťou, musia ho tiež ako autonóm-
neho vidieť a oceniť.

G. A. Kelly a  D. Geelan (In: Gojkov, 
G., 2006, s. 222 – 223) uvádzajú, že dieťa 
do istej miery pôsobí ako vedec (aktívne sa 
zapája do hľadania, porozumenia a vysvet-
ľovania) a konečné zhrnutie životných skú-
seností, ktoré je organizované v komplexe 
dynamického systému, je v  skutočnosti 
predmetom záujmu v premýšľaní učenia sa 
(a nielen úzky rozsah skúseností), Dieťa ex-
perimentuje s obsahom učenia sa pomocou 
svojich rozvojových sociálno-konštruk-
tívnych systémov, v  ktorých ho podporu-
je učiteľ a ostatné deti v učiacej sa/hernej 
skupine. Dôležitým predpokladom je, že 
skúsenosť má samotné dieťa a úlohou uči-
teľa je pomôcť, navrhnúť a realizovať nezá-
vislé konanie dieťaťa.

W. Schulz a G. Otto (In: Jank, V., Meyer, 
H., 2008, s. 282) predkladajú zaujímavý 
didaktický model zameraný na podporu 
autonómnosti detí. Dávajú tento konštrukt 
do jedného vzťahu s  konštruktom solida-
rity (podporovanie sa navzájom, vzájom-
nosť, svornosť). Tento model označujú ako 

„hamburger model“. Zdôrazňujú, že rozvoj 
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B. Malík (2013, s. 73) uvádza že, „slo-
boda sa vo všeobecnosti považuje za najpre-
ukaznejší príznak ľudského bytia, za „top 
kvalitu“ človeka, kvalitu, ktorá ho podľa 
mnohých pasuje za kráľa všetkého stvorenstva. 
Naopak, sloboda nie je len najväčšou ľudskou 
výhrou, ale aj najťažším bremenom človeka.“ 
B. Malík (2013, s. 75 – 78) ďalej uvádza že, 
aby bol človek autonómna, slobodná bytosť, 
musí mať vnútornú a  vonkajšiu slobodu, 
ktorá má funkciu abstraktného myslenia. 
Do slobody by človek nemal byť nútený, 
a to ani výchovou. Človek musí (s)poznať 
sám alebo za pomoci iných pozitívnu a ne-
gatívnu slobodu, a tým si rozvíjať slobodu 
mysle (sloboda verzus determinizmus).

2.1.2 Konštrukt autonómnosť dieťaťa 

z pohľadu vedeckých disciplín

Súčasný stav danej problematiky je roz-
pracovaný v  ďalších štúdiách (pozri bliž-
šie napr.: Kostrub, D., Severini, E. 2015; 
Kostrub, D., Severini, E., Mahrer Milov-
číková, K. 2015; Kostrub, D., Severini, E., 
Scherhauferová, M., Mahrer Milovčíková, 
K. 2015 a; Kostrub, D., Severini, E., Scher-
hauferová, M., Mahrer Milovčíková, K. 
2015 b; Kostrub, D., Tománková, M. 2015; 
Kostrub, D., Severini, E., Mahrer Milov-
číková, K. 2014; Kostrub, D., Tománková, 
M. 2014; Kostrub, D., Severini, E. 2012 b; 
Kostrub, D. a kol., 2012 ap.).

Postmoderné fi lozofi cké myslenie, ako 
uvádza G. Gojkov (2006, s. 9 – 10) sa 
v  Európe intenzívne presadzuje na konci 
osemdesiatych rokov minulého storočia. 
Za fi lozofi ckú podstatu sa už nepovažuje 
metafyzika, ktorá je zameraná na existenciu 
jednotlivca ako takého a na to, čo mu ako 
takému prináleží v  spoločnosti. V  súčas-
nosti dominuje pluralita menších diskurzov 
v rôznych formách života jednotlivca, kto-
ré priamo súvisia s vedou a spoločenským 
dianím vo svete. Svet už nemá jednotný vý-
znam a dopad pre jednotlivca. Neexistuje 
objektívna skutočnosť a poznanie všeobec-
ne dané a platné. V procese (s)poznávania 
skutočnosti ako takej, ktorá je historický 
a  kultúrne podmienená je podstatné ako 
konkrétnu skutočnosť jednotlivec prežíva, 
chápe a  ako si ju interpretuje (M. Savić, 
2004 In: Gojkov G., 2006, s. 28 – 36). Pre-
to sa súčasné fi lozofi cké myslenie zakladá 
na pluralite paradigiem, ktoré sú súbežné, 

ale zároveň každá vysvetľuje iný pohľad 
na realitu. Dominantná paradigma v  istej 
spoločnosti a v istom období je paradigma, 
ktorá hovorí o  prevládajúcom stanovisku 
v  istej chvíli, ale aj o  paradigme, ktorá ju 
v budúcnosti môže nahradiť. V súčasnom 
fi lozofi ckom diskurze medzi paradigma-
mi vzniká ako „chaos“, tak aj nevyhnutná 
súťaž, čo sa odráža cez prizmu hodnôt/
vlastností jednotlivca podporovaných po-
stmodernitou (samostatnosť, sebauvedo-
menie, rozhodovanie sa, participovanie ap.), 
uvádza G. Gojkov (2006, s. 5). Jednotlivec 
v rámci postmoderného myslenia nadobú-
da také postavenie, ktoré mu cez poznanie 
sprostredkované fi lozofi ou má dopomôcť 
stať sa autonómnym subjektom v sociokul-
túrnom kontexte. To je koncepcia slobodne 
mysliaceho, prakticky konajúceho subjektu, 
ktorý prijíma rozhodnutia, je autonómny 
voči vonkajším tlakom a afektom vlastnej 
osobnosti, je aktívny, stáva sa nositeľom 

dejinných procesov a  tvorcom vlastného 
života. V tomto prípade ide o oslobodenie 
jednotlivca, aby mohol rôzne voliť v plura-
lite životných foriem, v  rôznych formách 
informácií a  to v  mene neobmedzenej 
individuality. Vvyžaduje sa redukcia pri-
nucovania, zjednocovania ap., ako uvádza 
J. Skalková (1995, s. 7 – 9). Postmoderné 
myslenie pozná rôzne formy života, roz-
ličné aspekty skutočnosti. Už neexistuje 
len jedna a jediná absolútna pravda, ktorá 
je vopred daná a  preto je dôležité, aby si 
svoje poznanie jednotlivec (a tým aj dieťa) 
rozvíjal na základe samostatného konania 
v kolaborácii s ostatnými subjektmi v kon-
krétnej spoločnosti. Postmoderné chápanie 
skutočnosti pokladá aj city a  intuíciu za 
dôležité vlastnosti jednotlivca, s  ktorými 
jednotlivec nadobúda reálne poznatky/
poznanie o  skutočnom svete (G. Gojkov, 
2006, s. 208). Kladie sa dôraz na autonóm-
nosť jednotlivca a na jeho kritické myslenie, 
aby sa vedel a dokázal vynájsť v každoden-
nom živote. Rozum nielenže je schopný (s)
poznávať, ale je objektivizovaný (je objek-
tom diskurzov) vo vede a fi lozofi i, stáva sa 
najvyššou inštanciou pri riešení všetkých 
problémov spoločenského a  individuál-
neho života jednotlivca v  sociokultúrnom 
kontexte.

V  súčasnom spoločenskom diskurze 
vzťah, ktorý vzniká medzi spoločnosťou, 
kultúrou a  jednotlivcom defi nuje sociál-
na a  kultúrna antropológia, ktorá skúma 
komparatívne perspektívy a všetky aspekty 
sociálnej a  kultúrnej komunikácie v  spo-
ločnosti. Takto koncipovaná antropológia 
porovnáva všeobecné vedomie kultúrnych 
foriem a  ich sociálny dopad. Žiadny jed-
notlivec s výnimkou určitých okolností ne-
žije sám, ale v  komunite s  ďalšími ľuďmi. 
Kontrast medzi individuálnym a  skupino-
vým prístupom predstavuje problém rov-

nako ako otázka, „či bola skôr sliepka alebo 
vajce“. Jednotlivec je v mnohých prípadoch 
sociálny produkt a na druhej strane samot-
ní jednotlivci vytvárajú spoločnosť. Tieto 
dva pohľady je potrebné rozlišovať, ale aj 
ich chápať ako komplementárne. Jednotli-
vec sa nemôže konceptualizovať bez spo-
ločnosti a naopak. Jednotlivec sa na jednej 
strane samostatne rozhoduje ako bude ko-
nať, aby uskutočnil svoje vlastné ciele a na 
druhej strane koná pod tlakom, ktorý závi-
sí od kontextu a spoločnosti, čo obmedzuje 
jeho autonómnosť, slobodnú vôľu a do istej 
miery určuje jeho smer konania. Všeobec-
né riešenie tohto paradoxu zhrnul G. Gid-
d ens (In: T. H. Eriksen, 2008) vo svojej 
koncepcii o  dualite štruktúry. Sociálna 
štruktúra sa musí chápať ako nevyhnutná 
podmienka pre diskusiu a  zároveň aj ako 
kumulatívny výsledok diskusie. Spoločnosť 
je dôležitá pre zmysluplné interakcie, ktoré 
kombinujú úroveň individuálnych a spolo-
čenských aspektov sociálneho života, spá-
jajú predstavu slobodného autonómneho 
rozhodovania sa jednotlivca s  predstavou 
systémového vnútenia. Jednotlivec svojim 
narodením prichádza do už existujúceho 
sociálneho sveta a  svojim konaním tento 
svet aj (spolu)vytvára. Každá nová činnosť 
modifi kuje podmienky pre ďalšiu činnosť 
(rekurzívny charakter činnosti) jednotliv-
ca v spoločnosti. Zmena sa nepovažuje za 
anomáliu, ale za neodmysliteľnú kvalitu 
sociálneho systému (je to proces utvárania). 
Podľa názoru mnohých bádateľov antro-
pológia sa priblížila k humanitným vedám 
a  obozretne vysvetľuje sociálne procesy, 
ich pochopenia a  interpretácie, ako ďalej 
uvádza T. H. Eriksen (2008, s. 111 – 119). 
Z tohto dôvodu sa na dieťa pozeráme ako 
na spoločenskú bytosť, ktorá od narode-
nia rastie a stále žije v sociálnom svete a je 
ovplyvňovaná inými ľuďmi, kultúrou, spo-
ločenskými normami a inštitúciami, ktoré 
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vplývajú na vytváranie jeho názorov, pre-
svedčení, potrieb, postojov, emócií, návykov 
a hodnôt. Dieťa sa ako spoločenská bytosť 
na súčasný svet pozerá absolútne, ale pri-
jímanie poznatkov o svete je podmienené 
zvykmi, inštitúciami, spôsobom myslenia, 
ktoré zdieľajú členovia konkrétnej kultúry. 
Sú to vzorce kultúry platné pre spoločnosť, 
v akej dieťa vyrastá a širšie sociálno-histo-
rické súvislosti života utvárajúce súčasný 
sociokultúrny kontext detstva. Aj keď exis-
tujú rozdiely v  stvárnení sociálnej reality 
rozličnými ľudskými spoločenstvami, je so-
ciálne poznanie, ktoré členovia spoločen-
stva zdieľajú, organizované do súdržného 
celku súčasne so stratégiami a kultúrnymi 
nástrojmi (sprehľadňovanie, zefektívňova-
nie, racionalizácia súčinnosti a  komuniká-
cia) členov sociokultúrneho spoločenstva. 
Tieto stratégie zabezpečujú to, že jednot-
livci môžu vzájomne nachádzať v  kaž-
dodennej realite interpretačné prieniky 
svojho konania (verbálneho aj neverbál-
neho) a  zdieľať s  druhými zrozumiteľný 
svet. Špecifi ckým prípadom tohto druhu je 
komunikácia vo vertikálnej rovine, vo vzťa-
hu kompetentný – menej kompetentný 
dospelý alebo dieťa (v tzv. transgeneračnej 
rovine). Tento typ sociálneho vzťahu sú-
visí s tým, že nie všetci jednotlivci dokážu 
efektívne narábať s  poznaním a  kultúrny-
mi nástrojmi lokálneho sociokultúrneho 
spoločenstva a preto je potrebné tohto jed-
notlivca (dieťa) do sociálnej reality uviesť. 
Aby sa menej autonómne dieťa mohlo spo-
lupodieľať na živote spoločenstva, musí si 
najprv zvnútorniť poznanie, ktoré sociálnu 
realitu opisuje a vysvetľuje. Toto poznanie 
však nemožno hľadať v  mentálnej výbave 
jednotlivca (nie je vrodené), ale jednotlivec 
(dieťa) ho získava tým, že sa zúčastňuje na 
aktivitách, v  ktorých sa toto sociálne po-
znanie demonštruje, konštruuje a zdôvod-
ňuje v  každodennom živote spoločenstva. 

Ako uvádza S. Careyová (1985 In: Rybár 
J. a kol. 2002), priama i nepriama inštruk-
táž dieťaťa sa týka všetkého možného, ale 
nikdy nespočíva v poskytovaní základných 
informácií vo forme postulátov, z ktorých 
by sa dali odvodiť a  integrovať ďalšie in-
formácie. Naopak, všetko čo sa deje tak, 
akoby tieto základné informácie (postuláty, 
princípy) dieťa už má a každá inštruktáž sa 
zakladala a odohrávala práve na tomto im-
plicitnom predpoklade. Napriek tomu sa 
nezistili žiadne významné rozdiely, ktoré 
by nasvedčovali tomu, že táto neprítom-
nosť priamej inštruktáže vedie k nejakým 
nedostatkom, či dokonca ku spomaleniu 
kognitívneho vývinu. F. C. Keil (1979, 
1995 In: Rybár, J. a  kol. 2002) vo svojich 
štúdiách experimentálne potvrdil, že dieťa 
nielenže nepotrebuje, ale dokonca aj pria-
mo ignoruje inštruktáž, ktorá nie je v súla-
de s princípmi jeho intuitívnych teórií.

Z  psychologického aspektu dieťa od 
narodenia môže byť právom označované 
ako autonómne. Autonómne znamená, 
že takéto dieťa je samostatné a  čím ďa-
lej, tým sa viac stáva relatívne nezávislé 
na rôznych úrovniach. Ako samostatné sa 
stáva relatívne nezávislé na myšlienkach, 
predstavách, teóriách ponúkaných inými 
a naopak, osamostatňuje sa v dispozíciách 
a  nástrojoch utvárania svojich vlastných 
myšlienok, ktoré môže, chce a  túži uplat-
ňovať v interakcii a transakcii s inými. Re-
latívne nezávislé znamená byť spôsobilé 
konať a pôsobiť v istom vzťahovom rámci, 
ktorý poskytuje priestor pre uplatnenie sa-
mostatnosti v  tomto konaní, pričom v  ta-
komto zaistenom priestore má byť vždy 
príležitosť podpory zo strany osoby s  väč-
šou sociokultúrnou skúsenosťou. V  takto 
poňatom a  profesijne zaistenom optimál-
nom, bezpečnom priestore môže dieťa 
účinnejšie pretvárať svoje vývinové potreby 

do akcie konkrétnych podôb konania a pô-
sobenia. Ako uvádza M. Vágnerová (2010, 
s. 146 – 151), E. H. Erikson je jeden z mála 
psychológov, ktorý vychádza z  predpokla-
du, že dieťa musí v  každom období do-
siahnuť určité vývinové zmeny vo vlastnej 
osobnosti, aby mohlo riešiť situácie, požia-
davky spoločnosti, na úrovni jeho kompe-
tentnosti. Sociálne požiadavky chápe ako 
stimuly rozvoja osobnostných vlastností 
a  schopností jednotlivca. Vymedzil osem 
vývinových štádií a  každú fázu defi noval 
na základe jej hlavného cieľa, ktorý má jed-
notlivec dosiahnuť a problému, ku ktorému 
by viedlo jej nesplnenie. Presnejšie, vytvoril 
vlastné poňatie komplexného a kontinuál-
neho vývinu osobnosti, v ktorom dochádza, 
alebo by malo dôjsť k podstatnejším osob-
nostným zmenám. Podľa neho vývinové 
štádiá sú fi xné, ale ich sekvencie, časový 
rozvrh fi xný nie je. Rovnako naznačuje 
približné vekové obdobia, v  ktorých pre-
bieha vývin jednotlivca, ale upozorňuje, že 
sa nemajú považovať za nemenné. E. H. 
Erikson sa vyhýbal stanoveniu špecifi ckých 
vekových období, pretože sa chcel vyhnúť 
tomu, aby sa jeho schéma chápala ako ne-
fl exibilná, napríklad v tom zmysle, že dieťa 
musí získať základnú dôveru v  deň jeho 
prvých narodenín, alebo že mladý človek 
musí v  dvadsiatke získať svoju identitu. 
V  „štádiu autonómia verzus hanba, po-
chybnosti“ za hlavnú charakteristiku vývi-
nu osobnosti považuje učenie sa sebakon-
trole, ktoré vytvára pocit nezávislosti, avšak 
u dieťaťa sa môžu vytvoriť aj pocity hanby 
a pochybnosti vzťahujúce sa na schopnos-
ti autonómne konať. V tomto štádiu dieťa 
smeruje k osamostatňovaniu sa na rôznych 
úrovniach. Vôľa je tu chápaná ako vlastnosť 
dieťaťa, ktorá predstavuje schopnosť reali-
zovať slobodný výber, kontrolovať a uplat-
ňovať seba samého. Jedným z  najdôleži-
tejších E. H. Eriksonových príspevkov na 

utváranie osobnosti je však zdôraznenie 
dôležitosti interakcie jednotlivca so sociál-
nym prostredím „ego má korene v sociálnej 
organizácii.“ Vývin a existenciu jednotlivca 
ovplyvňuje ako sociálna skúsenosť, tak aj 
genetický základ. Konkrétny jednotlivec 
môže prejsť vývinovými štádiami pomal-
ším alebo rýchlejším tempom. Ego sa vyví-
ja ako odpoveď na vnútorné sily jednotliv-
ca a sociálne prostredie, ktoré je adaptívne 
(kreatívne) a  aktívne sa snaží pomôcť jed-
notlivcovi úspešne sa vyrovnávať s jeho sve-
tom (E. H. Erikson, 1963, s. 15 – 16 In: 
Hall C. S., Lindzey G., 2002). Rovnako J. 
Piaget veril, že funkciou inteligencie jed-
notlivca je pomôcť pri adaptácii na pros-
tredie. Jednotlivé spôsoby adaptácie tvoria 
kontinuum, siahajúce od relatívne neinteli-
gentných prostriedkov, akými sú refl exy, až 
po relatívne inteligentné prostriedky, ktoré 
vyžadujú zložitú mentálnu reprezentáciu 
a  myšlienkovú manipuláciu so symbol-
mi. Kognitívny vývin jednotlivca je potom 
sprevádzaný postupnou zložitosťou odpo-
vedí na prostredie. Postupujúcim učením sa 
i zrením sa ako inteligencia, tak jej prejavy 
stávajú diferencovanými – viac špecializo-
vanými v rôznych oblastiach. J. Piaget tvr-
dil, že vývin sa odohráva v štádiách, ktoré 
sa dosahujú cez ekvilibráciu (vyvažovanie), 
pri ktorej dieťa hľadá rovnováhu (ekvilib-
rium) medzi tým, s čím sa na jednej strane 
stretne vo svojom prostredí, a  tým, akými 
poznávacími procesmi, štruktúrami a  ko-
gnitívnymi schopnosťami dieťa disponuje 
(M. Sedláková, 2004). Psychologická kon-
cepcia utvárania psychiky jednotlivca L. S. 
Vygotského je založená na koncepte vplyvu 
kultúry na vznik vyšších psychických funk-
cií, ktoré sú podľa tejto koncepcie produ-
kované sociálnymi aktivitami jednotliv-
cov, tak z hľadiska histórie ľudstva, ako aj 
z hľadiska psychického vývinu jednotlivca. 
Dieťa si v procese sociálnych interakcií na-
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dobúda nástroje regulujúce vzťahy medzi 
jednotlivcami (nástroje a  znaky), ktoré sa 
v procese interiorizácie menia na psychic-
ké funkcie – nástroje sebaregulácie. Znak 
a  nástroj súčasne sprostredkúva efektívny 
kontakt medzi jednotlivcom a prostredím, 
to znamená, že jednotlivec (a tým aj dieťa) 
si spolu so znakom nadobúda celý kom-
plex historickej skúsenosti ľudstva, ktorú 
mu práve znak sprostredkúva. Psychický 
vývin dieťaťa podľa L. S. Vygotského závisí 

od vplyvu sociokultúrneho prostredia na 
základe sociálnej stimulácie (L. S. Vygot-
ský, 2004). Niektoré z  vývinových zmien 
vznikajú dôsledkom objavu, ktoré dieťa sa-
mostatne vykoná. Vývin dieťaťa postupuje 
smerom od asistovaného konania k  indi-
viduálnemu konaniu, sú to autoregulačné/
sebariadiace mechanizmy, ako uvádza R. J. 
Stenberg (2002 In: Vágnerová, M. 2008, s. 
53).

Schéma 8 Autonóm nosť dieťaťa z pohľadu vedeckých disciplín. E. Severini (2014)

 
 

 

AUTONÓMNOSŤ DIEŤAŤA je dispozícia, vlastnosť osobnosti dieťaťa, byť relatívne 
nezávislý, slobodne myslieť, rozhodovať sa, konať a pôsobiť, byť sebestačný v 
každodennom sociálno-kultúrnom prostredí. Vďaka zodpovedajúcim podmienkam, 
aktívnej účasti v rôznych aktivitách a s osobou s kvalitnejšou sociokultúrnou 
skúsenosťou sa dieťa výraznejšie a obsažnejšie osamostatňuje. 

Postmoderný filozofický diskurz 
Autonómnosť dieťaťa sa prejavuje aj v jeho 
kritickom myslení, aby sa mohol a dokázal 
vynájsť v súčasnom každodennom živote. Rozum 
nielenže je schopný (s)poznávať, ale je 
objektivizovaný vo vede a filozofii, stáva sa 
najvyššou inštanciou pri riešení problémov 
spoločenského a individuálneho života. 
Jednotlivec nadobúda postavenie, ktorému 
poznanie sprostredkované filozofiou má 
dopomôcť stať sa autonómnym subjektom 
v sociokultúrnom kontexte, uvádzajú J. Skalková 
(1995); J. F. Lyotard; G. Deleuze; M. P. Foucault; 
J. Derrida; J. Habermas; W. Welsh; M. Savić In: 
Gojkov, G. (2006). 

Antropologický diskurz 
Dieťa od narodenia prichádza do už 
existujúceho sociokultúrneho sveta a svojim 
konaním tento svet si aj (spolu)vytvára. 
Dôležité sú zmysluplné interakcie, ktoré 
kombinujú a spájajú predstavu slobodného 
samostatného rozhodovania sa jednotlivca 
s predstavou systémového vynútenia. 
Spoločnosť je produktom subjektívnej činnosti 
a individuálne vedomie dieťaťa je jej súčasťou, 
uvádzajú S. Careyová; F. C. Keil In: Rybár, J. a 
kol. (2002); C. Lévi-Strauss In: Eriksen, T. H. 
(2008); T. H. Eriksen (2008). 

Psychologický diskurz 
Dieťa v každom období života dosahuje určité 
vývinové zmeny vo vlastnej osobnosti, aby mohlo 
samostatne riešiť situácie, požiadavky spoločnosti 
na úrovni jeho kompetentnosti. Vývin každého 
dieťaťa má vlastné tempo a postupuje smerom od 
asistovaného konania k individuálnemu konaniu. 
Ego sa vyvíja ako odpoveď na vnútorné sily dieťaťa 
a sociálne prostredie, ktoré je adaptívne 
a kreatívne aktívne umožňuje pomôcť dieťaťu 
úspešne sa vynájsť v jeho svete. Vývin a existenciu 
dieťaťa ovplyvňuje ako sociokultúrna skúsenosť, 
tak aj genetický základ, uvádzajú J. Piaget, B. 
Inhelderová (2000); L. S. Vygotský (2004); E. H. 
Erikson In: Hall, C. S., Lindzey, G. (2002); J. Piaget, 
In: Sedláková, M. (2004); R. J. Stenberg In: 
Vágnerová, M. (2008). 

Pedagogický diskurz 
V súčasnosti sa osobnosť dieťaťa, proces 
učenia sa a rozvoj už nekoncipujú ako 
biologicky predurčené a ani výlučne 
organizované vonkajším prostredím. Učebné 
procesy dieťaťa, hoci zámerne zvažované, sa 
nemusia bezpodmienečne viazať na už 
predtým utvorené modely bez toho, že by 
dieťa nebolo podporované ako protagonista 
týchto svojich vlastných procesov. Poznanie 
sa dosahuje cestou (socio)kognitívnych 
konfliktov a protirečení, chýb a pochybností, 
neočakávaní a variácií medzi 
kompetentnejším a menej kompetentným 
jednotlivcom, uvádzajú J. Dewey; H. 
Giesecke In: Skalková, J. (1995); J. Piaget; L. 
S. Vygotský In: Sedláková, M. (2004); S. 
Spaggiari In: Malaguzzi, L. et al. (2005). 

Didaktický diskurz 
Autonómnosť je učenie sa dieťaťa vo výučbe akceptujúcej a využívajúcej slobodu, rozhodovanie, 
konanie, pôsobenie, zodpovednosť, sebahodnotenie ap., v procesoch individuálneho i skupinového 
učenia sa, preferuje zastávanie rolí, vydiskutovávanie – kooperatívne učenie sa, kolaboratívne 
učenie sa ap., uvádzajú J. S. Bruner (1988, 1986, 1968, 1965); J. Vašutová (2002); S. Kikušová, M. 
Králiková (2004); T. Jablonský (2006); J. Skalková (2008); C. J. Núñez (2009); T. S. Popkewitz (2009); 
L. Molina (1997); J. I. Pozo (2003, 1994); E. G. Guba; Y. S. Lincoln; L. Mabry In: Skolnik, L. M. (2010); 
E. Suchánková (2014); Z. Syslová (2013); Z. Syslová, H. Horká, B. Lazarová (2014); Z. Syslová, L. 
Chalúpková (2015); Z. Syslová a kol. (2015). 

V súčasnom predagogickom diskurze sa 
osobnosť dieťaťa, proces učenia sa a rozvoj 
už nekoncipujú ako biologicky predurče-
né, a ani výlučne organizované vonkajším 
prostredím. Vývin dieťaťa sa už nekonci-
puje ako uzatvorená záležitosť v schémach 
lineárnych štádií – diskontinuita. Učebné 
procesy dieťaťa, hoci zámerne zvažova-
né, sa nemusia bezpodmienečne viazať na 
už predtým utvorené modely bez toho, že 
by dieťa nebolo podporované ako prota-
gonista týchto svojich vlastných procesov. 
Poznanie sa dosahuje cestou (socio)kogni-
tívnych konfl iktov a protirečení, chýb a po-
chybností, neočakávaní a variácií (S. Spag-
giari In: Malaguzzi, L. a kol., 2005). Podľa 
J. Piageta proces asimilácie a  akomodácie 
vysvetľuje všetky zmeny spojené s kognitív-
nym vývinom dieťaťa. Stavy nerovnováhy 
sa s  väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú 
pri zmene vývinových štádií dieťaťa. J. Pia-
get za schopnosť považuje myslenie, v kto-
rom sú obsiahnuté všetky potenciály jed-
notlivca. Proces asimilácie a  akomodácie 
vytvára dokonalejšiu úroveň myslenia jed-
notlivca a umožňuje mu dosiahnuť vyššiu 
úroveň adaptability. J. Piaget sleduje líniu 
uvažovania, chápania pojmov a samostatne 
skúmanie, zaujímanie sa dieťaťa v procese 
učenia sa. Dieťa pokiaľ nechápe, čo sa od 
neho vyžaduje, alebo pokiaľ nerozoznáva 
a nerieši problémy, s ktorými sa pri učení 
stretáva, nemôže dosiahnuť skutočný pok-
rok. Mnohé problémy v procese učenia sa 
skutočne vyplývajú z  toho, že dieťa nie je 
schopné uplatniť tie formy myslenia, ktoré 
sa od neho vyžadujú. Učenie sa dieťaťa sa 
deje/uskutočňuje v  rámci sociálnych inte-
rakcií, v ktorých sa predurčuje, čo si dieťa 
zapamätá. Vyššie mentálne funkcie sa roz-
víjajú pomocou dialógu medzi rodičmi (či 
učiteľmi) a dieťaťom prostredníctvom čoho 
sa dieťa postupne učí stále zrelším a efek-
tívnejším spôsobom uvažovania a riešenia 

problémov. Poznanie a  skúsenosti, ktoré 
dieťa získava od dospelých si zvnútorňuje, 
internalizuje. Mnohé, subjektívne zložité 
problémy dieťa dokáže vyriešiť len s aktív-
nou podporou dospelého, ktorý má väčšie 
poznanie a skúsenosti ( J. Piaget In: Sedlá-
ková, M. 2004). Túto oblasť označil L. S. 
Vygotský ako zónu proximálneho rozvoja 
a možno ju defi novať ako rozpätie medzi 
aktuálnou úrovňou detskej schopnosti (tak, 
ako sa prejaví v  jeho výkone) a  latentnou 
kapacitou, t. z. možným výkonom, ktorý 
môže dosiahnuť s pomocou skúsenej osoby. 
L. S. Vygotského koncepcia má špecifi c-
ké zvýznamnenie vzťahu medzi dieťaťom 
a dospelými, pretože dospelí „vťahujú“ die-
ťa do rozvinutých foriem sociálnych inte-
rakcií a regulácií, do štruktúry fungovania 
znakových sústav v  ľudskom spoločenstve. 
Kontakt medzi dospelým a dieťaťom je ne-
vyhnutnou podmienkou kognitívneho roz-
voja jednotlivca, pretože v ňom sa generuje 
sociálna a následne psychologická kompe-
tencia jednotlivca. V  tomto ohľade je úpl-
ne pochopiteľná jedna zo základných L. S. 
Vygotského myšlienok, že učenie sa (ako 
predovšetkým sociálny fenomén) predchá-
dza vývinu dieťaťa. Odporúčal posudzovať 
detské prejavy v  dynamickom hodnotia-
com prostredí, v okolnostiach kedy učiteľ 
poskytuje dieťaťu rôzne rady, ktoré môže 
využiť, ak má dostatočnú latentnú kapa-
citu, pri riešení konkrétnych situácií (R. J. 
Stenberg, 2002 In: Vágnerová, M. 2008, s. 
53). J. Skalková (1995, s. 10) tvrdí, že H. 
Giesecke zdôrazňuje pojmy autonómia, 
samostatnosť, sloboda dieťaťa, jeho zre-
losť, jeho právo samostatného subjektu ako 
predpoklady na (spolu)vytváranie sociálne-
ho prostredia, v  ktorom sa rozvíja učenie 
subjektu, aby sa dieťa učilo, čo bude sku-
točne potrebovať na suverénny a zrelý život. 
H. Gieseckovi ide o novú orientáciu pôso-
benia rodiny a školy, ktorá bude učiť dieťa 
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učiť sa. To nie sú želania dospelých alebo 
ich pedagogické idey a  snahy zlepšiť svet. 
Predstavitelia antipedagogiky (H. Kupff  er, 
A. Miller, E. v. Braunmühl, H. v. Schoene-
beck a iní) prehlasujú, že pedagogické akty 
a autoritárske (jednostranné) racionalistic-
ké pôsobenie školy potláča osobnosť die-
ťaťa. Skôr preferujú autentickosť osobnosti 
dieťaťa, mať právo na slobodu a hodnotiť 
všetko, čo dieťaťu môže ponúknuť svet 
dospelých. Hovoria o  priateľskom (part-
nerskom) vzťahu medzi dospelým (učite-
ľom, rodičom) a dieťaťom. Rovnaké názo-
ry, v  tzv. progresívnej pedagogiky, zdieľa J. 
Dewey, ktorý sa v poslednom období svojej 
vedeckej činnosti znovu vracia k  proble-
matike vzťahov učiteľa a  dieťaťa. Podľa 
neho učiteľ má kultivovať slobodu dieťaťa, 
jeho činnosti, ktoré sú vedené so zmyslom 
pre zodpovednosť, uvažovanie, tvorivosť. 
Nevylučuje rolu učiteľa, ale jeho pôsobenie 
skôr vidí v atmosfére dôvery a reciprocity 
s uplatnením individuálnej podpore dieťa-
ťa, presnejšie konanie učiteľa, ktorý sa ne-
chá unášať záujmami dieťaťa ( J. Skalková, 
1995, s. 11). Autonómne, psychologicky 
slobodné, kompetentné dieťa vo svojom 
konaní a  pôsobení rado a  naplno demon-
štruje kreativitu. Vďaka tomu, že je dieťa 
podporované v  autonómnosti, je plynulý 
a  kvalitatívny rozvoj osobnosti toho, kto-
rého dieťaťa logickou odpoveďou na uve-
dené súvislosti – „...som to, čo môžem slo-
bodne a  sám vykonávať...“. Aby sa menej 
samostatné dieťa mohlo spolupodieľať na 
živote spoločenstva, musí najprv zvnútor-
niť poznanie, ktoré sociálnu realitu opisuje 
a vysvetľuje. Toto poznanie však nemožno 
hľadať v mentálnej výbave jednotlivca (vro-
dené), ale jednotlivec ho získava tým, že sa 
zúčastňuje na aktivitách, v ktorých sa toto 
sociálne poznanie demonštruje a  zdôvod-
ňuje v  každodennom živote spoločenstva. 
Ak dieťa dôveruje vlastnému úsudku o  si-

tuácii, v  ktorej sa nachádza, alebo ktorej 
čelí, vyjadruje voľne svoje názory o tom, čo 
v  situácii prežíva. Vzdelávanie (a  v  rám-
ci neho výučba) je procesom, cez ktorý 
kultúra amplifi kuje (zosilňuje a  rozširuje) 
potenciály jednotlivca a preto je potrebné, 
aby sa uskutočnila transferencia (prenos, 
objasňovanie) elementov stojacich mimo 
jednotlivca. Proces výučby je forma dialó-
gu a rozširovanie dialógu, v ktorom sa dieťa 
učí konceptuálne utvárať svet s podporou 
(lešením) dospelého. Takýto dialóg preberá 
rozmanité formy a  má rôzne ciele fungo-
vania základných premenných. Pre učiteľa 
(ako i rodiča) je dôležité uvedomovať si tiež, 
že v  živote každého subjektu sú určujúce 
momenty (prítomné v  kritických obdo-
biach), ktoré má na základe uplatňovania 
osobnostne významných deskriptorov 
(osobnostne významným je pripravenosť 
jedného subjektu konať a pôsobiť odlišne 
od ostatných subjektov) rozvíjajúce sa die-
ťa zvládnuť v prospech seba samého ( J. S. 
Bruner, 1988).

Pri otázke didaktického diskurzu sa vy-
chádza zo všeobecne známych a určujúcich 
konceptov L. S. Vygotského a  J. Piageta. 
Práve L. S. Vygotský uvádza, že aby bolo 
možné čokoľvek si uvedomovať a čokoľvek 
ovládať, je potrebné tým najskôr dispono-
vať. Aby bolo možné si uvedomovať, je tre-
ba mať to, čo má byť uvedomované. Aby 
bolo možné ovládať, je potrebné dispono-
vať tým, čo má byť podriadené našej vôli. 
Nevyhnutným sa ukazuje zhromažďovanie 
a  spracúvanie bezprostrednej skúsenosti. 
Dieťa je schopné učiť sa natoľko, nakoľko 
sa učiteľov program stáva jeho vlastným 
programom. Dieťa má také vlastnosti, kto-
ré ho činia schopným na to, aby mohlo za-
čať nejaký nový cyklus učenia sa, do tej 
doby dieťaťu nedostupný. Dieťa je schopné 
učiť sa podľa určitého plánu, ale zároveň 

tento plán musí byť jeho vlastným progra-
mom z  hľadiska jeho záujmov a  úrovne 
myslenia. L. S. Vygotský zároveň hovorí 
o  dialektickom charaktere vývinu a  kvali-
tatívnych zmien, čo predstavuje uvažova-
nie o učení sa dieťaťa nie ako o nejakom 
lineárne postupujúcom procese, ale ako 
o  dialektickom (protichodnom) a  veľmi 
dynamickom procese, ktorý má charakter 
vzrastajúcej špirály (A. Riviè r, 2002). Vy-
chádza sa zo základného konceptuálneho 
rámca prezentovaného súčasnou vývino-
vou psychológiou a  predprimárnou peda-
gogikou, ktorý v  jednej myšlienke možno 
naznačiť takto: keď dieťa dokáže urobiť 
čosi pre seba samé bez pomoci dospelého, 
zvyšuje sa jeho sebaúcta. Keď dieťa infor-
muje, že čosi (u)robilo samé a  prežíva 
osobnú radosť z  vlastného úspechu, je to 
moment, kedy je dieťa v  pripravené ďalej 
experimentovať a  preverovať si vlastné 
možnosti a rozvíja si zároveň tiež svoj kon-
cept vlastnej bezpečnosti. Koncept bezpeč-
nosti dieťa uplatní v  nasledujúcich aktivi-
tách, v ktorých sa bude usilovať opakovať 
moment úspešnosti nadobudnutý v  pô-
vodnej aktivite. Ostražitosť prináleží do-
spelému, nakoľko on je ten, kto má predví-
dať a  umožniť dieťaťu v  adekvátnych 
podmienkach sa orientovať v aktivite. Na-
dobúdanie a  rozvíjanie autonómnosti je 
vlastnou aktivitou dieťaťa, ktoré sprevádza 
v tomto rozvoji uvažujúci dospelý. Pozitív-
ny, otvorený postoj, permanentná prítom-
nosť dospelého, jeho zámer, záujem, po-
znanie rozvojových špecifík, bude vytvárať 
podmienky, ktoré rozvoju nielen napomô-
žu, ale ho ako proces urýchlia, skrátia, ale 
najmä reštruktúrujú (nejde o  skracovanie 
detstva, ale ekonomiku a efektívnosť kona-
nia samotného dieťaťa v interakcii s dospe-
lým). Rozvážnosť dospelého je namieste. 
Podľa toho, ako sa na otázku autonómnos-
ti nazerá, je možné pod vplyvom rôznych 

interpretácií identifi kovať, že nie vždy a nie 
pod všetkými uhlami pohľadu je dieťa chá-
pané ako autonómny subjekt. Sociokogni-
tivistické teórie učenia sa a  vyučovania 
a cez prizmu týchto teórií na osobnosť die-
ťaťa sa aj nazerajú (dieťa je autonómnym 
subjektom vlastného učenia sa a  rozvoja 
v  interakcii a  transakcii s  ostatnými). Po-
tom byť autonómny znamená adekvátne sa 
vyrovnávať s  nárokmi svojho sociokultúr-
neho prostredia a dokázať sa vynájsť v jeho 
rozmanitých situačných kontextoch. Dieťa 
žijúce v  súčasných sociokultúrnych trans-
formujúcich sa podmienkach (a  sociokul-
túrne teórie učenia sa a vyučovania ho tak 
i  prezentujú) disponuje súborom schop-
ností, ktoré mu adekvátne vyrovnávanie 
a  vynachádzanie sa v  rôznych situáciách 
zaručujú. Schopnosť, ako psychologický 
predpoklad, predispozícia (vďaka fylogené-
ze a ontongenéze CNS) je zložitá štruktú-
ra vlastností osobnosti. Kompetencia (spô-
sobilosť, resp. konglomerát kompetencií) je 
sociokultúrne podmienenou dispozíciou 
zameranou na vykonávanie – realizáciu 
rôznych predmetných operácií uspokoji-
vým spôsobom, vyvolávajúcim (seba)úči-
nok konajúceho a pôsobiaceho jednotlivca. 
Rozdiel vidíme medzi schopnosťou a spô-
sobilosťou (príklad: človek má psychický 
predpoklad ovládať rôzne technické zaria-
denia, stroje a  prístroje (to je schopnosť), 
ale jeho individuálne kvalitatívne reálne 
zvládanie situácií na základe uskutočňova-
nia komplexu predmetných operácií 
s  technickým zariadeniami, strojmi a  prí-
strojmi v prislúchajúcich kontextoch je už 
otázkou spôsobilostí (kompetencií). Dieťa 
v období od narodenia po ukončenie pred-
primárneho vzdelávania v materskej škole 
môže byť právom z  psychologického as-
pektu označované ako autonómny subjekt. 
Autonómny subjekt znamená, že takéto 
dieťa je samostatné (a tiež sa súbežne pod 
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vplyvom adekvátnej pedagogicko-didak-
tickej intervencie postupne ďalej osamo-
statňuje) a čím ďalej, tým sa viac stáva rela-
tívne nezávislým subjektom na rôznych 
úrovniach. Ako samostatný subjekt sa 
môže stať relatívne nezávislým na myšlien-
kach, predstavách, teóriách, presvedčeniach, 
omyloch, chybách a pod. ponúkaných iný-
mi a naopak, osamostatňuje sa v dispozíci-
ách a  nástrojoch utvárania svojich vlast-
ných myšlienok, ktoré môže, chce a  túži 
uplatňovať v interakcii a transakcii s inými. 
Relatívne nezávislý znamená byť spôsobilý 
konať a pôsobiť v istom vzťahovom rámci 
kultúrnych a diskurzívnych praktík, ktorý 
poskytuje priestor pre uplatnenie samo-
statnosti v tomto konaní, pričom v takom-
to pedagogicko-didakticky zaistenom 
priestore má byť vždy príležitosť podpory 
zo strany osoby s  kvalitnejšou a  odlišnou 
sociokultúrnou skúsenosťou. V takto poňa-
tom a  profesijne zaistenom optimálnom, 
bezpečno(stno)m priestore môže dieťa 
účinnejšie pretvárať svoje vývinové potreby 
do akcie (konkrétnych podôb konania 
a pôsobenia). Ako uvádzajú J. P. Connell, J. 
G. Wellnorn (1990 In: Mareš, J., Man, F., 
Prokešová, L. 1996, s. 14 – 15), podpora 
autonómie môže začať veľmi skoro v det-
stve. Snaha porozumieť motivácii dieťaťa 
vedie dospelého človeka k  tomu, aby zá-
merne konal s dieťaťom takým spôsobom, 
ktorý podporuje jeho vnútornú motiváciu 
pre angažované učenie sa. Medzi špecifi c-
ké prostriedky, ktorými môžu dospelí ini-
ciovať uvedené patria: a) poskytovať mož-
nosť výberu, b) znižovať kontrolu 
a  neustále vonkajšie riadenie, prejavovať 
uznanie dieťaťu a d) umožniť dieťaťu, aby 
mu boli dostupné informácie, ktoré sú dô-
ležité pre jeho rozhodovanie sa. A. P. Ga r-
cía Tuñón (1993, s. 32) uvádza, že proces 
učenia sa je konštruovaný v čase. Dieťa po-
trebuje čas na konanie, pôsobenie, na vy-

tváranie vzťahov, na objavovanie seba sa-
mého a objavovanie iných, na situovanie sa 
vo svete a na usporiadanie reality. Nemož-
no tiež zabúdať, že každé jedno dieťa má 
svoj vlastný rytmus emocionálnej, kogni-
tívnej a sociálnej sebaštrukturácie. Preto A. 
P. García Tuñón (1993) odporúča ponúkať 
dieťaťu nepretržité posolstvo nádeje preu-
kázateľnej v myšlienkach: a) Ty môžeš ob-
javiť. b) Ty môžeš vyriešiť. c) Ty môžeš (u)
robiť. d) Ty môžeš zmeniť s Tvojim osob-
ným úsilím. e) Ty môžeš s pomocou iných 
(detí i  dospelých). Konštruovanie (utvára-
nie) sebakonceptu, ako multidimenzionál-
nej evolučnej a dynamickej konfi gurácie, sa 
z  jednej strany uskutočňuje v  permanent-
nej vzájomnej relácii medzi individuálnymi 
procesmi, ktoré sú činiteľmi tohto konštru-
ovania a  z  druhej strany vďaka vplyvom 
sociokultúrneho prostredia, špeciálne tým 
vplyvom, ktoré majú pre toto utváranie vy-
sokú kreditibilitu a významnosť ( J. A. Gar-
cía In: Cuevas, G. P. et al., 2005, s. 122). Ak 
dieťa dôveruje vlastnému úsudku o situácii 
(v ktorej sa nachádza, alebo ktorej čelí), vy-
jadruje voľne svoje názory o tom, čo v situ-
ácii prežíva, je menej úzkostlivé najmä 
v nových a nejednoznačných situáciách, sú-
streďuje svoju energiu na dobrý výkon. 
Tým sa utvára sebaudržiavajúci a  posilňu-
júci kruh osobného chápania vlastnej hod-
noty, ktorý nazývame sebaúcta (Ľ. Páleník 
et al., 1995, s. 81). Sebaúcta je konštrukt 
kombinovaný informáciami o  sebe pochá-
dzajúcimi z  vonkajšieho prostredia a  sub-
jektívnom hodnotení týchto informácií. Je 
založená na porovnávaní zisteného a  oča-
kávaného hodnotenia seba samého v situá-
ciách. Autonómne dieťa si utvára sebakon-
cept v  širokom spektre vzájomných 
interakcií so sebou samým a  s  ostatnými 
a  do utvárania tohto sebakonceptu silne 
zasahuje zrenie inhibičných neurofyziolo-
gických systémov, kognitívny vývin, socia-

lizácia, veľká sociálna kompetencia, vysoká 
sebaúcta, sebakontrola a  odmeňovanie 
s dlhodobým účinkom pre dieťa zo strany 
významného dospelého. Expanzívny/ex-
tenzívny rozvoj osobnosti dieťaťa sa usku-
točňuje na základe interakcie a transakcie 
s ostatnými prostredníctvom diskusií, kto-
ré sú obsiahnuté v  zmieňovanom auto-
nómnom konaní a pôsobení dieťaťa. Dieťa 
svojou (spolu)účasťou, vykonávaním zmys-
luplných činností a  diskutovaním o  nich 
získava sociálnu i individualizovanú skúse-
nosť, ktorú môže neustále pozmeňovať, 
čím má možnosť identifi kovať a odhaľovať 
skutočnosť pod iným uhlom pohľadu, zno-
vu a inak, cez inú prežitú skúsenosť. Vízia 
dieťaťa, ako interaktívno-aktívneho sub-
jektu spôsobilého svojho vlastného učenia 
sa a rozvoja zodpovedá ústrednému záme-

ru, ktorým je po(na)učiť sa prispôsobením 
sa sociokultúrnemu prostrediu. (Na)učiť sa 
adaptovaním sa na prislúchajúce sociokul-
túrne prostredie je vo svojej podstate in-
tenzívne (a celoživotné) hľadanie inej stra-
tégie, ktorá sa pre subjekt zdá byť menej 
riskantná. Keďže stratégia je, v  tomto prí-
pade interpretovaná ako prostriedok osob-
ného i vzájomného ovplyvňovania, zdá sa 
byť viac ako prirodzené, že dieťa je interak-
tívno-aktívnym subjektom vlastného uče-
nia sa a  rozvoja. Uvedenému je potrebné 
prispôsobovať i procesy edukácie a výučby. 
Súčasťou tohto prispôsobovania procesov 
je otváranie priestoru, poskytovanie dosta-
točnej časovej dotácie, vytváranie a udržia-
vanie stimulatívnych podmienok, uplatňo-
vanie princípov humanity a demokracie.

2.2 Metodika, metodológia a organizácia skúmania

Diskurz sa chápe ako spoločensky kon-
štituovaná forma rozpravy (poznania), kto-
rá umožňuje istým spôsobom tematizovať 
a konštruovať spoločenskú realitu. Diskurz 
preto zahrňuje praktiky reprezentácie, kto-
ré systematickým spôsobom konštituujú 
objekt a  subjekt diskurzu a produkujú sú-
bory vzájomne súvisiacich výrokov, uvádza 
J. Plichtová (2002, s. 197). Taktiež je dôleži-
té uviesť, že subjekty kvalitatívneho výsku-
mu sú skúmané v  prirodzenom prostredí, 
ktoré dodáva obom stranám účastným na 
výskume možnosť spolupráce. Podstatou 
kvalitatívneho výskumu je zbieranie kva-
litatívnych údajov vo forme slov, obrázkov, 
ktoré poskytujú podrobný opis javu (situá-

cie) a vedú k vytvoreniu teórie. Kvalitatívny 
výskum umožňuje zistiť ako uvádza Š. Švec 
a kol. (1998, s. 54) „kvalitu určitých edukač-
ných činností, vzťahov a  situácií a  ich holis-
tický (celkový, úplný) obraz.“ Ako uvádza P. 
Gavora (2008, 2009) cieľom kvalitatívneho 
výskumu je porozumieť človeku, predo-
všetkým chápať jeho vlastné hľadiská – ako 
on vidí veci a posudzuje konanie. Preto je 
prirodzené pýtať sa na veci, javy, udalosti ap. 
profesijného života (učiteľov predprimár-
neho vzdelávania), rovnako ako uvádza M. 
Miovský (2006, s. 187, pozri vyššie v texte).
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2.2.1 Ciele výskumu

• Hlavným cieľom výskumu je identifi kovať tie úvahy subjektov výskumu, ktoré 
ovplyvňujú ich konanie, presnejšie ich nečinnosť v  podporovaní zmieňovanej 
vlastnosti osobnosti jednotlivca – autonómnosti dieťaťa/detí.

• Kolaboratívne utváranie modelu orientovaného na didaktickú podporu rozvíjania 
autonómnosti detí v predprimárnom vzdelávaní na základe princípov sociokon-
štruktivistickej paradigmy na základe aktívneho konania a konceptualizácie sub-
jektov výskumu učiteľských profesionálov.

2.2.2 Výskumné otázky

• Aká má byť realizácia postupu, aby učiteľ komplexne, zámerne a uvedomele rozvíjal 
autonómnosť detí v predprimárnom vzdelávaní na podkladoch sociokognitívnej 
teórie? (1. fáza výskumu).

• Nastane reálne zmena pri učiteľovom vyučovaní (celom koncepte výučby) opus-
tením behaviorálneho a akademického modelu vyučovania, postupným zvnútor-
nením a uplatňovaním sociokognitívneho modelu vyučovania? (2. fáza výskumu).

• Či a ako sa rozvíja autonómnosť detí v predprimárnom vzdelávaní na podklade 
sociokognitívnej teórie? (2. fáza výskumu).

• Ako-čím sa zvyšuje autonómnosť detí v  predprimárnom vzdelávaní prostredníc-
tvom uplatňovania sociokognitívneho modelu vyučovania? Z čoho sa vychádza 
a kam sa smeruje? (3. fáza výskumu).

Súbežne so skúmaním sa sleduje i zámer: navrhnúť/koncipovať, realizovať, evalvovať 
model didaktickej podpory v  súčinnosti (interakcii) s  učiteľmi predprimárneho vzdelávania, 
ktorý bude pedagogicko-didaktickou odôvodniteľnou zodpovedajúcou redukciou reality súčasné-
ho poňatia podpory autonómnosti detí.

2.2.3 Výskumné nástroje a metódy

Heuristické metódy predstavujú rozhodnutia, ktoré z viacerých alternatívnych aktivít 
(činností) sú najefektívnejšie na dosiahnutie určitého cieľa v kvalitatívnom výskume.

Získavanie dát:

• Za výskumný nástroj bola zvolená a v skúmaní bola uplatnená fókusová skupina, 
a to z viacerých metodologických aspektov – získavanie názorov, presvedčení, vy-
svetlení, poznania subjektov zapojených do výskumu o vybranej kvalite osobnosti 
jednotlivca.

• Neštruktúrované pozorovanie:

• Priame pozorovanie – pozorovanie konverzácie subjektov výučby.
• Nepriame pozorovanie – pozorovanie reálnych situácií vo výučbe.

• Mikrovyučovanie – identifi kovanie prítomnosti kvality uplatňovania autonóm-
nosti detí, ako aj charakter vznikajúceho modelu podpory rozvíjania autonóm-
nosti detí.

Participatívne nástroje sú technikami zapájania participantov do výskumného proce-
su v rámci kvalitatívneho skúmania.

• Epistemické otázky; dialóg; refl exia – identifi kovanie odôvodnenia a expertízne-
ho stanoviska (hľadiská) subjektov vo výskume v súvislosti so skúmanou predmet-
nou problematikou.

Analyzovanie dát:

• Metóda analyzovania výskumného materiálu:

• Metóda otvoreného kódovania – kategorizácia, konceptualizácia a kódova-
nie údajov.

• Metóda konštantnej komparácie (MKK) – proces kontinuálnej tvorby te-
órie.

• Metóda selektívneho kódovania – zakotvená teória.

• Interpretácia výskumných zistení.
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2.2.4 Výskumná vzorka

Kritériá pri výbere participantov v realizovanom skúmaní:

1. Absolvované vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v študijnom programe 
Učiteľstvo predprimárneho vzdelávania – vzhľadom na skúmanú problematiku 
participantky boli učiteľky materských škôl, keďže jedným z deklaratívnych cieľov 
vzdelávania je aj podpora rozvoja autonómnosti detí predprimárneho vzdelávania.

2. Dĺžka učiteľskej praxe minimálne desať rokov a viac – výskumy o rozvoji profe-
sionalizácie učiteľov ukazujú, že dĺžka učiteľovej praxe umožňuje prepájať dekla-
ratívne a skúsenostné poznanie (pozri bližšie napr.: Pavlov, I., 2013; Kasáčová, B. 
a kol., 2006 ap.).

3. Bydlisko/pracovisko: Srbská republika (Kovačica, Pančevo, Belehrad) a Slovenská 
republika (Senec, Trenčín, Bratislava) – uskutočnil sa dostupný výber s kultúrnou, 
sociálnou, demografi ckou, etnickou rôznorodosťou materských škôl dvoch roz-
ličných krajín s historicky podobným školským systémom. Išlo o výber v zmysle 
materské školy na úrovni obce, materské školy na úrovni krajského mesta a ma-
terské školy na úrovni hlavného mesta, presnejšie učiteľky materských škôl, ktoré 
prejavili záujem, zastupovali jednotlivé materské školy podľa geografi ckej polohy 
v rámci jednotlivých krajín zapojených do výskumu.

4. Dobrovoľne a so záujmom boli participanti ochotní diskutovať, prinášať návrhy 
na vopred stanovenú tému (skúmanú problematiku). Nepodliehali vplyvom na 
okamžitú zmenu názoru, ale konali a uvažovali ako autonómne subjekty – zva-
žovali svoje konanie a ich reálne i prípadné dôsledky vzťahovali na ostatné osoby, 
ktoré boli prítomné v ich lokálnom prostredí.

2.2.5 Vstup do výskumu

otázok na fl ipcharty, okolo ktorých sa roz-
víjali diskusie s účastníkmi vo fókusových 
skupinách, plánovanie priebehu fókusovej 
skupiny a  vytváranie pravidiel, ktoré boli 
uplatňované v  diskusiách vo fókusových 
skupinách.V  rámci plánovania skúmania 
v  jednotlivých materských školách boli 
oslovené riaditeľky materských škôl e-ma-
ilovou korešpondenciou (odoslané boli 
žiadosti o  spoluprácu pri realizovaní skú-
mania11 a učiteľkám pozvánky na účasť vo 
fókusovej skupine12).

11 Ukážka č.1
Učitelia/výskumníci: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a PaedDr. Eva Severini

Materská škola
Turnianska č. 6

851 07 Bratislava
Riaditeľka materskej školy
PaedDr. Jana Stojkovičová

Vec: Žiadosť o spoluprácu pri realizovaní skúmania
Vážená pani riaditeľka, tým sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii skúmania názorov 

učiteľov na autonómnosť detí a možnosti jej pedagogicko-didaktického rozvíjania.
Skúmanie zamýšľame uskutočniť vo fókusovej skupine, ktorá vyžaduje vyhradený, tichý priestor a nerušenú 

organizáciu. V rámci fókusovej skupiny budeme diskutovať s učiteľmi na vyššie uvedenú oblasť.
V súvislosti s uvedeným prosíme pani riaditeľku o podporu a pomoc pri zorganizovaní fókusovej skupiny tým, 

že umožní učiteľom (min. počet 6 a max. počet 12 učiteľov) aktívne zúčastniť sa jej.
Realizácia fókusovej skupiny nemôže byť prerušovaná a preto si Vás pani riaditeľka dovoľujeme požiadať 

o zabezpečenie plynulosti fókusovej skupiny reorganizáciou pracovného zadelenia zmien učiteľov v dĺžke cca 2 
hod.

Za ochotu vopred ďakujeme. Ostávame s úctou a priateľským pozdravom
Dušan Kostrub a Eva severini

12 Ukážka č.2
Učitelia/výskumníci: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a PaedDr. Eva Severini

Materská škola
Turnianska č. 6

851 07 Bratislava
Riaditeľka materskej školy
PaedDr. Jana Stojkovičová

Pozvánka na účasť vo fókusovej skupine
Téma: Autonómnosť detí a možnosti jej pedagogicko-didaktického rozvíjania

Predmetom diskusie bude koncept modelu A (model autonómneho a kompletného rozvíjania detí, ktorý je zalo-
žený na sociokognitívnych teóriách učenia a učenia sa) zameriavajúci sa na autonómnosť detí.

Čas a miesto konania: dňa 31.3.2014 o 14.30 hod. v MŠ Turnianska, Bratislava – Petržalka. Počítame s dĺžkou 
fókusovej skupiny cca 2 hod.

S pozdravom.
Vaši kolegovia Dušan Kostrub a Eva Severini

Pred začiatkom výskumu, pri plánova-
ní skúmania boli stanovené kľúčové pojmy, 
ktoré boli predmetom diskusie vo fókuso-
vej skupine vzhľadom na výskumný prob-
lém. Tiež sa hľadali miesta na realizáciu 
skupinovej diskusie, aby sa dokázali vytvo-
riť podmienky pre pracovnú, ale zároveň aj 
uvoľnenú atmosféru. Účasť vo fókusovej 
diskusii bola telefonický potvrdená jeden 
deň pred jej realizáciou. Príprava na reali-
záciu fókusovej skupiny vyžadovala zado-
vážiť si digitálny diktafón na nahrávanie 
diskusií vo fókusových skupinách, písanie 
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2.2.6 Realizácia výskumu

Zber údajov sa uskutočnil realizovaním 
diskusných/fókusových skupín v  rámci akč-
ného výskumu s  učiteľmi predprimárneho 
vzdelávania v  dvoch európskych štátoch: 
Slovenská republika a  Srbská republika. 
Skúmanie sa uskutočnilo v  Srbsku a  na 
Slovensku v roku 2013 až 2014. V Srbsku 
sa realizovali tri diskusie vo fókusových 
skupinách v  počte (10 + 11 + 10 účastní-
kov) 31 účastníkov a na Slovensku rovnako 
tri fókusové skupiny v počte (10 + 12 + 11 
účastníkov) 33 účastníkov, spolu 64 účast-
níkov (postup v  zmysle materské školy 
na úrovni obce, materské školy na úrovni 
krajského mesta a materské školy na úrov-
ni hlavného mesta). Uskutočnilo sa celko-
vo 10 hodín realizácie fókusových skupín. 
Spolu bolo realizovaných 12 fókusových 
skupín.

Podmienky a  atmosféra realizovaných 
fókusových skupín boli adekvátne a  v  sú-
lade s  požiadavkami kladenými na túto 
formu skúmania v  zmysle prislúchajúcich 
metodologických odporúčaní ( J. Plichto-
vá, 2002, M. Miovský, 2006 a  iní). Využi-
tím fókusovej skupiny sa očakávalo, že jej 
účastníci otvorene prejavia svoje názory, že 
budú vysvetľovať a  objasňovať svoje sta-
noviská. Fókusovou skupinou sa navodila 
typická diskusia, v  ktorej má byť (a  bolo) 
prítomné vzájomné učenie sa a  vzájomné 
ovplyvňovanie. Výsledkom má byť (vzá-
jomne navodená) zmena a vytvorenie spo-
ločného stanoviska, ktoré má komplexnejší 
charakter ako pôvodné stanoviská jednot-
livcov pred uskutočnením fókusovej skupi-
ny (počiatočné reprezentácie). Ide o proces 
diskusie individuálnych reprezentácií a  so-
ciokonštruovania sociálnych reprezentá-
cií. „Účasť na interview znamená účasť na 
vytváraní významu“ uvádza J. Plichtová 

(2002, s. 195). Interview treba (z pohľadu 
sociálnych konštruktivistov) analyzovať 
ako interaktívnu epizódu, v ktorej sa utvára, 
konštruuje spoločný význam. „Len vo voľ-
nom – neštruktúrovanom rozhovore možno 
pochopiť, ako si interviewovaní interpretova-
li položenú otázku a z akej perspektívy k nej 
pristúpili“ ( J. Plichtová, 2002, s. 206).

Výskumník bol v realizovaných fókuso-
vých skupinách v roli moderátora, aktívny 
účastník a aktívne participoval na výmene 
názorov. Prevzal tiež rolu „spravodajcu“, 
keď pozorne monitoroval a zhŕňal to, čo kto 
povedal, aké stanovisko zastával. Ak niekto 
nevypovedal (nekomunikoval) svoje myš-
lienky dostatočne zreteľne, žiadal ich o ob-
jasnenie, pričom kládol podnecujúce otázky. 
Po skončení celej série fókusových skupín 
interpretoval zmysel samotnej diskusie. 
Na začiatku každej fókusovej skupiny boli 
účastníčky vyzvané, aby prezentovali svoje 
myšlienky (názory) v podobe výpovedí na 
položené otázky: 1. Ako optimálne podpo-
rovať rozvoj autonómnosti detí? 2. Sú nejaké 
problémy, ktoré znemožňujú rozvoj autonóm-
nosti detí – ktoré sú to?

Fókusom (ohniskom) bol kľúčový kon-
štrukt autonómnosť. Otázky, v ktorých bol 
tento konštrukt zahrnutý, tvorili ohraničené 
a  pre všetky účastníčky diskusie zrozumi-
teľné ohnisko. Na zaznamenávanie svojich 
myšlienok a názorov (na lístky s lepkavým 
rubom) bol účastníčkam poskytnutý pri-
meraný čas (určený podľa ich požiadaviek). 
Tieto lístky nalepili na papierovú tabuľu 
k  príslušnej otázke. Potom bola účastníč-
kam poskytnutá prestávka. Počas prestávky 
sa usporiadali – kategorizovali jednotlivé 
výpovede tak, aby tvorili kľúčové infor-
mácie, vôkol ktorých sa rozvinie diskusia. 

Medzitým prebiehalo identifi kovanie (čí-
taním a  usporiadaním) kategórií podob-
ných alebo rovnakých názorov (operatívne 
kategórie), ktoré interpretovali účastníci 
diskusie. Po prestávke sa rozvíjala (už zo 
začiatku navodená) priateľská a  otvorená 
diskusia manažovaná tak, aby mohli účast-
níčky spolu s  moderátorom prezentovať 
a  objasňovať či vyjasňovať svoje názory, 
prípadne aj protichodné. Účastníčky mali 
možnosť vzájomne sa ovplyvňovať, učiť sa 
spoločne bez uvedomovania si tejto skutoč-
nosti, hoci navonok sa domnievali, že len 
spoločne diskutujú. Na nahrávanie sa vyu-
žil digitálny diktafón. Súhlas s nahrávaním 
výpovedí účastníčok bol vopred vyžiadaný. 
Diskusia sa udržiavala v  rozmedzí dvoch 
hodín, pokiaľ účastníčky prinášali rele-
vantný výskumný materiál. Účastníčky ich 
plne a  produktívne využili. Získal sa veľ-
mi podnetný rozsiahly výskumný materiál. 
Audionahrávky z realizovaných fókusových 
skupín boli transkribované do textovej po-
doby. Prepisy boli podrobené procedúre 
otvoreného kódovania, čo umožnilo iden-
tifi kovať jednotlivé kategórie. Pri obsahovej 
analýze sa neinvazívnym spôsobom spraco-
vávalo veľké množstvo neštruktúrovaných 
dát – deskriptívne kódovanie posudzova-
ných jednotiek textu, za ktoré boli považo-
vané ucelené výroky (myšlienky) účastníčok 
fókusovej skupiny (tieto často presahovali 
vetu), ktoré súvisia so skúmanou problema-
tikou (pozri protokol č. 1, s. 119 a protokol č. 
2, s. 123). Tým boli zachytené najvýraznej-
šie interpretácie, opakujúce či doplňujúce 
sa myšlienky, presvedčenia a identifi kované 
hlavné dimenzie diskutovaného kľúčového 
pojmu. Pri otvorenom kódovaní sa postu-
povalo po vetách alebo odsekoch. Tak bolo 
možné zistiť, aká je hlavná myšlienka vy-
jadrená konkrétnou vetou alebo odsekom 
protokolu. Tá bola označovaná príslušným 
kódom (pozri tab. 2 a tab. 3, s. 118).

Pozorovania v rámci akčného výskumu sa 
uskutočnili v  materských školách v  roku 
2013 až 2014. Pozorované boli učiteľky, 
ktoré participovali v  realizovaných disku-
siách vo fókusových skupinách v  Srbsku 
a na Slovensku, ako aj deti v  ich učiacich 
sa/herných skupinách. Pri určovaní poč-
tu pozorovaných subjektov bolo uplatne-
né pravidlo zúženého výberu, presnejšie 
jedna tretina z  počtu účastníkov realizo-
vaných fókusových skupín kvôli objem-
nosti dát, v  počte (3 + 3 + 3 učiacich sa/
herných skupín) 9 pozorovaní v  Srbsku 
a na Slovensku v počte (3 + 4 + 3 učiacich 
sa/herných skupín) 10 pozorovaní, spolu 
19 pozorovaní (postup v zmysle materské 
školy na úrovni obce, materské školy na 
úrovni krajského mesta a  materské ško-
ly na úrovni hlavného mesta). Počet detí 
pri skúmaní v  jednotlivých skupinách bol 
v  súlade s  legislatívou jednotlivých štátov 
(zapísané deti/spolu prítomné deti v  poč-
te 291). Uskutočnilo sa v  celku 38 hodín 
pozorovania v  učiacich sa/herných skupi-
nách. Cieľom neštruktúrovaného pozoro-
vania (bez vopred pripravenej schémy) bol 
priebeh procesu výučby, v  ktorom učiteľ 
začal vedome podporovať vlastnou výuč-
bou rozvoj autonómnosti dieťaťa. Členovia 
učiacich sa/herných skupín zapojených do 
výskumu sa vzájomne poznali (prebiehala 
medzi nimi priama, bezprostredná komu-
nikácia), rešpektovali určitý hodnotový 
systém a  systém noriem (pravidiel), ktoré 
regulovali ich správanie sa v záležitostiach 
dôležitých pre skupinu – dodržiavali vhod-
nú klímu akceptácie a učenia sa. Členovia 
učiacich sa/herných skupín si boli vedomí, 
že patrili do skupiny a boli od seba závislí 
pri dosahovaní cieľov a  uspokojovaní in-
dividuálnych potrieb. Svojou činnosťou sa 
podieľali na rovnakom cieli, pričom často 
prostredníctvom dosahovania spoločného 
cieľa uspokojovali aj svoje vlastné indivi-
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duálne ciele. Vzájomné vzťahy členov učia-
cich sa/herných skupín boli poprepájané 
v zmysle vymedzenia pozícií, rolí a statusu 
jednotlivých členov (ich vzájomné vzťahy 
tvorili organizovaný integrovaný systém). 
Skupina predstavovala samostatný celok, 
ktorý bol do určitej miery nezávislý, sa-
mostatne fungujúci. Priame pozorovanie 
prebiehalo v otvorenom učebnom prostre-
dí a v triede materskej školy, kde sa v pro-
cese výučby uskutočnilo množstvo video-
záznamov, ale len niektoré z nich umožnili 
pozorovať jav, ktorý bol sledovaný a  tie 
sa stali predmetom nepriameho pozoro-
vania. Priame i  nepriame pozorovania sa 
uskutočnili v  predpoludňajších hodinách 
s časovým rozpätím dvoch týždňov v kaž-
dej krajine zapojenej do výskumu. Video-
záznamy z pozorovania boli zaznamenané 
do písomných protokolov – do doslovného 
prepisu procesu výučby (pozri protokol č. 3, 
s. 130; protokol č. 4, s. 132 a protokol č. 5, 
s. 136). Výskumník vo výskumnom mate-
riáli (z priameho pozorovania) nepriamym 
pozorovaním vyhľadával prítomnosť javu 

– jeho výskyt, rozloženie (v  ktorých pasá-
žach sa objavuje), zastúpenie (čo repre-
zentuje) vo výskumnom materiáli a  jeho 
opakovateľnosť – kedy (v akých podmien-
kach) a v akých naznačených súvislostiach 
sa opakuje. Neodmysliteľne výskumníka 
zaujímala subjektová významnosť, ktorú 
subjekt výskumu javu osobne pripisoval, 
ako i to, prečo ju javu prikladal. Výskumník 
tiež pátral po kontextuálnosti, čiže do aké-
ho kontextu bol jav zasadený a/aký kontext 
jav mohol reprezentovať. Identifi kované 
vzťahové rámce javu boli dôležité, poskytli 
výskumníkovi možnosť tvorivej mentálnej 
abstrakcie. Registrácia výsledkov výskumu 
bola vyhodnocovaná a  využitá v  interpre-
tácii výsledkov výskumu. Výsledky tohto 
kombinovaného pozorovania boli spra-

cované do tabuľky (pozri tab. 10, s. 134) 
a grafi cky (pozri schému 9, s. 140).

Mikrovyučovanie v rámci akčného výsku-
mu bolo realizované v roku 2014 až 2015. 
Realizovaním mikrovyučovania (v učiacich 
sa/herných skupinách, ktoré boli priamo 
i nepriamo pozorované v materských ško-
lách v  Srbsku a  na Slovensku) sa identi-
fi kovala prítomnosť kvality uplatňovania 
autonómnosti detí, ako aj charakter vznika-
júceho modelu podpory rozvíjania autonóm-
nosti detí. Priamo v  procese výučby bolo 
pozorované konanie subjektov a  vyhľadá-
vanie javov, ktoré vypovedajú o prítomnos-
ti podpory rozvíjania autonómnosti detí.

Pri určovaní počtu pozorovaných sub-
jektov v  mikrovyučovaní bolo uplatnené 
pravidlo zúženého výberu, presnejšie jed-
na tretina z počtu pozorovaných subjektov 
v priamom i nepriamom pozorovaní kvôli 
objemnosti dát, v  počte (1 + 1 + 1 učia-
cich sa/herných skupín) 3 pozorovania 
v Srbsku a na Slovensku v počte (1 + 1 + 1 
učiacich sa/herných skupín) 3 pozorovania, 
spolu 6 pozorovaní (postup v  zmysle ma-
terské školy na úrovni obce, materské školy 
na úrovni krajského mesta a materské ško-
ly na úrovni hlavného mesta). Počet detí 
pri skúmaní v  jednotlivých skupinách bol 
v  súlade s  legislatívou jednotlivých štátov 
(zapísané deti/spolu prítomné deti v počte 
115). Uskutočnilo sa v celku 12 hodín po-
zorovania v učiacich sa/herných skupinách. 
Mikrovyučovanie sa uskutočnilo v predpo-
ludňajších hodinách s  časovým rozpätím 
jeden týždeň v každej krajine zapojenej do 
výskumu.

Realizácia skúmania v  jednotlivých fá-
zach – skúmanie sa uskutočnilo v  dvoch 
európskych štátoch: Slovenská republika 

a  Srbská republika. Subjektmi skúmania 
boli učiteľky predprimárneho vzdelávania, 
ktoré disponujú skúsenosťami z  vlastnej 
učiteľskej praxe a vysokoškolského vzdela-

nia, ako aj deti v  ich učiacich sa/herných 
skupinách. Realizované skúmanie prebie-
halo v nasledovných fázach v rámci akčné-
ho výskumu:

1. Fáza výskumu – v  roku 2013 až 2014 zisťovanie prekonceptov učiteľov o  mož-
nostiach rozvíjania autonómnosti detí vychádzajúc z  ich profesijnej skúsenosti 
a didaktického poznania (fókusová skupina, priame pozorovanie v rámci akčného 
výskumu), ako i refl exia – zisťovanie zmeny prvotných konceptov učiteľov v sú-
vislosti so skúmanou predmetnou problematikou (fókusová skupina, nepriame 
pozorovanie v rámci akčného výskumu) – získavanie výskumného materiálu (dát).

2. Fáza výskumu – v roku 2014 až 2015 realizácia rozsiahlejšieho skúmania, aj s vyu-
žitím digitálnych technológií – zisťovanie kvality uplatňovania autonómnosti detí, 
ako aj charakter vznikajúceho modelu podpory rozvíjania autonómnosti detí (mikro-
vyučovanie v rámci akčného výskumu) – získavanie výskumného materiálu (dát).

3. Fáza výskumu – v  roku 2014 až 2016 elaborácia – analyzovanie získaného vý-
skumného materiálu (dát) a koncipovanie vznikajúceho modelu didaktickej podpory 
rozvíjania autonómnosti detí.
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2.3 Elaborácia výskumného materiálu

Analyzovanie dát predstavuje náročnú 
činnosť, nakoľko bolo získané objemné 
množstvo výskumného materiálu. Jeho 
elaborácia predstavuje nespočetné hodiny 
dôkladnej analýzy a  opakovaného vstupu 
do terénu. Kvalitatívna metodológia vy-

žaduje od výskumníka interpretovať sub-
jektívne koncepty, ktoré vlastnia subjekty 
výskumu a  konceptualizovať ich formou 
mentálnej abstrakcie tak, aby sa v žiadnom 
prípade neodchýlili od pôvodných koncep-
tov skúmaných subjektov.

2.3.1 Analýza a interpretácia dát z fókusových skupín

Pri analyzovaní jednotlivých protoko-
lov výpovedí subjektov skúmania vo fóku-
sových skupinách boli zahrnuté všetky ich 
výpovede a  hľadala sa perspektíva nazera-
nia na možnosti pedagogicko-didaktické-
ho rozvíjania autonómnosti detí; hľadali sa 
odpovede na výskumné otázky. Pojmové 

označenie bolo pridelené jednotlivým uda-
lostiam, prípadom a  iným výskytom javu. 
Otvoreným kódovaním sa realizoval pro-
ces rozoberania, skúmania, porovnávania, 
kategorizácie, kódovania a  konceptualizá-
cie údajov.

Tab. 2 Kategórie, koncepty a kódy v protokoloch: Otázka č. 1. E. Severini (2014)

Interpretačné kategórie Koncepty Kódy

Rola učiteľa Učiteľova pozícia, roly a funkcie. RU

Učiteľov výkon Profi ly aktivít učiteľa. UV

Podmienka Spektrum možností a závislostí. P

Výkon dieťaťa Dôsledky učiteľovej podpory. VD

Dôsledok podporovania Profi ly aktivít dieťaťa. DP

Pripísaná hodnota Špecifi ká. PH

Tab. 3 Kategórie, koncepty a kódy v protokoloch: Otázka č. 2. E. Severini (2014)

Interpretačné kategórie Koncepty Kódy

Rodina Rodič a jeho výchovné štýly. R

Učiteľ Didaktický prístup učiteľa. U

Prístup učiteľa Profi ly profesijnej činnosti. PU 

Osobnosť Špecifi ká osobnosti dieťaťa. OS

Organizácia Školský edukačný kontext. OR

Prostredie Podmienky prostredia. P

Pripísaná hodnota Špecifi ká. PH

Protokol č. 1 Úryvky výpovedí participantov z FS. E. Severini (2013)

• Úlohou učiteľa je podporovať deti, /UV/ keď sa niečo učia cez hru v rôznych 
situáciách. /P/ V spolupráci s rodičmi. /P/

• Učiteľ pomáha deťom a vysvetľuje im, ako /UV/ majú danú činnosť vykoná-
vať. Učiteľ motivuje /UV/ deti tak, že ich pochváli, /UV/ keď sa im v niečom 
darí.

• Učiteľ dáva dieťaťu dôveru, keď niečo robí, /UV/ a tým ho vlastne motivuje /
UV/ a podporuje, aby bolo samostatné.

• Podporovať cez postreh a chválenie. /UV/ Napr. ak je dieťa agresívne, búra 
kocky. Učiteľ to nerieši s krikom, /UV/ lebo to má opačnú reakciu, ale sa s 
dieťaťom porozpráva a usmerňuje /UV/ ho. Naopak, keď sa dieťaťu niečo po-
darí urobiť, úlohou učiteľa je ho pochváliť. /UV/ Dieťa ak pomoc prijíma, tak 
ho učiteľ s ostatnými deťmi v tom podporuje. /RU/

• Úlohou učiteľa je zapájať deti do každodenných prác a dávať im rôzne kon-
krétne úlohy. /UV/ Napr. pri obede ich zapojí, aby pomáhali pri stolovaní, aby 
si samé podávali mydlo pri umývaní rúk, alebo keď sa kreslí, aby si samé 
pripravili papier a ceruzky ap.

• Autonómnosť je potrebné rozvíjať tak, aby dieťa malo dobré podmienky na 
rozvoj. /P/ Dobrý vplyv rodičov, rodiny a spoločnosti, čo vplýva na jeho vývin 
v detstve.

• Úlohou učiteľa je v prvom rade pozorovať a diagnostikovať deti. /UV/ Zistiť, 
čo dieťa vie, dokáže, ale nie aké by malo byť, alebo aké si ho učiteľ predsta-
vuje. Keď učiteľ zistí, čo dieťa vie a dokáže potom mu to ukáže a vysvetlí, čo 
chce u neho rozvíjať. V samotnej realizácii nejakej činnosti učiteľ je asisten-
tom dieťaťa /RU/ a spolupracuje s nim.

• Učiteľ vytvára podmienky v rôznych situáciách, /UV/ v ktorých sa dieťa samé 
a podľa seba rozhoduje. /VD/ Dieťa dokáže samé prísť na to, čo má robiť, ako 
to má robiť /VD/ a úlohou učiteľa je len zhodnotiť, ako to dieťa (vy)riešilo, /
UV/ lebo dieťa môže mať aj vlastné riešenia. /VD/ V aktivitách je učiteľ skôr 
pomocníkom /RU/ a zapája deti, /UV/ aby konali samostatne. /VD/

• Dieťa si rozvíja autonómnosť na základe vlastnej skúsenosti a vlastného 
rozhodovania. /VD/ Dieťa, keď sa rozhodne pre nejakú činnosť, tak nepotre-
buje učiteľa, aby ho motivoval. Učiteľ musí (s)poznať a snažiť sa rozvíjať au-
tonómnosť individuálnym prístupom /P/ počas celého dňa a v každodenných 
aktivitách dieťaťa. Dieťa vie spontánne zistiť ako má niečo robiť /VD/ a vtedy 
úlohou učiteľa nie je určovať ciele a úlohy /UV/ pre rozvoj autonómnosti 
dieťaťa (nepotrebuje ich) ak vie, že v konkrétnej situácii si dieťa samé rozvíja 
samostatnosť, resp. osamostatňuje sa.

• Učiteľ, ktorý je samostatný a kompetentný, dokáže rozvíjať autonómnosť 
dieťaťa vlastným vzorom /RU/ a príkladom, resp. učiteľ je modelom správa-
nia, ako hovorí aj model A. /PH/.

• Úlohou učiteľa je, aby bol spontánny, /P/ napr. pri vytváraní atmosféry, alebo 
pri pozorovaní detí ap. Dieťa sa učí spontánne, cez spontánne aktivity a ani 
nevie, že sa učí. Dieťa vedie učiteľa /VD/ a spontánny učiteľ /RU/ je ten, ktorý 
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reaguje v danej chvíli adekvátne.
• Autonómnosť dieťaťa rozvíjame tak, že necháme dieťa, aby samé získalo 

nové poznatky, aby sa učilo ako od dospelých, tak i od detí. /VD/ Na druhej 
strane sú, ale aj také deti, ktoré nie sú sebaisté, a úlohou učiteľa je podpo-
rovať /RU/ ich v tom, v čom sú dobré, aby si to rozvíjali. Učiteľ si má všímať, 
zaujímať sa /P/ aj o tieto deti a vytvárať im konkrétne aktivity a situácie, aby 
samostatne konali.

• Učiteľ rozvíja autonómnosť dieťaťa učením a hrou v jednotlivých životných 
aktivitách, s ktorými sa deti každodenne stretávajú a samostatne v nich ko-
najú. Úlohou učiteľa je, aby deti v tomto podporoval. /RU/

• Učiteľ podporuje /UV/ autonómnosť detí návykmi a rituálmi, napr. deti s po-
ruchami v rozvoji. Učiteľ u týchto detí na tento spôsob každodenne rozvíja 
sebadôveru, aby si deti ďalej mohli rozvíjať autonómnosť. Úlohou učiteľa je 
vytvárať priestor pre hlasovanie. /UV/

• Autonómnosť rozvíjame rozhovorom, motiváciou, povzbudzovaním, pochva-
lou a aktivitami. Úlohou učiteľa je, aby každú aktivitu začal rozhovorom. /P/. 
Napr. pri viazaní šnúrok, alebo umývaní rúk učiteľ každodenne hovorí deťom, 
že si ruky umývame pred jedlom. V rozvíjaní autonómnosti dieťaťa učiteľ 
má preferovať samoobsluhu: stolovanie, odnášanie tanierov do kuchyne ap.

• Autonómnosť rozvíjame v organizovaných aktivitách, do ktorých maximálne 
zapájame dieťa. Je to rozdiel medzi modelom A a  B. V modeli B je učiteľ 
hlavným aktérom, riadi aktivitu,  model A  hovorí o tom, že učiteľ má vytvá-
rať priestor pre dieťa. Dieťa je organizátorom hry alebo aktivity, koná sa-
mostatne a prejavuje svoju kompetentnosť. /PH/. Úlohou učiteľa je pozoro-
vať dieťa a usmerňovať ho a komunikovať s dieťaťom. /UV/ Stredobodom sa 
stáva dieťa. Učiteľ je súčasťou skupiny /RU/ a prenecháva iniciatívu na dieťa. 
/UV/ Úlohou učiteľa je plánovanie a príprava aktivity, /UV/ ale akým konkrét-
nym spôsobom a ako konkrétne sa uskutoční, /VD/ prenecháva na samotné 
dieťa/deti. Učiteľ má klásť výskumné/bádateľské otázky. /UV/

• Úlohou učiteľa je vzbudzovať u detí záujem, /UV/ aby sa zúčastnili hrových 
aktivít vo dvojiciach alebo v skupine. Učiteľ, aby realizoval to, čo si naplá-
noval pre daný mesiac alebo týždeň v aktivitách používa rôzne metódy, si-
tuácie, hry ap. na rozvoj autonómnosti dieťaťa. Presnejšie, konkrétne hry a 
aktivity, v ktorých si dieťa rozvíja samostatnosť. Dieťaťa sa hrá a ani nevie, 
že sa učí. /PH/.

• Úlohou učiteľa je pozorovať dieťa /UV/ vo voľných aktivitách a zistiť úroveň 
jeho samostatnosti, v čom je dieťa samostatné a vo výučbových aktivitách 
to potom podporovať. Samostatnejšie dieťa je iniciatívnejšie a nepotrebu-
jú podporu, ale menej samostatné tú podporu potrebuje. Iniciatívne dieťa 
samé koná a navrhuje čo bude robiť, /VD/ resp. pokračuje v tom, čo už zažilo. 
Iniciatívnosť chápeme ako začiatočnú ideu, ktorá ak je tvorivá a kreatívna, 
tak ju učiteľ podporuje a rozvíja. Opačne, neadekvátnu iniciatívnosť dieťaťa 
sa učiteľ snaží eliminovať vydiskutovávaním s ostatnými deťmi, aby dieťa 
pochopilo, že je nežiaduce, a aby pochopilo, že správna a kreatívna inicia-

tívnosť bude vždy podporovaná. Učiteľ, ktorý premýšľa – demokratický typ 
/RU/ – vytvára dieťaťu priestor na to, aby konalo samostatne a dieťa berie 
ako /UV/ rovnocenného partnera v hre, v aktivite /RU/ atď. Učiteľ môže pod-
porovať rozvoj autonómnosti dieťaťa rôznymi aktivitami, /UV/ ktoré podpo-
rujú a rozvíjajú autonómnosť dieťa. Sú to každodenné aktivity, ktoré sa rea-
lizujú počas celého dňa v materskej škole.

• Úlohou učiteľa je podporovať názory dieťaťa. /UV/ Keď dieťa niečo argu-
mentuje správne, tak ho učiteľ pochváli, a opačne, vysvetľuje dieťaťu, kde 
urobilo chybu, ale zároveň nechá aj dieťa, aby obhájilo svoje argumenty. 
Učiteľ sa nestotožňuje s názorom dieťaťa/detí, ale sa na ich názor pýta. Úlo-
hou učiteľa je umožniť dieťaťu, aby sa konfrontovalo s ostatnými názormi 
/UV/ a na ten spôsob problém sa spolu (vy)rieši. Učiteľ síce povie riešenie, 
ale získal ho od detí (alebo, ktoré pochádza od detí). Keď má dieťa nejaký 
problém, úlohou učiteľa nie je ten problém riešiť, ale pýtať sa na názor aj iné 
deti, ako ten problém (vy)riešiť. Diskutuje s deťmi /UV/ a je jeden z možných 
prameňov, ktorý má informácie.

• Autonómnosť dieťaťa rozvíjame nácvikom a zadávaním úloh. Deti musia 
opakovane robiť určité činnosti, aby sa ich naučili, a úlohou učiteľa je, aby 
im to občas aj ukázal /UV/, napr. pri čistení zubov alebo šnurovaní ap.

• Učiteľ nácvikom svojim spôsobom rozvíja aj myslenie dieťaťa /UV/ keď sa s 
ním rozpráva, a tým si dieťa opakuje myšlienky, resp. fi xuje si ich.

• Úlohou učiteľa je byť dieťaťu konzultant a poradca /RU/ v rozvíjaní auto-
nómnosti.

• Učiteľ cielene podporuje dieťa v samotných činnostiach. /UV/ Keď sa aj die-
ťaťu nedarí niečo robiť, tak učiteľ ho motivuje k opätovnému pokusu.

• Učiteľ motivujeme dieťa /UV/ zážitkom, aby niečo chcelo samé vykonávať, 
resp. podporuje dieťa v jeho samostatnosti.

• Autonómnosť dieťaťa učiteľ rozvíjať aj v spolupráci s rodičmi. /P/.
• Autonómnosť dieťaťa rozvíjame, keď ju podporujeme v činnosti, v aktivite 

a v hre. Úlohou učiteľa je dávať dieťaťu možnosť a priestor, /UV/ aby si roz-
víjalo autonómnosť, a podporovať ho pri tom v maximálnej miere. Podpo-
rovať dieťa v činnosti, v aktivite a v hre, lebo keď dieťa niečo vykonáva, tak 
si lepšie zapamätá. V podstate dieťa, keď niečo vykonáva, /VD/ tak získava 
samostatnosť a o tom ani nevie.. Dieťa, keď premýšľa nad niečím a vykonáva 
niečo, tak sa mu tá činnosť zautomatizuje a dokáže ju vykonávať samostat-
ne. /P/..

• Úlohou učiteľa pri rozvoji autonómnosti dieťaťa je diagnostikovanie. /RU/ 
Učiteľ najprv diagnostikuje nielen samotné dieťa, ale aj celú skupinu na akej 
úrovni sa nachádza a potom rozvíja autonómnosť dieťaťa v závislosti /UV/ 
od toho, aké výsledky získa (čo zistil, že treba rozvíjať).

• Pri rozvoji autonómnosti dieťaťa úlohou učiteľa je vytvárať podnetné pros-
tredie, v ktorom zadáva dieťaťu problémové úlohy a podporuje ho v problé-
mových činnostiach a v aktivitách. /UV/

• Úlohou učiteľa je podporovať u dieťaťa zdravé sebavedomie /UV/ tým, že mu 
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vyjadruje dôveru, /RU/ aby dieťa cítilo pozitívnu atmosféru, keď niečo ide 
robiť. Dieťa, ktoré sa rozhodne vykonávať nejakú činnosť, pri ktorej si rozvíja 
autonómnosť, úlohou učiteľa (mysliaceho učiteľa) /RU/ je, aby zvážil riziká 
a nejaké ohrozenia, a podľa toho, na akej úrovni autonómnosti dieťaťa je, 
pokračuje v  danej situácii a aktivite, pre ktorú sa dieťa rozhodlo.

• Úlohou učiteľa je vytvárať podnetné prostredie a ponúkať rôzne materiály, 
pomôcky a námety v aktivitách. /UV/ Keďže nie je jednoduché deťom ponúk-
nuť viacero činností naraz, je to náročné na čas, realizáciu, materiál atď., tak 
úlohou učiteľa je pripraviť, alebo ponúknuť dieťaťu/deťom jednotnú činnosť. 
Aj pri tejto činnosti, resp. v pri jej realizácii sú rozdiely, či sa maľuje, strihá ap. 
Úlohou učiteľa je, aby dokázal rozmýšľať a identifi kovať, /P/, ale to záleží od 
učiteľa, či pozná schopnosti dieťaťa, ako to vie realizovať. Úlohou učiteľa je 
sa snažiť zainteresovať všetky deti pre danú činnosť, /P/,. ktorá sa vykonáva, 
ale deti, ktoré sa nezapoja, sú nestranní pozorovatelia, resp. majú odvahu to 
robiť tým, že sa pozerajú. Úloha učiteľa je dokázať koordinovať tie činnosti, 
ktoré deti vykonávajú a potom je aj spätná väzba kvalitnejšia, /P/,, lebo deti 
dokážu zhodnotiť to, čo robili alebo čo robil niekto iný. Úlohou učiteľa je, 
aby deti viedol k tomu, aby dokázali (z)hodnotiť aktivitu, resp. aby vedeli 
povedať refl exiu na (z)realizovanú činnosť, aktivitu a vedeli povedať seba-
refl exiu v záverečnej diskusii. /UV/

• Úlohou učiteľa v rozvíjaní autonómnosti dieťaťa je byť dieťaťu partnerom a 
niekedy aj spoluhráčom, /RU/ ktorý rozohrá hru a dieťa ju už vykonáva samé, 
učiteľ tam je len na to, aby podporoval autonómnosť dieťaťa v tej hre. /UV/ 
Keď sa dieťa rozhodne vykonávať nejakú činnosť (zaujíma sa o to), tak učiteľ 
tam už nemusí ani byť. V podstate dieťa len tým, že je v sociálnej skupine si 
už rozvíja autonómnosť. /VD/

• Úlohou učiteľa je dať dieťaťu možnosť, aby zažilo vlastný úspech a neúspech 
pri realizácii činností a aktivít. /P/ Vlastný úspech dieťa posilní a na základe 
toho si dieťa ďalej rozvíja svoju /P/ autonómnosť, ale naopak aj neúspech 
dieťaťa je veľmi dôležitý v rozvíjaní autonómnosti. Dieťa, ktoré zažije vlastný 
neúspech si ho uvedomuje. /P/ Úlohou učiteľa je osmeľovať dieťa v tomto 
neúspechu, resp. diskutovať o tom neúspechu, ale aj úspechu s dieťaťom/
deťmi. /UV/

• Autonómnosť dieťaťa rozvíjame dominantnou hrou, dramatickou hrou a 
hrou v role. /UV/ Úlohou učiteľa je postaviť dieťa pred daný problém, aby sa 
ono samé dokázalo vysporiadať so svojou rolou, ktorú si prevzalo tým, že 
samostatne koná v tej roly a tým pádom preukazuje svoju autonómnosť v 
maximálnej miere. Úlohou učiteľa je byť poradcom a konzultantom dieťaťa, 
/RU/ resp. dieťa si samé vytvára aktívny vzťah k učivu (aktívne dieťa a pasív-
ny učiteľ). /PH/.

• Autonómnosť dieťaťa podporovať hlavne hrou, motiváciou a sústavným 
opakovaním určitých činností, /UV/ ktoré sa zautomatizujú a stanú sa samo-
zrejmosťou.

• Problémové učenie. Úlohou učiteľa je vytvárať priestor, /UV/ aby dieťa sa-

mostatne riešilo daný problém.
• Úlohou učiteľa pri rozvoji autonómnosti dieťaťa je podporovať dieťa po-

chvalou, resp. dvíhať dieťaťu sebavedomie. /UV/
• Učiteľ podporuje rozvoj autonómnosti dieťaťa tým, že vytvára dieťaťu 

priestor, /UV/ aby samostatne konalo v hocijakej činnosť, aktivite a hre.
• Rozvoj autonómnosti dieťaťa učiteľ podporuje v spolupráci s rodičmi. /P/ 

Úlohou učiteľa je komunikovať s rodičmi o tom, /UV/ ako by rodičia mohli aj 
doma pomôcť dieťaťu v rozvíjaní autonómnosti.

Protokol č. 2 Úryvky výpovedí participantov z FS. E. Severini (2014)

• Rodičia učia dieťa, ako sa má samostatne starať o seba, ale rodič, aby sa 
zbavil svojich povinností, alebo nemá možno čas, tak tu je televízor a tam je 
počítač, a tým končí jeho výchova. /R/

• Prísna výchova a podceňovanie dieťaťa, /R/ resp. jeho konanie. Rozvoj au-
tonómnosti dieťaťa ohrozujú dospelí, keď nedovolia dieťaťu, /R/ aby si vy-
jadrilo svoju osobnosť tým, že ho podceňujú. Ak dospelí veľmi prísne zaob-
chádzajú s dieťaťom (prísna rodinná výchova), vtedy dieťa má jednoducho 
strach a nikdy sa neosamostatní, alebo dieťa nie je samostatné ako sa od 
neho veľa očakáva.

• Problémy, ktoré ohrozujú rozvíjanie autonómnosti dieťaťa sú, keď rodičia 
nepodporujú hanblivé dieťa /R/ a tým sa dieťa ťažko adaptuje do skupiny.

• Rozvíjanie autonómnosti dieťaťa môže ohrozovať konanie rodiča, keď mu 
/R/ nedovolí, aby sa samostatne staralo o seba, /PH/ ale mu vo všetkom po-
máha viacej ako čo je potrebné. /R/

• Rodina a prostredie, v ktorom dieťa rastie, môžu ohrozovať rozvoj autonóm-
nosti dieťaťa, keď spochybňuje konanie dieťaťa. /R/ Keď majú dospelí nega-
tívny postoj k tomu, čo dieťa robí, tak vtedy autonómnosť dieťaťa nepodpo-
rujú a ani nerozvíjajú. /R/

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje nesamostatný učiteľ, ktorý si nevie 
sám organizovať svoju prácu s deťmi. /U/ Spolieha sa na pomoc ostatných 
učiteľov, kopíruje, berie nápady a vypožičiava si pomôcky. Nemá kontrolu 
nad skupinou a jednotlivými deťmi a čaká na pomoc. /U/

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje, keď sa prostredie o dieťa nezaujíma. 
/P/ Neinšpiratívne a zasýtené prostredie /P/ ohrozuje rozvoj autonómnosti 
dieťaťa, alebo takí ľudia ohrozujú rozvoj, /P/ lebo deti žijú aj v takom pro-
stredí a prostredie formuje dieťa.

• Keď učiteľ dieťa nevidí, nepočuje a nedovoľuje dieťaťu, /PU/ tak tým ohrozu-
je rozvoj autonómnosti dieťaťa.

• Nesamostatný učiteľ je neistý, ktorý všetko kopíruje a berie nápady od os-
tatných učiteľov. /U/

• Učitelia alebo dospelí mnohé vecí deťom zakazujú, /PU/ a tým im obme-
dzujú prístup, aby si rozvíjali autonómnosť. Prístup je podmienený samo-
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statnosťou a naopak. Dieťa, keď nemá veci dostupné jeho samostatnosť sa 
nerozvíja, neosamostatňuje sa. Keď učiteľ obmedzuje dieťa, /PU/ tak sa ono 
nevie vynájsť v adekvátnej situácii, nevie, ako má v nej reagovať. Učiteľ, keď 
dieťaťu neumožní, aby si niečo vyskúšalo, tak tým ohrozuje rozvoj autonóm-
nosti dieťaťa.

• Rodičia nedôverujú a nedovolia svojim deťom, aby si niečo vyskúšali /PH/, 
a tým ohrozujú ich rozvoj autonómnosti. Napr. nedovolia im, aby si samé 
naliali čaj, lebo sa boja, že ho rozlejú, ochraňujú ich a kŕmia (do neviem ani 
ja koľko rokov).

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje vývin dieťaťa, napr. fyzický vývin, keď 
dieťa zaostáva. /OS/.

• Prekračovanie počtu detí v skupinách alebo skupina s veľkým počtom. /OR/.
• Podmienky, ktoré určujú materským školám rôzne služby, ako napr. sanitár-

ne, zdravotnícke atď. /OR/
• Deti nemajú priestor a ani čas, aby samostatne vykonávali rôzne činnosti, /

OR/ ako napr. v skupine trojročných detí a pri počte 26-tich detí je problém, 
aby samostatne stolovali, v spálni, aby sa samostatne pripravili na odpoči-
nok ap.

• Nekvalitná spolupráca s rodinou. /R/ Je to obojstranné, či rodičia s mater-
skou školou, alebo naopak. Napr. učitelia ak podporujú a rozvíjajú individu-
alitu dieťaťa a preto pri zápise by mali mať na regionálnej úrovni všetci rov-
naké názory na rozvoj autonómnosti dieťaťa, aby mohli poskytnúť rodičom 
hodnoverné informácie. Rodičia len vtedy budú rešpektovať profesionalitu 
učiteľov a budú podporovať ich kvality.

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje nekompetentný a nesamostatný uči-
teľ. /U/ Napr. keď učiteľ nemá podporu od ostatných, tak jeho sebavedomie 
a profesionalita ohrozuje rozvoj samostatnosti dieťaťa.

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozujú rodičia, keď vykonávajú činnosť pre 
dieťa, /R/ resp. nedôverujú v schopnosti dieťaťa, alebo jeho samostatnosť. 
/R/ Rodičia často uvažujú za dieťa a robia veci za nich, ale neskúsia, či to 
dieťa by bolo schopné niečo samé urobiť.

• Uponáhľaní rodičia vôbec si neuvedomujú, čo by malo dieťa v tom danom 
období vedieť. /R/ Rodičia svoje dieťa stále berú do piatich alebo šiestich 
rokov ako také, ktoré sa má obsluhovať.

• Rodičia dieťa majú proste za malé a podceňujú schopnosti svojho dieťaťa. 
Často položia otázku dieťaťu a nečakajú na odpoveď, resp. sami si na ňu od-
povedajú. Nenechajú dieťa, aby samé rozmýšľalo. /R/

• Nekompetentný učiteľ ohrozuje /U/ rozvoj autonómnosti dieťaťa, lebo podá-
va deťom len hotové informácie. Učiteľ nevytvára priestor /U/ na to, aby si tú 
informáciu dieťa získalo samé. Pedagóg bez kreativity len memoruje vedo-
mosti deťom, /U/ napr. rozpráva deťom o krave a kravu v živote ani nevideli, 
alebo hovorí, že citrón je kyslý, keď ho deti v živote ani neochutnali.

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje nevhodné prostredie a spoločnosť, 
/P/ ktorá v súčasnosti (z)idealizovala deti natoľko, že učitelia nemôžu mať 

ani nároky na deti, resp. rodič si myslí, že učiteľ deti preťažuje, zaťažuje a 
ubližuje im, napr. štvorročné dieťa rodičia nosia na rukách a bránia mu, aby 
niečo robilo samé.

• Dieťa nemá zvládnuté sebaobslužné činnosti, keď nastúpi do materskej ško-
ly, lebo rodičia všetko pre nich robia. Rodičia nedajú deťom priestor, /R/ aby 
sa mohli rozvíjať akýmkoľvek spôsobom.

• Rodičia, ktorí obsluhujú svoje deti a nespolupracujú s učiteľom, /R/ keď ich 
o to požiada, tak ohrozujú rozvoj autonómnosti dieťaťa. Napr. rodičia oblie-
kajú, obúvajú a chodia s dieťaťom na toaletu, aj keď tie činnosti dieťa zvláda 
vykonávať samé.

• Rodič nespolupracuje s učiteľom, /R/ a psychológ to napíše, vôbec sa o tom 
nediskutuje. Je to vyslovene rodičovo želanie a učiteľovi sa len pošle správa 
s odpoveďou, že dieťa má odloženú školskú dochádzku. Rodič podceňuje 
svoje dieťa. /R/

• Dominantnosť pedagóga a jeho direktívny prístup ohrozujú rozvoj /U/ au-
tonómnosti dieťaťa. Rozvoj ohrozuje učiteľ, ak je aktívny, a svoju dominan-
ciu jednoznačne dá pocítiť deťom. Direktívny prístup učiteľa sa preukazuje v 
tom, že všetko to, čo by deti mohli zvládať samé, tak za nich preberá učiteľ.

• Autoritatívny učiteľ a benevolentný učiteľ. /U/ Benevolentný učiteľ ohrozuje 
autonómnosť dieťaťa, ak jednotlivé činnosti organizuje tak, že nemá žiadne 
nároky na deti. Autoritatívny učiteľ rovnako ohrozuje rozvoj autonómnosť 
dieťaťa tým, že manipuluje s deťmi, je zdrojom informácií a usmerňuje deti 
príkazmi a zákazmi, resp. nedáva deťom možnosť prejaviť sa.

• Atmosféra strachu a nedôvery v materskej škole alebo v triede. /P/ Rozvoj 
autonómnosti dieťaťa ohrozuje učiteľ svojou osobnosťou. /U/

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje negatívna kritika, neúcta voči osob-
nosti dieťaťa, výsmech z jeho práce, alebo jeho výsledkov pri hodnotení zo 
strany dospelých, ale aj iných detí. /OS/

• Rozvoj autonómnosti dieťaťa ohrozuje samotná pasivita dieťaťa, /OS/ keď 
dieťa nejaví záujem o nejakú činnosť, ktorá sa vykonáva alebo jeho vnútorná 
motivácia je nízka.

• Lenivosť dieťaťa /OS/ ohrozuje rozvoj autonómnosti dieťaťa. Je to úmyselná 
lenivosť dieťaťa, keď vie, že niekto druhý za mňa niečo urobí a jeho auto-
nómnosť sa ďalej nerozvíja.

• Neprimerané požiadavky zo strany učiteľa, ktoré vychádzajú z diagnostiko-
vania. /PU/ Ak učiteľ zaradí všetky deti na jednu úroveň, tak dieťa má prob-
lém rozvíjať si samostatnosť, resp. jeho samostatnosť sa spriemerní na úro-
veň ostatných detí.

• Problémy v rodine /R/ ohrozujú rozvoj autonómnosti dieťaťa.
• Kooperácia s rodinou. Napr. učiteľ učí deti, aby sa samostatne obliekali a 

rodič nespolupracuje pri rozvoji /R/ autonómnosti dieťaťa, lebo ho oblieka, 
obúva a všetko ostatné.

• Rodič nedokáže posúdiť, či je jeho dieťa samostatné, alebo nie je. /R/ Ro-
dičia nedokážu posúdiť kvalitu autonómnosti dieťaťa, /R/ či je nízka alebo 
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vysoká. Rodičia sú skôr prekvapení, keď vidia, že dieťa niečo robí.
• Neprimerané požiadavky zo strany rodičov, /R/ lebo máloktorí rodičia ak-

ceptujú učiteľa ako niekoho, kto dokáže kvalifi kovane posúdiť proces osa-
mostatňovania.

• Nesamostatný učiteľ chodí za kolegami a odkukáva. /U/ Učiteľ, ktorý „nasilu“ 
absolvoval školu, resp. je nestotožnený s tým, čo robí.

V  jednotlivých protokoloch výpovedí/
interpretácií sa získali hlavné myšlienky 
vyjadrené konkrétnou vetou (koncepty), 
ktoré boli zaradené do kategórií a  identi-
fi kovala sa perspektíva nazerania na mož-

nosti podpory rozvíjania autonómnosti 
detí prezentovaná učiteľkami materských 
škôl v  Srbsku a  na Slovensku, ktoré boli 
využité v  interpretácii výsledkov výskumu 
(pozri schému 10, s. 142).

Tab. 4 Rola učiteľa. E. Severini (2014)

Učiteľ ako poradca. Učiteľ poslucháč. Učiteľ ako organizátor. Spontánny učiteľ.

Učiteľ ako spoluhráč. Učiteľ ako asistent. Učiteľ ako konzultant. Učiteľ ako vzor.

Premýšľajúci učiteľ. Refl ektujúci učiteľ. Učiteľ, ktorý dôveruje. Učiteľ ako pozorovateľ.

Demokratický učiteľ. Erudovaný učiteľ. Učiteľ ako podporovateľ. Učiteľ ako koordinátor.

Učiteľ ako rovnocenný partner. Mysliaci učiteľ.

Tab. 5 Učiteľov výkon. E. Severini (2014)

Učiteľ diagnostikuje dieťa/deti a skupinu. Učiteľ cielene podporuje dieťa/deti 
v procese výučby.

Učiteľ neurčuje ciele a aktivity, ale (spo-
lu)vytvára situácie.

Učiteľ rozvíja každodenne cez rôzne hry 
a životné skúsenosti.

Učiteľ vytvára podmienky a podnetné 
prostredie.

Učiteľ komunikuje a spolupracuje s rodič-
mi.

Učiteľ ponúka bohatý diapazón informá-
cií.

Učiteľ zapája deti do kruhu svojich roves-
níkov.

Učiteľ realizuje diskusie s deťmi. Učiteľ volí vhodnú stratégiu.

Učiteľ podporuje a motivuje dieťa spolu 
s ostatnými deťmi pri realizácii rôznych 
aktivít s rôznymi obsahmi a materiálmi 
vo všetkých výchovno-vzdelávacích ob-
lastiach.

Učiteľ usmerňuje deti, aby dokázali (z)
hodnotiť aktivitu, aby dokázali povedať re-
fl exiu na (z)realizovanú činnosť a povedať 
sebarefl exiu v záverečnej diskusii.

Učiteľ vytvára priestor v rôznych situáci-
ách, aby dieťa samostatne riešilo prob-
lémy.

Učiteľ plánuje a ponúka deťom adekvátne 
aktivity, obsahy a prostriedky.

Učiteľ plánuje dominantné hry, dramatic-
ké hry a hry v role.

Učiteľ podporuje cez iné dieťa, ktoré je 
v roly asistenta 

Učiteľ deti podporuje tým, že im kladie 
otázky na rozvoj kritického myslenia.

Učiteľ každodenne rozvíja autonómnosť 
dieťaťa cez rôzne hry a životné skúsenosti.

Učiteľ prenecháva iniciatívu na dieťa/deti. Učiteľ kladie provokatívne otázky dieťaťu/
deťom.

Učiteľ rozvíja vlastným vzorom, pro-
stredníctvom vzoru obľúbeného a komu-
nikatívneho dieťaťa.

Učiteľ rozvíja prostredníctvom vlastnej 
cieľavedomej a zmysluplnej výchov-
no-vzdelávacej činnosti.

Učiteľ uplatňuje skúsenostné, činnostné 
a zážitkové učenie sa.

Učiteľ ponúka rôzne problémové situácie 
a realizuje diskusie.

Učiteľ diskutuje s deťmi o ich úspechu 
i neúspechu pri realizácii rôznych činnos-
tí a aktivít (podporuje u dieťaťa zdravé 
sebavedomie).

Učiteľ rozvíja a motivuje stimulačným 
programom a kolaboratívnym učením sa 
v každodennej činnosti počas celého dňa 
v materskej škole.

Tab. 6 Podmienka realizácie. E. Severini (2014)

Učiteľ má podporovať dieťa v rozhodo-
vaní a v hodnotení.

Učiteľ má podporovať spoluprácu (kola-
boráciu) dieťaťa/detí.

Učiteľ má každú činnosť začínať rozho-
vorom.

Učiteľ má rešpektovať individualitu každé-
ho dieťaťa.

Dieťa musí mať možnosť výberu činností 
a aktivít.

Dôležitosť špirálovitosti poznania dieťaťa.

Učiteľ má podporovať rozvíjanie dieťaťa 
vo všetkých oblastiach rozvoja.

Učiteľ má dieťaťu poskytovať možnosť, 
aby zažilo vlastný úspech a neúspech.

Učiteľ má rešpektovať prostredie, v kto-
rom sa dieťa nachádza.

Učiteľ má dokázať koordinovať činnosti, 
ktoré deti vykonávajú.

Učiteľ má vytvárať dostatok času 
a priestoru pri realizácii týždenných kuri-
kulárnych projektov.

Učiteľ si má kvalitne naplánovať zóny po-
tenciálneho vývinu u každého dieťaťa.

Učiteľ má začínať hry, aktivity ap., ktoré 
deti navrhujú diskusiou.

Učiteľ má premýšľať a identifi kovať, čo 
dieťa dokáže.

Učiteľ má rozvíjať autonómnosť tým, že 
podporuje u detí vlastnú tvorivosť cez 
didaktické hry.

Učiteľ má rozvíjať autonómnosť problé-
movými a primeranými činnosťami alebo 
hrou.

Učiteľ sa má každodenne snažiť, aby 
vždy rozvíjal autonómnosť každého die-
ťaťa na vyššiu úroveň, bez ohľadu akú 
úroveň dieťa má.

Učiteľ má klásť také otázky, na základe 
ktorých deti nadobúdajú nové poznatky 
v oblasti, ktorá je pre nich aktuálna a za-
ujímavá.

Učiteľ má dieťaťu poskytovať možnosť 
si niečo zažiť, aby si dieťa nové poznatky 
fi xovalo na základe vlastných skúseností.

Učiteľ má rozvíjať autonómnosť v hrových 
aktivitách, v zmiešaných skupinách, zaují-
mavými formami a v rôznych prostrediach.

Učiteľ má uplatňovať nadväzovanie pro-
jektového vyučovania.

Deti spolu s učiteľom majú vytvárať pra-
vidlá pri realizácii hier, aktivít ap.
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Učiteľ sa má snažiť rozvíjať autonómnosť 
dieťaťa individuálnym prístupom v kaž-
dodenných aktivitách dieťaťa.

Učiteľ má využiť hru v role, imaginárne 
situácie a tvorbu vlastných pravidiel v rea-
lizácii rôznych činností.

Učiteľ má spolupracovať s rodičmi/ro-
dinou.

Dôležitá je vnútorná motivácia dieťa.

Dôležitá je vzájomná komunikatívna vý-
mena informácií.

Dôležitý je adekvátny vplyv rodiny, učiteľa 
a užšej a širšej spoločnosti.

Dôležitá je dôvera učiteľa k dieťaťu 
(vzťah k dieťaťu).

Dôležité je, aby každé dieťa činnosť vyko-
návalo samostatne.

Dieťa sa má samé dostať do konkrétnych 
životných situácií.

Dieťa, keď sa rozhodne pre nejakú činnosť, 
tak nepotrebuje učiteľa.

Dôležité je kritické myslenie dieťaťa. Dôležitý je empirický zážitok dieťaťa.

Dieťa musí najprv niečo zažiť, aby doká-
zalo reagovať vo všetkých jemu dôleži-
tých, ale i neznámych situáciách.

Zvolená aktivita, ktorú vykonáva dieťa má 
byť cielená, ale dieťa si nemá (nemusí) 
uvedomovať, že je cielená.

Tab. 7 Výkon dieťaťa. E. Severini (2014)

Dieťa sa samé rozhoduje. Dieťa má vlastné riešenia.

Dieťa samostatne premýšľa a vykonáva 
činnosť.

Dieťa získava informácie rôznymi spôsob-
mi.

Dieťa samostatne rieši problémy. Dieťa samo získava nové poznatky.

Dieťa si zdokonaľuje svoje potenciály 
a schopnosti.

Dieťa dokáže spontánne zistiť, ako má 
niečo vykonávať.

Dieťa sa samé učí od dospelých a iných 
detí.

Dieťa tým, že je v sociálnej skupine sa roz-
víja.

Dieťa si volí konkrétne spôsoby v realizá-
cii aktivít.

Dieťa nadobúda nové poznatky v oblasti, 
ktorá ho zaujíma.

Dieťa samo koná a navrhuje čo bude vy-
konávať.

Dieťa zvláda konfl ikt v konkrétnej situácii.

Dieťa sa učí cez hru a rôzne každodenné 
aktivity.

Dieťa sa samostatne rozvíja cez hru, akti-
vitu ap.

Dieťa navrhuje aktivity. Dieťa usmerňuje učiteľa.

Dieťa samostatne rozmýšľa a hľadá riešenia.

Tab. 8 Dôsledok podporovania. E. Severini (2014)

Dieťa, aby dokázalo samostatne hľadať 
riešenia.

Dieťa, aby dokázalo sumarizovať zistenia.

Dieťa, aby dokázalo klásť provokatívne 
otázky.

Dieťa, aby dokázalo vyjadriť svoj (vlastný) 
názor.

Aktívne dieťa/deti, pasívny 
učiteľ.

Dieťa, aby bolo sebaisté a samostatné.

Dieťa, aby zvládlo konfl ikt v konkrétnej 
situácii.

Dieťa, aby malo priestor pre sebarealizáciu.

Dieťa, aby dokázalo (z)hodnotiť svoje 
výsledky a výsledky iných detí.

Dieťa, aby si zdokonaľovalo svoje potenci-
ály a spôsobilosti.

Tab. 9 Pripísaná hodnota. E. Severini (2014)

V modeli A dieťa je organizátorom hry 
alebo aktivity (činnosti), dieťa koná sa-
mostatne.

Učiteľ svojou individualitou realizuje výuč-
bu (model A je model skrytej didaktiky).

Metóda analyzovania spočívala v analy-
zovaní výskumného materiálu (deskripcii) 
získaného priamym i  nepriamym pozoro-
vaním. Udalosti a  javy sa považujú za in-
dikátory fenoménov, ktorým sa dáva kon-
ceptuálne označenie. Systematická refl exia 
profesijných situácií, skúmanie pedagogic-
kej skutočnosti a vstupná diagnostika zalo-
žená na dôkazoch detí v učiacej sa/hernej 
skupine predchádzala skúmaniu (nepria-
memu pozorovaniu). Realizácia priebež-
nej diagnostiky založená na dôkazoch detí 
v učiacej sa/hernej skupine sa uskutočnila 
pri realizácii procesu výučby a  výstupná 
diagnostika založená na dôkazoch detí 
v  učiacej sa/hernej skupine sa uskutočni-
la pri pedagogickej refl exii na realizované 

výučbové aktivity v rámci mikrovyučovania. 
V  priebehu skúmania bolo získané množ-
stvo výskumného materiálu, ktorý mal for-
mu videonahrávok a  obrázkov/fotografi í. 
V  nepriamom pozorovaní sa opakovane 
prehrávali videozáznamy výučbových ak-
tivít; hľadali sa signifi kantné prvky vypo-
vedajúce o podpore rozvoja autonómnosti 
detí. Pri analyzovaní zistení získaných 
priamym i  nepriamym pozorovaním bol 
vyabstrahovaný referenčný rámec (pozri 
tab. 10, s. 134). Registrácia výsledku vý-
skumu bola vyhodnocovaná na základe 
vzniknutého referenčného rámca s  hod-
notiacimi komentármi, ktoré boli využité 
v interpretácii výsledkov výskumu.

2.3.2 Analýza a interpretácia dát z pozorovania
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Opis didaktickej situácie 
vo výučbovej aktivite 

Prítomnosť a charakter 
autonómnosti detí v rámci výučby 

● Fáza evokácia – pred 
realizáciou výučbovej aktivity 
učiteľka kvalitne naplánovala 
zóny potenciálneho vývinu u 
každého dieťaťa, aby poskytla 
možnosť zažitia vlastného 
úspechu a neúspechu 
u každého dieťaťa. Oslovila 
kuchárky v školskej jedálni 
o spoluprácu. Zisťovala 
podmienky a možnosti 
realizácie aktivity v otvorenom 
učebnom prostredí. Učiteľka 
evokovala deti diskusiou na 
tému povolanie kuchára, aká 
je pracovná náplň kuchárok, 
aké pomôcky používajú ap. 
Deti si spolu s učiteľkou 
pripravili plán, kam pôjdu, čo 
budú pozorovať, čo a ako si 
budú zaznamenávať. Zároveň 
si koncipovali návrhy otázok: 
čo sa budú pýtať, čo bude ich 
predmetom záujmu, čo a koho 
si budú zaznamenávať, ako 
konkrétne ap. Učiteľka 
dokázala koordinovať činnosti, 
ktoré deti vykonávali. Ide o 
preaktívnu fázu výučby. 
● Fáza uvedomenie si 
významu – deti samostatne 
komunikovali s kuchárkami 
(kládli otázky, ktoré si vopred 
pripravili spolu s učiteľkou) 
a fotografovali kuchárky pri 
vykonávaní ich práce (pri 
príprave obeda). Deti sa 
postupne striedali a navzájom 
si pomáhali (ukazovali si ako 
majú používať digitálny 
fotoaparát na získavanie 
nových informácií). Učiteľka 
vytvárala dostatočný priestor 

 
Obrázok 1 Tematická diskusia 

/vstupná evalvácia. 
Deti verbálne vyslovovali vlastné 
návrhy na realizáciu hry/hrania 
sa. Vyžadovali od učiteľky, aby ich 
návrhy zaznamenávala. Deti sa 
rozhodovali pre konkrétne 
činnosti, ktoré budú v rámci 
hry/hrania sa realizovať. Striedali 
pomoc učiteľky s vlastným 
samostatným herným konaním, 
ktorého správnosť si overovali 
uisťujúcimi otázkami, a čakali na 
pobádanie zo strany učiteľky. Deti 
sa snažili konať samostatne, ale 
vyzývali učiteľku, aby im poskytla 
spätnú väzbu na ich konanie. 
Čakali na stanovisko učiteľky 
o tom, čo robiť a/alebo ako to 
urobiť. Učiteľka čiastočne 
navrhovala deťom podmienky 
hry/hrania sa. 

 
Obrázok 2 Tematická realizácia 

/priebežná evalvácia. 
Deti samostatne rozmýšľali 
a hľadali vhodné riešenia 
problému. Samé navrhovali 
postupy a riešenia na realizáciu 
témy. Začínali byť samostatné, 
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Protokol č. 3 Vstupná diagnostika založená na dôkazoch (ukážka). E. Severini (2013) deťom, aby samostatne 
získavali informácie o povolaní 
kuchára a činnostiach, ktoré 
vykonáva. Učiteľka 
rešpektovala individualitu 
každého dieťaťa. Nechávala 
deťom priestor pri ich 
rozhodovaní a hodnotení či 
výbere. Deti sa samé 
rozhodovali. Zvolené 
vykonávané činnosti v rámci 
aktivity boli cielené, ale deti si 
neuvedomovali, že sú cielené. 
Každé dieťa vykonávalo 
činnosť samostatne – ide o 
interaktívnu fázu výučby. 
● Fáza reflexia – fotografie, 
ktoré deti nafotili spolu 
s učiteľkou nahrali do počítača 
a individuálne rozprávali, čo 
všetko zistili. Deti si následne 
spolu s učiteľkou vytvorili 
z daných fotografií PowerPoint 
prezentáciu, ktorú premietali. 
Deti spoznávali svoje 
fotografie a opisovali, čo fotili, 
prečo to fotili a čo tým 
sledovali a následne zistili. V 
tejto fáze učiteľka ponúkala 
deťom rôzne problémové 
situácie a realizovala diskusiu. 
V rámci diskusie kládla deťom 
nasledovné otázky: Čo nové 
sme dnes zistili? Čo sme 
využívali na získavanie 
informácií? ap. Učiteľka 
diskutovala s deťmi o ich 
úspechu i neúspechu pri 
realizácii rôznych činností 
v aktivite (podporovala u detí 
zdravé sebavedomie). 
Diskutovali o ich návrhoch, 
ktoré boli zamerané na to, čo 
robili, ako to robili, prečo to 
robili a čo pritom sledovali – 
ide o postaktívnu fázu výučby. 

konali sčasti samostatne, ale 
neboli úplne samostatné, lebo 
ešte nedokážu spontánne zistiť, 
ako majú niečo vykonávať, aby 
dokázali samostatne hľadať 
riešenia. Učiteľka dokázala 
koordinovať činnosti, ktoré deti 
vykonávali problémovými a 
primeranými činnosťami. Získavali 
sociálnu i individualizovanú 
skúsenosť (ktorá je 
predpokladom vývinu mysle), 
ktorú môžu neustále 
pozmeňovať, čím majú možnosť 
identifikovať a odhaľovať 
skutočnosť pod iným uhlom 
pohľadu, znovu a inak, cez inú 
prežitú skúsenosť.  

 
Obrázok 3 Tematická reflexia 

/výstupná evalvácia. 
Deti získavali informácie rôznymi 
spôsobmi, lebo samostatne 
premýšľali a vykonávali činnosti. 
Rovnako samostatne prezentovali 
získané poznatky a hodnotili 
priebeh realizovanej aktivity. 
Postupne samostatne rozvíjali 
hru/hranie sa. Učili sa samostatne 
konať/pôsobiť. Konali 
samostatne, ale nie sú 
samostatné pri svojom 
rozhodovaní, lebo nemajú 
dostatočne utvorený 
sebaudržiavajúci a posilňujúci 
kruh osobného vnímania vlastnej 
hodnoty – sebaúcty, ktorá je 
založená na porovnávaní 
zisteného a ideálneho hodnotenia 
seba v situáciách. 
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Opis didaktickej situácie 
vo výučbovej aktivite 

Prítomnosť a charakter 
autonómnosti detí v rámci výučby 

● Fáza evokácia – učiteľka 
vyzvala deti, aby verbálne 
prezentovali svoje poznatky 
o pojme dopravné prostriedky. 
Každému dieťaťu poskytla 
dostatočný priestor na 
vytváranie predstáv súvisiacich 
s pojmom dopravný 
prostriedok, pričom viedla 
diskusiu tak, aby sa detské 
prekoncepty dostali do sporu s 
novou informáciou alebo 
skutočnosťou so zámerom 
vyvolať kognitívny konflikt. 
Rovnako podporovala 
vnútornú motiváciu detí tým, 
že spolu s nimi diskutovala o 
návrhoch na realizáciu témy 
aktivity. Návrhy, ktoré deti 
poskytovali, učiteľka 
zapisovala na tabuľu. Učiteľka 
zároveň diagnostikovala 
prekoncepty/koncepcie, ktoré 
majú deti o pojme dopravné 
prostriedky (kategorizovala 
ich) – tematická kategorizácia 
(vstupná evalvácia). Na základe 
toho deti vytvárali 
konceptuálnu mapu 
o vlastných prvotných 
konceptoch, vyslovovali svoj 
(vlastný) názor. Učiteľka 
podporovala spoluprácu 
(kolaboráciu) detí vytváraním 
podmienok na jej realizáciu – 
ide o preaktívnu fázu výučby. 
● Fáza uvedomenie si významu 
– deti rozvíjali tému 
v konkrétnych podobách. 
Dokázali spontánne zistiť, ako 
majú niečo vykonávať. Učiteľka 
rozvíjala autonómnosť detí 
individuálnym prístupom. 
Uplatňovala nadväzovanie 

 
Obrázok 4 Tematická kategorizácia 

/vstupná evalvácia. 
Deti spolu s učiteľkou vytvárali 
pravidlá realizácie hry. Učiteľka 
deťom poskytovala možnosti  
niečo zažiť, aby si nové poznatky 
fixovali na základe vlastných 
skúseností. Deti samostatne 
vykonávali rôzne činnosti (ktoré 
si samé navrhli) pri získavaní 
nových poznatkov. Samé kládli 
otázky, premýšľali a vykonávali 
činnosti, lebo už dôverujú 
vlastnému úsudku o situácii, 
v ktorej sa nachádzajú. Deti 
nadobúdali nové poznatky 
v oblasti, ktorá ich zaujíma. Samé 
sa učia od dospelého a iných detí, 
lebo voľne vysvetľujú svoje 
názory o tom, čo v situácii 
prežívajú. Sú menej úzkostlivé 
najmä v nových 
a nejednoznačných situáciách, 
sústreďujú svoju energiu na 
dobrý výkon. Deti samostatne 
riešili problémy. Samé konali 
a navrhovali, čo búdu vykonávať. 
Zvládali konflikt v konkrétnej 
situácii. 

 
Obrázok 5 Tematická konceptualizácia 

/priebežná evalvácia. 
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projektového vyučovania. Deti 
sledovali svoje hrové ciele 
a v spolupráci s učiteľkou 
postupovali v spracovávaní 
učebného problému. Učiteľka 
kládla také otázky, na základe 
ktorých deti nadobúdali nové 
poznatky v oblasti, ktorá bola 
pre nich aktuálna a zaujímavá 
(tematická konceptualizáciá). 
Deti realizovali nasledovné 
činnosti: navrhovali, 
diskutovali, poskytovali 
alternatívy, schvaľovali, 
hlasovali o výslednom 
produkte, podieľali sa na 
čiastkových rozhodnutiach – 
tematická realizácia/priebežná 
evalvácia – ide o interaktívnu 
fázu výučby. 
● Fáza reflexia – v záverečnej 
fáze vo výučbovej aktivite deti 
spolu s učiteľkou realizovali 
spätnú väzbu na stanovený 
učebný problém vytváraním 
parciálneho produktu. Reflexia 
hodnotenie a sebahodnotenie) 
detí súvisela s ich rozvíjaním 
samostatnosti. Deti sa 
samostatne rozhodovali pre 
činnosť, čiastočne potrebovali 
učiteľku, ktorá rešpektovala 
individualitu každého dieťaťa 
a podporovala ich v 
rozhodovaní a v hodnotení. 
Zároveň vytvárala dostatok 
času a priestoru na realizáciu 
danej aktivity. V aktivite kládla 
dôraz na vzájomnú 
komunikáciu a výmenu 
informácií – ide o postaktívnu 
fázu výučby. 

Deti stvárňovali väzbu medzi 
danými pojmami. Samostatne 
vytvárali konceptuálnu mapu. Vo 
svojom hernom konaní sa 
obracali na učiteľku, aby im 
poskytla konkrétnu pomoc. Deti 
mali priestor pre sebarealizáciu. 
Čiastočne rozvíjali hru. Učiteľka 
deti podporovala tým, že im 
kládla otázky na rozvoj kritického 
myslenia. Deti dokázali hľadať 
riešenia. Hra bola čiastočne 
spontánna. Deti spolu s učiteľkou 
navrhovali herné podmienky, 
lebo dieťa je (i zo strany 
dospelých má byť) interaktívno-
aktívnym subjektom vlastného 
učenia sa a rozvoja. 

 

Obrázok 6 Tematická realizácia 
/výstupná evalvácia. 

Deti sa samostatne rozvíjali cez 
hru: navrhovali, diskutovali, 
schvaľovali, hlasovali ap. 
Samostatne (z)hodnotili svoj 
výsledok a sumarizovali získané 
zistenia. Deti počas hrania sa 
vyzývali učiteľku, aby im 
pomohla, čiastočne samostatne 
hru hodnotili a za minimálnej 
podpory učiteľky uskutočnili 
spätnú väzbu na spontánnu hru. 
Deti konali a rozhodovali sa 
samostatne. Učiteľkino 
stanovisko nebolo určujúce pre 
konanie detí v ich hre. 

 
 
 

R 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 

Z 
 
 
 
 
 

Á 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 

A 

 

Protokol č. 4 Priebežná diagnostika založená na dôkazoch (ukážka). E. Severini (2014)
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Elaborácia typológie bola uskutočnená ako fáza kvalitatívneho analyzovania realizova-
ného kvalitatívneho skúmania (akčného výskumu). Ako uvádza P. Woods (1987, s. 160), 

„ide o špeciálnu formu deskripcie (opisu), ktorá vyžaduje očistenie od veľkého množstva mate-
riálu, analýz a masívnej deskripcie. Sú to formy deskripcie (aj na spôsob referenčných rámcov), 
môžu samé o sebe napomôcť porozumieť oblasti nejakej sociálnej aktivity“ (pozri tab. 10).

Tab. 10 Referenčný rámec. E. Severini (2014)

REFERENČNÝ RÁMEC

INTEGRÁCIA

Všeobecný rámec: de   sú samostatné, nepo-
trebujú pomoc. Úplne si rozvíjajú autonómnosť. 
Konajú slobodne, na základe vlastného uváženia, 
v súlade so spoločne vytvorenými pravidlami.
Rámec konkrétneho konania: de   vyzývajú sub-
jekty v hernej skupine do hry, udržiavajú interak-
ciu v hre, hru ukončia, samostatne hru hodno  a 
a poskytujú subjektom (ostatným deťom a uči-
teľkám) spätnú väzbu o hre. 

KONTEXTUALIZÁCIA

Všeobecný rámec: de   začínajú byť samostatné, 
konajú samostatne, ale nie sú úplne samostatné. 
Vo svojom konaní sa obracajú na učiteľky, aby 
im poskytli konkrétnu pomoc. Čiastočne si rozví-
jajú autonómnosť.
Rámec konkrétneho konania: de   spolu s uči-
teľkami navrhujú herné podmienky, počas hry 
vyzývajú učiteľa, aby im pomohol, čiastočne sa-
mostatne hru hodno  a a za minimálnej podpory 
učiteľky uskutočnia spätnú väzbu na hru.

DEKONTEXTUALIZÁCIA
(socio)kogni  vny zlom

Všeobecný rámec: de   sa učia samostatne ko-
nať/pôsobiť. Striedajú pomoc  učiteliek s vlast-
ným samostatným konaním, ktorého správnosť 
si overujú uisťujúcimi otázkami. Postupne si roz-
víjajú autonómnosť.
Rámec konkrétneho konania: de   sa snažia ko-
nať samostatne, ale vyzývajú učiteľky, aby im 
poskytli spätnú väzbu na ich konanie. Konajú sa-
mostatne, ale nie sú samostatné pri svojom roz-
hodovaní. Čakajú na stanovisko učiteliek o tom, 
čo robiť a/alebo o tom, ako to urobiť. Učiteľka 
navrhuje deťom podmienky hry.

KOORDINÁCIA UHLOV 
POHĽADOV

Všeobecný rámec: de   sú čiastočne nesamostat-
né, majú minimálnu samostatnosť. Vo väčšine 
svojho konania/pôsobenie sa obracajú s pros-
bou o pomoc, konfrontujú svoje konanie s ná-
zorom učiteliek, pričom učiteľkin názor je pre ne 
relevantný. Minimálne si rozvíjajú autonómnosť.
Rámec konkrétneho konania: de   konajú/pôso-
bia na základe stanoviska učiteliek, pričom toto 
stanovisko považujú za rozhodujúce. Učiteľka ur-
čuje konkrétny postup hry a zároveň vyzýva de  , 
aby jej s tým pomohli. De   nie sú podporované 
v samostatnom rozhodovaní.

DECENTRÁCIA

Všeobecný rámec: de   sú nesamostatné, sú 
úplne závislé od učiteľkiných rozhodnutí, čakajú 
na jej výzvu a verbálne i neverbálne zadanie po-
kynov, predložených vzorov a rozhodnu  . Čaka-
jú na poskytnu  e okamžitej spätnej väzby vzťa-
hujúcej sa na správnosť/vhodnosť ich konania. 
Nerozvíjajú si autonómnosť.
Rámec konkrétneho konania: učiteľka určuje 
podmienky konkrétnej hry a de   konajú podľa 
vopred stanovených pravidiel. Učiteľkino stano-
visko je určujúce pre konanie de  . De   konajú 
a rozhodujú sa nesamostatne.

2.3.3 Analýza a interpretácia dát z mikrovyučovania

Ako uvádza M. Zelina (2006), základ-
nú jednotku na mikroanalýzu tvoria podnet 
učiteľa a  reakcia dieťaťa. Analýza činnos-
tí (mikrovyučovacie analýzy) boli etapou 
v rámci mikrovyučovania, v ktorom sa ana-
lyzovalo a  identifi kovalo konanie učiteliek 
a  detí v  procese výučby. Využitý bol zák-
ladný prístup analýzy procesov vyučovania 
a ich efektívnosti – druhý prístup podľa M. 
Zelinu (In: Švec, Š. a kol. 1998, s. 267), kto-
rý je založený na pozorovaní a  monitoro-
vaní edukačných procesov výučby. V rámci 
mikrovyučovacích analýz sa sledovali detai-
ly, konkrétne mikrofakty, z  ktorých sa de-
dukoval a usudzoval charakter vynárajúceho 
sa modelu podpory rozvíjania autonómnosti 
detí, presnejšie interakcia detí a  učiteliek, 
ako aj ich konanie. Mikrovyučovacie analý-

zy poskytli fakty, nie dojmy, nie iba názory 
a postoje, registrovalo sa skutočné konanie 
subjektov v procese výučby. Základom mik-
roanalýz edukačných procesov výučby, ako 
uvádza M. Zelina (In: Švec, Š. a kol. 1998, 
s. 266 – 267), „je interakčný fakt, ktorý má 
nasledovné atribúty: interakcia sa zazname-
náva na médium (videozáznam); zachytená 
interakcia je tak fi xovaná, a umožňuje vracať 
sa k nej a podrobovať tento fakt analýze, po-
sudzovaniu a  interpretácii; zachytený a  fi xo-
vaný interakčný fakt je možné analyzovať 
exaktnejšími metódami oproti klasickému po-
zorovaniu, a to za použitia najmä kvalitatív-
nych metód; chronologický záznam interakcií 
umožňuje sledovať sekvencie, postupy, proce-
suálnosť edukačného procesu výučby“ (pozri 
protokol č. 5, s. 136 a protokol č. 6, s. 138).
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Protokol č. 5 Výstupná diagnostika založená na dôkazoch (ukážka). E. Severini (2015)

Opis didaktickej situácie 
vo výučbovej aktivite 

Prítomnosť a charakter 
autonómnosti detí v rámci výučby 

● Fáza evokácia – deti 
prezentovali záujem 
o realizáciu divadelného 
príbehu Na lúke (stal sa ich 
vnútornou motiváciou), ktorý 
možno sproblematizovať – 
posunúť do roviny problému. 
Dve deti dokázali daný príbeh 
prečítať a ostatné deti 
produkovali množstvo riešení, 
ktoré učiteľka zaznamenávala 
na tabuľu. Spoločne 
s učiteľkou vyčlenili návrhy, 
ktoré nezodpovedali 
podmienkam a možnostiam 
vyriešenia problému. 
Vyčlenenie (prečiarknutie) 
riešenia si vydiskutovali 
spoločne, odpovedali si na 
otázku „Prečo nie je vhodné 
toto riešenie (návrhy)?“ – 
tematická diskusia/vstupná 
evalvácia. Učiteľka zároveň 
diagnostikovala prekoncepty 
detí. Na základe toho sa deti 
rozhodovali pre divadelnú 
postavu, ktorú budú 
stransparentňovať (vytvárali si 
predstavy o vlastných 
prvotných konceptoch) – ide 
o preaktívnu fázu výučby. 
● Fáza uvedomenie si významu 
– deti rozvíjali tému 
v konkrétnych podobách; 
sledovali svoje hrové ciele 
a v spolupráci s učiteľkou 
postupovali v spracovávaní 
učebného problému. 
Realizovali spolu s učiteľkou 
nasledovné činnosti: 
navrhovali, diskutovali, 
schvaľovali, hlasovali 
o výslednej realizácii, 
poskytovali alternatív, 

 
Obrázok 7 Tematická diskusia 

/vstupná evalvácia. 
Deti sa samostatne rozhodovali 
pre realizáciu hry/hranie sa. Mali 
vlastné riešenia pri konkrétnych 
situáciách. Konali slobodne, na 
základe vlastného uváženia v 
súlade so spoločne vytvorenými 
pravidlami. Nečakali od učiteľky 
na poskytnutie okamžitej spätnej 
väzby vzťahujúcej sa na 
správnosť/vhodnosť ich herného 
konania. Deti spontánne rozvíjali 
hru/hranie sa; boli samostatné, 
pretože ich konanie obsahuje 
vlastné riešenia. Dokázali klásť 
provokatívne otázky, na ktoré 
vyhľadávali konštruktívne 
riešenia, lebo vlastné pretváranie 
vyžaduje funkčné zóny a zlomy 
(sociokognitívny konflikt) a 
optimálne zabezpečený bezpečný 
priestor i čas. 

 
Obrázok 8 Tematická realizácia 

/priebežná evalvácia. 
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podieľali sa na čiastkových 
rozhodnutiach (zastávali role: 
diváka, režiséra, herca ap.), 
dramatizovali (tematická 
realizácia/priebežná 
evalvácia). Učiteľka dokázala 
koordinovať činnosti, ktoré 
deti vykonávali. Podporovala 
individuálne rozvíjanie detí vo 
všetkých oblastiach rozvoja. 
Učiteľka premýšľala a 
identifikovala, čo každé dieťa 
v hernej/učiacej sa skupine 
dokáže. Ide o interaktívnu fázu 
výučby. 
● Fáza reflexia – deti 
samostatne premýšľali a 
vykonávali činnosť. Boli 
organizátormi hry. Učiteľka 
podporovala deti v ich 
rozhodovaní a v hodnotení. 
Počas aktivity deti boli viac 
aktívne a učiteľka bola pasívna. 
Reflexia detí súvisela 
s rozvojom ich samostatnosti a 
s rozvíjanými kompetenciami 
pri realizácii výučbovej aktivity. 
Učiteľkino hodnotenie 
vychádzalo z naplánovaných 
čiastkových cieľov. 
Vyhodnotenie riešenia 
problému prezentovali deti 
navzájom pred celou triedou 
s využitím diskusie 
a zastávaním rolí v aktivite – 
spätná väzba na realizáciu 
učebného problému 
(tematická reflexia/výstupná 
evalvácia) vo výučbovej 
aktivite/hre – ide o 
postaktívnu fázu výučby. 

Deti samostatne rozvíjali hru. 
Samé si volili konkrétne spôsoby 
v realizácii hry. Spontánne 
usmerňovali učiteľku a zapájali ju 
do realizovaných činností. Samé 
zvládali konflikt v konkrétnej 
situácii. Deti sa samostatne 
rozhodovali pre konkrétnu 
činnosť. Úplne si rozvíjali hru. 
Samostatne rozmýšľali a hľadali 
riešenia; konali a navrhovali, čo 
budú vykonávať. Deti samostatne 
hru/hranie sa ukončili. Boli 
samostatné, nepotrebovali 
pomoc učiteľky. Pretvárali svoje 
vývinové potreby do akcie 
(vlastného konania a pôsobenia). 

 
Obrázok 9 Tematická reflexia 

/výstupná evalvácia. 
Deti samostatne hodnotili 
realizovanú hru/hranie sa 
rekonštruovaním hry, ktorú 
samostatne navrhli a realizovali. 
Vyzývali subjekty v hernej skupine 
do hry, udržiavali interakciu 
v hre/hraní sa. Samostatne 
hru/hranie sa hodnotili a poskytli 
subjektom (ostatným deťom a 
učiteľkám) spätnú väzbu 
o hre/hraní sa. Hra bola úplne 
spontánna. Učiteľkino stanovisko 
nebolo určujúce pre konanie detí. 
Deti konali a rozhodovali sa 
samostatne. Dokázali sumarizovať 
zistenia. Deti v hre/hraní sa boli 
sebaisté a samostatné. 
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Konštantná komparácia (porovnávania) bola realizovaná ako fáza kvalitatívneho ana-
lyzovania realizovaného kvalitatívneho skúmania (akčného výskumu). Pri uplatňovaní 
metódy konštantnej komparácie, ako uvádza S. M. Kolb (2012, s. 83 – 86), „nie je zá-
merom overovať univerzálnosť, ani potvrdiť príčiny, či iné vstupné údaje. Tento postup za-
bezpečuje saturáciu potrebnej informácie. Cieľom uplatnenia metódy konštantnej komparácie 
nie je verifi kovanie, ale generovanie teórie. Sleduje sa veľkosť a sýtosť informácie v texte, až 
kým nie je dosiahnutá hladina saturácie.“ G. B. Glasser, A. Strauss (1967, s. 105 In: Kolb, 
M. S., 2012, s. 83) uvádzajú, že metóda konštantnej komparácie má nasledovné úrovne: 
porovnávanie udalostí využiteľných pre nejakú kategóriu; integrovanie kategórií a  ich 
vlastností; vymedzenie teórie; koncipovanie (písanie) teórie.

Protokol č. 6 Signifi kanty podpory rozvoja autonómnosti (ukážka). E. Severini (2015)

Opis konania učiteľa 
vo výučbe

Interakčný 
fakt

Opis konania de   
vo výučbe

Učiteľka spolu s deťmi dis-
kutuje o návrhoch na rea-
lizáciu témy. Návrhy, ktoré 
de   poskytujú, učiteľka 
zapisuje na tabuľu. Učiteľka 
akceptuje návrhy konaní, 
ktoré si de   zvolili.

U  D

De   navrhujú učiteľke, aby 
o návrhoch hlasovali, na zá-
klade čoho si vyberajú len 
jedno riešenie na realizáciu 
zvolenej témy. De   rešpektu-
jú hlasovací poriadok, na kto-
rom sa spoločne dohodli.

Učiteľka podporuje de   
v ich rozhodovaní, hodnote-
ní a riešení. Vnáša do proce-
su výučby učebný problém. 
Učiteľka vyzýva deti, aby 
verbálne prezentovali svoje 
poznatky na riešenie prob-
lému.

U   D

De   sa nedokážu samostat-
ne rozhodovať a premýšľať. 
De   (ako učiaca sa skupina) 
nedokážu navrhnúť riešenia, 
ktorými by problém mohli vy-
riešiť. Nedokážu viesť diskusiu 
o spôsobe riešenia problému.

Učiteľka deťom neposky-
tuje možnosť niečo si zažiť, 
aby si  nové poznatky fi xo-
vali na základe vlastných 
skúsenos  . Neposkytuje 
deťom dostatočný priestor 
na vytváranie vlastných 
predstáv súvisiacich s pred-
metom záujmu.

U   D

De   získavajú nové poznatky 
vlastnou skúsenosťou v oblas-
 , ktorá ich zaujíma. De   gra-
fi cky stvárňujú väzbu medzi 
pojmami záujmu. Prepájaním 
významov, uvádzaním pojmov 
a vzťahov medzi nimi de   vy-
tvárajú (koncipujú) konceptu-
álnu mapu.

Učiteľka zasahuje do kona-
nia de   bez opýtania sa. Po-
máha deťom a poskytuje im 
materiál na výrobu. Učiteľ-
ka neponecháva de   samo-
statne tvoriť, predkladá im 
možné postupy pri tvorbe.

U   D

De   si samostatne pripravujú 
pracovný materiál. Kreslia na 
veľký baliaci papier možný po-
stup pri konštruovaní výtvoru 
(navrhujú a plánujú). De   sa-
mostatne hodno  a (evalvujú) 
a prezentujú (stransparentňu-
jú) vlastný produkt.

Učiteľka nevytvára dosta-
točný priestor na samostat-
né konanie a pôsobenie 
de  . Nekladie deťom otvo-
rené otázky, aby sa rozvíjala 
diskusia, ale prezentuje 
vlastné poznatky získané na 
základe skúsenos  .

U   D

De   vyhľadávajú v reálnom 
sociokultúrnom prostredí 
symboly, ktoré iden  fi kovali 
na mape, a zaznamenávajú 
ich fotoaparátom. De   vytvá-
rajú (koncipujú) konceptuálnu 
mapu o vlastných prvotných 
poznatkoch (konceptoch).

Legenda: U  D – zhoda v konaní; U   D – bez odozvy v konaní;
U   D – bez odozvy v konaní; U   D – konfl ikt v konaní;
U   D – nezhoda v konaní.

Selektívne kódovanie bolo uskutočnené v rámci realizovaného kvalitatívneho skúmania 
(akčného výskumu) ako posledná fáza procesu kvalitatívnej analýzy (procesu konštruova-
nia a validácie kategórií). Vo výskume bola vyabstrahovaná centrálna kategória zámerné 
podporovanie rozvoja autonómnosti.

Práve významovosť interakcie (učiteľ 
– deti) a  jej zdôvodnenie sú predmetom 
výskumných aktivít. Ak učiteľ v  procese 
výučby navrhuje deťom rôzne aktivity/hry 
(príčinné podmienky) na realizovanie rôz-
nych činností (didaktický jav) a umožňuje 
im, aby sa samostatne rozhodli, ktoré činnos-
ti budú realizovať v aktivite/hre (stratégia) 
a aké materiály a techniky si vyberú a uplat-
nia (intervenujúce podmienky), deti učiteľo-
vi poskytujú niekoľko návrhov na realizáciu 
aktivity/hry (dizajn), vyberajú si techniky 
a  materiály s  možnosťou ich uplatnenia 
i  s námetmi na ich využitie v činnostiach 
v rámci aktivity/hry (následok) a navzájom 
realizujú sebahodnotenie a  hodnotenie reali-
zovanej aktivity/hry (evalvácia). Podstatou 
celého procesu výučby je dohadovanie sa so 
zámerom dosiahnuť konsenzus. Z obsahu 

grafu (pozri schému 9, s. 140) vyplýva, že 
v  rámci selektívneho kódovania boli iden-
tifi kované dve hlavné úrovne zámerného 
podporovania rozvoja autonómnosti. Pr-
vou úrovňou je priama podpora rozvoja 
autonómnosti detí, kde učiteľ podporu-
je autonómnosť komunikáciou, návrhmi, 
uplatňovaním spoločne (s deťmi) konštru-
ovaných pravidiel, predostieraním rôznych 
učebných problémov, vystavovanie detí 
rôznym situáciám (s  intelektovou výzvou 
konať/pôsobiť), v ktorých má byť uplatne-
ná autonómnosť. Pod autonómnym kona-
ním detí sa myslí samostatné komunikova-
nie, rozhodovanie, navrhovanie, plánovanie, 
skúmanie, objavovanie, (s)poznávanie, pri-
jímanie a  predstieranie rol, vytváranie ap. 
s poukázaním na osobnú (primeranú) zod-
povednosť dieťaťa. Druhá úroveň je nepria-
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ma podpora, kde učiteľ v  hrách/aktivitách 
podporuje rozvoj autonómnosti detí vy-
tváraním vhodného priestoru, zabezpečo-
vaním vhodného didaktického a  herného 
materiálu a  vhodných podmienok na rea-

2.4 Interpretácia výsledkov výskumu

V realizovanom kvalitatívnom skúmaní (akčnom výskume) boli uplatnené nasledovné 
spôsoby validácie (zabezpečenia platnosti) a spoľahlivosti:

• Triangulácia - kombinované uplatnenie rozličných výskumných nástrojov, metód, 
skupín subjektov výskumu, lokálnych a časových priestorov a rôznych teoretic-
kých perspektív zameraných na získanie fenoménu.

• Metóda konštantnej komparácie - uplatnenie systematickej komparácie kodifi kácií 
a klasifi kácií.

• Stupeň generalizácie - vytvorenie konštrukcie pochádzajúcej z terénu.

• Prezentovanie procesu - imaginárne prenesenie publika do výskumného terénu.

• Evalvácia procesu a kontrola kvality - realizovanie prostredníctvom spoľahlivosti a 
dôveryhodnosti.

• Prezentácia výsledkov výskumu - koncipovanie výskumných zistení (zakotvené 
otázky) a diskusie (otázky smerujúce k podstate textu, čo ďalej robiť v otázke 
podpory rozvíjania autonómnosti detí).

lizáciu jednotlivých činností v  rámci pria-
mej podpory (ide o  integráciu prepojenia 
priamej a  nepriamej podpory usporiada-
ním všetkých činností denného programu 
v materskej škole).

Schéma 9 Grafi cké znázornenie výsledkov selektívneho kódovania. E. Severini (2016)
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2.4.1 Výstupy realizovaného akčného výskumu a ich interpretácia

Perspektíva nazerania na možnosti pedagogicko-didaktického rozvíjania autonóm-
nosti detí z pohľadu subjektov zapojených vo fókusových skupinách v rámci akčného vý-
skumu je znázornená grafi cky (pozri schému 10).

Schéma 10 Rozvoj autonómnosti z pohľadu subjektov výskumu. E. Severini (2014)

Samotní učitelia boli neodmysliteľným zdrojom poznania z  dôvodu, že práve oni 
môžu hodnotiť učebné situácie i celý proces výučby ako čosi už neprijateľné, vyžadujúce 
zmenu, či vyžadujúce nejakú praktickú odpoveď v podobe zodpovedajúceho riešenia. Re-
fl exia mala zásadný význam na pochopenie toho, čo sa počas výskumu dialo:

• Na opis činností a konania subjektov, zoskupovanie myšlienok a následných, už 
ucelenejších predstáv o tom, čo bolo prežité, čo bolo pochopené.

• Na analyzovanie komplexnej skúsenosti z realizácie výskumu i na vyvodzovanie 
záverov z toho, čo bolo získané, a hlavne aj na interpretáciu všetkého, čo sa udialo.

I napriek tomu, že učitelia vo svojich in-
terpretáciách zdôrazňujú priam nevyhnut-
nosť autonómnosti detí (možno konštato-
vať, že i z ich pohľadu môže ísť o vlastnosti 
detskej osobnosti), ale ich interpretácie sa 

s  ich konaním rozchádzajú, vykazujú zna-
ky odlišnosti. Napriek interpretačnej spleti 
výpovedí nemožno zabúdať na skutočnosť, 
že deti sú tu, sú súčasťou spoločnosti do-
spelých, do ktorej sa majú adaptovať; roz-

vinúť si kvality typické pre dospelú populá-
ciu. Spoločenskou zodpovednosťou (najmä 
u rodičov) a profesijnou úlohou (najmä pre 
učiteľov) je podporovať rozvíjanie auto-
nómnosti detí. Problematickým sa ukazuje 
práve zmienený nesúlad v nazeraní na dô-
ležitosť tejto podpory, na jej profi l, rozsah 
ap. Ďalším problémom je nesúlad medzi 
edukačnými prístupmi rodičov a  učiteľov, 
ktorými buď autonómne konanie detí re-
álne podporujú a udržiavajú ho, alebo, na-
opak, zabraňujú mu. Treba si uvedomiť, že 
mnohé diskurzívne a kultúrne praktiky si 
v súčasnej, postmodernej epoche života vy-
žadujú autonómnosť detí, pretože v nej žijú. 
Zdôrazňuje sa práve preto naliehavosť po-
treby zmeniť perspektívu nazerania v pro-
spech zamerania na samotné deti.

Vysvetľovanie konania dieťaťa je z  po-
hľadu učiteľov zapojených do výskumu 
podmienené mentálnymi reprezentácia-
mi (ako i  sociálne prijateľnými reprezen-
táciami) a  ich svojbytnou interpretáciou 
samotným aktérom – učiteľom. Samotné 
konanie jedného aktéra závisí od kvality 
jeho interakcie s  druhým/ďalším aktérom 
konania. Analyzovaním zmienenej inte-
rakcie a jej dôsledkov z pohľadu samotných 

aktérov možno usudzovať a  interpretovať 
významovosť tejto interakcie.

Výstupy kvalitatívneho skúmania (akč-
ného výskumu) z  realizovaného priameho 
i   nepriameho pozorovania procesu výučby 
v učiacich sa/herných skupinách detí sub-
jektov zapojených vo fókusových skupi-
nách, ako aj z  mikrovyučovania v  daných 
učiacich sa/herných skupinách detí sú zná-
zornené grafi cky (pozri schému 11, s. 144).

Vo všeobecnosti sa prezentuje, že v  sú-
časnej pedagogicko-didaktickej praxi je 
málo badateľná podpora autonómnosti 
detí. Uvedená podpora je zväčša zúžená 
(t. z. nedostatočná vzhľadom na rozvojové 
možnosti vzdelávaných detí) len do vy-
konávania limitovaných a  jednoznačných 
požiadaviek, nárokov, príkazov, usmerne-
ní, manipulovaní ap. – učitelia explicitne 
nevykonávajú podporu, ale podporu za-
bezpečujú prevažne implicitne (náhodne, 
nevedome, intuitívne, neplánovane ap.), 
preto treba, aby učitelia predprimárneho 
vzdelávania zmenili perspektívu svojho na-
zerania na koncept autonómnosti detí a na 
možnosti svojho pedagogicko-didaktické-
ho rozvíjania.
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Schéma 11 Pozície učiteľa a detí zaznačené v čase a priestore. E. Severini (2015)

2.5 Výskumné zistenia

V  skúmaní sme získali repertoár mož-
ných názorov, stanovísk, aké sa v komunite 
učiteľov materských škôl dvoch rozličných 
krajín s  podobným školským systémom 
(v Srbsku a na Slovensku) vyskytujú o vy-
branom konštrukte autonómnosť dieťaťa. 
Prostredníctvom interpretácie a  vzájom-
ného vydiskutovania sme identifi kovali 
spektrum názorov a  pohľadov na otázky, 
ako si učitelia materských škôl vysvetľujú 
pojem autonómnosť dieťaťa a aké optimál-
ne možnosti jeho pedagogicko-didaktic-
kého rozvíjania prezentujú. Tieto názory 
a pohľady sú ilustrované ich konkrétnymi 
profesionálnymi skúsenosťami. Išlo o  do-
stupný výber výskumnej vzorky/učiteliek 
s kultúrnou, sociálnou, demografi ckou, et-
nickou rôznorodosťou, ktoré prejavili záu-
jem, zastupovali jednotlivé materské školy 
podľa geografi ckej polohy v  rámci jednot-
livých krajín zapojených do výskumu zo 
Srbska i Slovenska vo všetkých fázach skú-
mania. Subjekty nášho výskumu z  oboch 
krajín prezentovali model didaktickej pod-
pory rozvoja autonómnosti obdobne. (Vy)
skúmané javy boli prítomné v rozsahu po-
krytia všetkých subjektov.

Najzávažnejšie výskumné zistenie spo-
číva v  tom, že rozvoj autonómnosti závisí 
od ďalších vlastností osobnosti detí, ako aj 
učiteľa a dospelých (t. z. úzky vzťah medzi 
autonómnosťou, kompetentnosťou, se-
bauvedomením, rozhodovaním sa, partici-
povaním ap., ktorý vyúsťuje do kolabora-
tívnosti) a naopak. Výskumné zistenia tiež 
poukazujú na to, že pri podpore rozvoja au-

tonómnosti detí je dôležitá trajektória roz-
voja osobnosti detí ako základná myšlien-
ka priviesť závislých jednotlivcov (a tým aj 
deti) do stavu relatívnej nezávislosti, ktorá 
vytvára priestor na vzájomnú spoluprácu 
v  učiacej sa/hernej skupine detí. V  súvis-
losti s  často spomínanou samostatnosťou, 
ktorú deklarujú učiteľky v  realizovanom 
skúmaní, vzišiel aj základný rozdiel vo vý-
zname pojmov samo/samé a  samostatné. 
Samo/samé – to znamená deti, ktoré sú 
izolované (sú osamelé, osamotené ap.) od 
ostatných subjektov v procese výučby a po-
jem samostatné vysvetľujú ako neizolované 
deti, resp. deti, ktoré majú možnosť sa roz-
hodovať samostatne a  samostatne hľadať 
rôzne riešenia na stanovený problém alebo 
pri porušení vopred dohodnutých pravidiel 
v  učiacej sa/hernej skupine detí. „Samo/
samé v  sociálnom zmysle a  samostatné 
v  kognitívnom a  kompetenčnom zmysle. 
Podľa subjektov výskumu samotný proces 
zámernej podpory rozvoja autonómnosti 
detí a problémy s tým spojené nie sú v ko-
nečnom dôsledku ovplyvnené sociálnym 
a  kultúrnym prostredím, ale vnútornou 
motiváciou a  správnym postojom učite-
ľa (dospelých) voči deťom, a  to vyžaduje 
prerozdelenie moci, vzájomnú dôveru a  rov-
nocennosť. Naopak, keď majú učitelia a do-
spelí nad deťmi moc, vyvoláva to u  nich 
stav nedôvery, strachu, neschopnosti konať 
(u)robiť čosi, čím sa nestávajú samostatné 
a nezávislé (autonómne). Dôležité sú, ako 
uvádzajú učiteľky zapojené do výskumu, 
možnosť výberu samostatného rozhodovania 
sa a ponúkania vlastných názorov a návrhov, 
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ktoré si deti dohadujú s ostatnými subjekt-
mi v učiacej sa/hernej skupine.

Ďalším výskumným zistením je potre-
ba zo strany učiteľa/dospelých rešpektovať 
záujmy detí o  poznanie, zastávanie úloh, 
vykonávanie rôznych činností, ako aj rešpek-
tovať úsilie byť samostatné, ktoré vychádza 
z  vnútornej potreby detí učiť sa, skúmať 
a objavovať nové/pre ne neznáme. Zároveň 
i  očakávať, že deti, to čo nadobudli/získa-
li, budú spôsobilé využiť vo svoj prospech, 
a  tým budú čeliť problémom, ktoré život 
prináša. Zdrojom túžby byť samostatný, 
podľa subjektov výskumu, je zdravé uve-
domenie (si) sebadôvery a  sebavedomia. Au-
tonómnosť je pre deti dôležitou výhodou 

– necítia sa bezradné. Subjekty výskumu tiež 
poukazujú, že v procese zámernej podpory 
rozvoja autonómnosti je dôležité, aby deti 
boli spontánne a spolu sa podieľali na tvorbe 
procesu osamostatňovania, v ktorom si rozví-
jajú myslenie, komunikáciu, tvorivosť, pohy-
bové schopnosti, sebauvedomenie, rešpekt voči 
sebe samým a ostatným, schopnosť prispôsobiť 
sa, dokázať sa dohodnúť a  spolupracovať pri 
spoločných činnostiach v  rámci aktivít/hier 
a  optimálne sa presadiť v  učiacej sa/hernej 
skupine detí. Okrem týchto spoločensky 
potrebných vlastností učiteľky zapojené do 
výskumu deklarujú, že je dôležité rozvíjať 
primeranú odvahu samostatne sa rozhodovať 
podľa záujmov a  potrieb detí i  ostatných. 
Inak povedané: „Nechajme deti, aby boli 
samé sebou“. Z pohľadu učiteliek, ktoré boli 
zapojené do skúmania, efektivita zámernej 
podpory rozvoja autonómnosti sa prejavuje 
v tom, keď sa deti dokážu správať a vhod-
ne samostatne konať/pôsobiť aj vtedy, keď 
sa im nič neprikazuje, alebo keď ich nik-
to nepozoruje a nekontroluje (pozn. je to 
otázka autoregulácie). To neznamená, že si 
deti robia čo chcú. Práve naopak, to vyža-
duje spoluprácu s deťmi ako s rovnocennými 

partnermi v nárokoch na učenie sa a  rozvoj. 
Spolu s  deťmi si vytvárať pravidlá a  dô-
sledne na ich dodržiavaní a vyhodnocova-
ní trvať, aby bola zachovaná vhodná klíma 
akceptácie a učenia sa a aj poriadok počas 
usporiadaného a  zavedeného denného 
programu, ktorý sa vyznačuje účelnosťou, 
pravidelnosťou a  presnosťou (jasné vyme-
dzenie). Rovnako je dôležité, ako pouka-
zujú subjekty výskumu, predchádzať príka-
zom a zákazom. Deťom sa skôr ponúkajú 
možnosti voľby (pre ktorú sú primerane 
zodpovedné a podporované v jej prevzatí) 
a predkladajú sa im vhodné návrhy, ako aj 
využitie vhodných foriem kreatívnej tvor-
by – rozvoj myslenia detí. Samotný zmysel 
modelu didaktickej podpory rozvoja auto-
nómnosti poukazuje na to, ako uskutočniť 
z diskontinuitného procesu osamostatňovania 
detí kontinuitný, plánovaný, riadený, zá-
merný rozvoj vzájomne podmienených osob-
ných vlastností detí. Ako uvádzajú subjekty 
výskumu, autonómne deti sú šťastnejšie, 
nepotrebujú vždy a  za každých okolností 
iných, aby im pomáhali. Naopak, dokážu 
pomôcť iným (sú partnermi), a  tak sa stá-
vajú nezávislejšími: „Keď deti necháme, aby 
sa samostatne rozhodli, premýšľali a  samo-
statne konali, stanú sa z nich jednotlivci, ktorí 
budú nezávislí, s vlastným názorom, spôsobi-
lí vhodne komunikovať s ostatnými, čo je zá-
klad pre korektné a diplomatické medziľudské 
vzťahy a vzájomnú spoluprácu.“

Ďalším výskumným zistením je, že sub-
jekty výskumu (učiteľky predprimárneho 
vzdelávania) začali vedome podporovať 
rozvoj autonómnosti detí v rámci realizácie 
akčného výskumu. V tomto procese zo stra-
ny učiteliek bola nepodmienečne dôležitá 
tvorivosť, predstavivosť, zmysel pre detaily 
a komplexnosť pohľadu, čo možno s výuč-
bou a vo výučbe (vy)konať. Rovnako sa po-
ukazovalo na jednotnosť v procese učenia 

sa a  vyučovania (ich vzájomnej závislosti 
a komplementarity). Vo výučbe bola akcep-
tovaná a využívaná sloboda, rozhodovanie, 
konanie, pôsobenie, zodpovednosť, seba-
hodnotenie ap. v procesoch individuálneho 
i skupinového učenia sa, bolo preferované 
zastávanie rolí, vydiskutovávanie – koope-
ratívne a kolaboratívne učenie sa. Prioritou 
zámernej didaktickej podpory rozvoja auto-
nómnosti bolo autonómne a  sociálno-kon-
štruktivistické chápanie procesu výučby 
pred transmisívnym (akademickým) vyu-
čovaním. V počiatočnej fáze skúmania bol 
identifi kovaný transmisívny model vyučo-
vania. Medzi počiatočnou a fi nálnou fázou 
skúmania (pozri schému 11, s. 144 a  tab. 
10, s. 135) bola identifi kovaná dekontex-
tualizácia – (socio)kognitívny zlom, ktorý 

poukazuje na neoddeliteľnosť sociálneho 
a kultúrneho v  interpersonálnej interakcii 
a transakcii v procese výučby a bol preuká-
zaný práve v jave, akým je sociokognitívny 
konfl ikt (dôležitý pre uskutočnenie sociál-
ne a kultúrne podmienenej konceptuálnej, 
koncepčnej zmeny). V procese výučby boli 
využité formy tvorivej mentálnej aktivity, 
ktoré boli derivované zo sociálneho a kul-
túrneho kontextu v procese ich vzájomné-
ho podelenia sa – sociálneho a kultúrneho 
prostredia. Model vyučovania založený 
na sociálno-konštruktivistických teóriách, 
ktorý bol identifi kovaný vo fi nálnej fáze 
skúmania, využíva, naopak, nasledovné 
stratégie, ktoré zabezpečovali väčší priestor 
deťom zo strany učiteľa:

• Nepriame, ale zámerné pôsobenie.

• Obozretné podporovanie učenia sa a rozvoja detí na základe výučbového lešenia.

• Stransparentňovanie (prezentovanie) procesov a výsledkov učenia sa prostredníc-
tvom činností a hier.

• Diverzifi kovanie (členenie) procesu výučby.

• Otvorený prístup.

• Kooperáciu a kolaboráciu.

Proces výučby sa zakladal na získava-
ní poznatkov (prekonceptov) detí, ktoré 
ovplyvňovali ich chápanie, porozumenie 
a učenie sa. Realizoval sa na základe indivi-
duálneho myslenia ako výsledok istej indi-
viduálnej špecifi ckej analýzy a vzájomného 
vydiskutovávania ako skupinovo zdieľa-

ných sociálnych reprezentácií (spoločen-
ské významy, ktoré zahŕňajú aj perspektí-
vu a  skúsenosti jednotlivca – prítomnosť 
osobného zmyslu). V procese výučby boli 
využité nasledovné interaktívno-produk-
tívne metódy:

• Diagnostikovanie (ako predmet evalvácie – integrálnej súčasti výučby).

• Diskutovanie (o učebnom probléme diskutovali deti a učiteľ).
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• Kladenie otvorených otázok (otázky kládli deti i učiteľ).

• Tvorenie odpovedí (zo strany detí i učiteľa).

• Analyzovanie obsahu (zo strany učiteľa).

• Konceptuálne pojmové mapovanie, uvažovanie nahlas a vysvetľovanie (súčinnosť 
subjektov procesu výučby).

• Experimentovanie s témou (akými činnosťami súvisiacimi s témou sa experimen-
tovalo – experimentujúco narábalo so samotným učivom – ako bola téma prebá-
daná samotnými deťmi a učiteľom).

• Vypovedanie o sebe, refl exia a sebarefl exia (zo strany detí i učiteľa).

Tvorivá produktívna atmosféra učiacej 
sa/hernej skupiny detí bola založená na 
učiteľkinom postoji rešpektovania det-
ských záujmov, zážitkov, hodnôt, myšlienok, 
postojov, poznatkov/konceptov ap. Proces 
učenia sa a  vyučovania   bol organizovaný 
tak, aby vyhovoval sociomorálnym, emo-
cionálnym, percepčno-motorickým a  ko-
gnitívnym potrebám detí. Obsahom aktivít 
bolo vzbudzovanie u detí rôznych záujmov, 
aktívneho priameho získavania skúsenos-
tí, kooperácie a kolaborácie. V čase aktivít/
hier bola uskutočňovaná tvorba pravidiel 
a rozhodnutí (za pomoci a prispenia detí) 
v  rámci spoločenskomorálnych diskusií 
a akademických rozhovorov: Keď sa deťom 
poskytuje takáto možnosť, učitelia znižujú 
heteronómiu (riadenie, ovplyvňovanie cudzí-
mi vplyvmi a pravidlami). V priebehu času 
ukončenia aktivít/hier a  ich rekapitulácie 
učiteľky v realizovanom akčnom výskume 
diskutovali s deťmi o tom, čo robili so zá-

merom vnútorného motivovania detí, aby 
diskutovali, premýšľali, slovne opisova-
li (referovali), konfrontovali, porovnávali, 
prepájali významy (aplikovali), zvažovali 
a  samostatne (autonómne) konali/pôso-
bili. Čím viac podpory ich sebaregulácie 
(a menej vonkajšieho ovládania) sa dostáva 
zo strany dospelého (v  škole je to učiteľ), 
tým štruktúrovanejší, obsažnejší a  cieľave-
domejší je ich rozvoj. Deti sa stávajú menej 
závislými a  viac autonómnymi, kompe-
tentnými, autentickými i zodpovednejšími. 
Deti disponujú potenciálom na učenie sa, 
učiteľ disponuje možnosťami a  didaktic-
ky zodpovedajúcimi príležitosťami na pl-
novýznamové učenie sa. Učiteľ je osoba 
s  väčšou a  kvalitatívne odlišnejšou socio-
kultúrnou skúsenosťou, deti sú plné rozvo-
jových zámerov a potenciálov, čo sa didak-
ticky zohľadňuje v procese výučby s úzkym 
vzťahom s  učivom, ako i  s  pretvárajúcimi 
a podpornými komponentami.

2.6 Diskusia

Diskurz v nazeraní na možnosti rozvoja autonómnosti sa kvalitatívne posunul, ale 
didaktická prax zaostáva: Ako docieliť zmene v chápaní a realizovaní zámernej podpory roz-
víjania autonómnosti detí v predprimárnom vzdelávaní?

Návrhy na diskusiu: Realizácia ďalších akčných výskumov s učiteľmi predprimárneho 
vzdelávania, aby sa obdoba uskutočneného skúmania realizovala aj v iných materských 
školách. Ich výskumné zistenia by určite priniesli ďalšie zaujímavé podnety pre pedago-
gické vedy a didaktickú prax. Návrhom na ďalšie výskumy by bolo zisťovanie zmeny uhla 
pohľadu učiteľov na rozvoj autonómnosti detí i nadväzne na výsledky tu prezentovaného 
výskumu. Teoretické i  praktické prínosy realizovaného akčného výskumu pre učiteľov 
predprimárneho vzdelávania sú nasledovné:

• podporuje odborný rast učiteľov, prináša zmeny v uvažovaní a konaní/pôsobení 
učiteľov,

• rozvíja učiteľom kritické myslenie a chápanie podstaty predprimárneho vzdelá-
vania,

• motivuje učiteľov predprimárneho vzdelávania na inovačné postupy, sebarefl exiu, 
sebahodnotenie,

• možnosť stať sa lepším učiteľom, ako riešiť problémy v materskej škole či v učiacej 
sa/hernej skupine detí,

• podporuje rozvoj pedagogickej vedy v oblasti predprimárneho vzdelávania;

• je integrálnou súčasťou procesu výučby v predprimárnom vzdelávaní;

• skvalitňuje výučbu v materských školách, 

• umožňuje uplatnenie nových výskumných zistení v didaktickej praxi predprimár-
neho vzdelávania, 

• rozvíja profesionalitu učiteľov (profesijnú identitu a autonómiu učiteľov v peda-
gogických súvislostiach),

• ponúka a  rozširuje možnosti učiteľom predprimárneho vzdelávania o  ďalší/iný 
model vyučovania.
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Realizovanie ďalšieho vzdelávania uči-
teľov predprimárneho vzdelávania v oblasti 
rozvoja autonómnosti detí zameraného na 
pripravenosť vs. nepripravenosť učiteľov na 
zámernú podporu rozvíjania autonómnosti 
detí vrátene nesúladu v chápaní a interpre-
tovaní konštruktu autonómnosť (a  najmä 
detí) učiteľmi.

Ďalej je  dôležité sa zaoberať štruktu-
ráciou učiteľskej skúsenosti s  vyznačením 
iných kritických momentov, ktoré majú 
priamu väzbu na vyučovanie detí predpri-
márneho vzdelávania.

2.7 Namiesto záveru

Hlavným cieľom skúmania bolo identi-
fi kovať tie úvahy subjektov výskumu, ktoré 
ovplyvňujú ich konanie (resp. nečinnosť) 
v  podpore rozvíjania autonómnosti detí. 
Zároveň bolo cieľom kolaboratívne utvá-
ranie modelu orientovaného na didaktic-
kú podporu rozvíjania autonómnosti detí 
v  predprimárnom vzdelávaní na základe 
princípov sociálno-konštruktivistickej pa-
radigmy. Súbežne so skúmaním sa sledo-
val i  zámer: navrhnúť/koncipovať, realizo-
vať, evalvovať model didaktickej podpory 
v  súčinnosti (interakcii) s  učiteľmi pred-
primárneho vzdelávania, ktorý bude pe-
dagogicko-didaktické odôvodniteľné zod-
povedajúce vymedzenie reality súčasného 
poňatia podpory rozvíjania autonómnosti 
detí.

Mnohí učitelia v predprimárnom vzde-
lávaní verbálne deklarujú, že nemajú žiaden 
problém v svojich učiacich sa/herných sku-
pinách detí. Ak sú však zapojení napr. do 
fókusovej skupiny a/alebo realizujú mik-
rovyčovanie, začínajú diskutovať a verejne 
priznávať, že v  procese výučby je prítom-
ných viacero problémov. Niektoré ťažkosti 
však majú problém defi novať, avšak väčší 
problém je pre nich identifi kovať a defi no-
vať príčinu vzniku problémov. Svoje úvahy 
nepodkladajú serióznejšou analýzou, ale 
poukazujú na to, že oni majú vyučovať, nie 
teoretizovať. Zapojenie učiteľov predpri-
márneho vzdelávania do aktívneho skú-
mania výučbovej praxe umožní odhaliť, čo, 
prípadne kto stojí za vznikom problémov. 
Práve ich aktívnym angažovaním sa v akč-
nom výskume (praktickom skúmaní) môžu 

začať, ako uvádzajú M. White, D. Epston 
(1993 In: Niemeyer Donoso T., 2004, s. 19), 
„prepisovať históriu, ktorú vytvára každý pre 
seba samého, ako i participatívne celkovo.“

Diskurz detí a  detstva sa v  dejinách 
ľudstva menil a  nebol chápaný tak, ako 
je chápaný v  súčasnosti. Pluralita názo-
rov a  spochybňovanie vedeckých i  neve-
deckých konceptov je skutočnosťou, ale 
i východiskom, aby deti boli chápané ako 
autonómne a  sociálne subjekty v  súčas-
nej multikultúrnej spoločnosti. Súčasné 
trendy v  pedagogike s  požiadavkami na 
predprimárne vzdelávanie už nepočítajú 
s  dominantným postavením učiteľa ako 
principiálnym zdrojom informácií, ktorý 
odovzdáva hotové poznatky pasívnym de-
ťom, ale stredobodom sa stávajú samotné 
deti ako aktívni účastníci v procese výučby 
s dostatočným priestorom na aktívnu par-
ticipáciu a na vlastné učenie sa.

Odkrývaním učiteľovho myslenia (uva-
žovania) za jeho aktívneho a  slobodného 
prispenia možno (s)poznať, ako učiteľ uva-
žuje, čím a  ako disponuje vo svojich pro-
fesijných úvahách nielen o  predmete skú-
mania, ale aj o subjektoch procesu výučby, 
o  svojej individuálnej koncepcii svojho 
uvažovania, o  sebe samom ap. Profesijný 
rast – rozvoj učiteľa nie je, a zrejme asi ani 
nemôže byť, priamočiary, je to dialektický 
proces uvažovania a  rozhodovania sa, se-
bahodnotenia a  zhodnocovania, refl exie 
a sebarefl exie, komunikovania s ostatnými 
subjektmi ap.
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Vedci, ale i praktici, si v súčasnosti kladú 
otázku, ako sa vďaka konkrétnemu spôso-
bu myslenia vytvára priestor na špecifi ckú 
formu slobody a autonómnosti na základe 
vzťahov deti – dospelí. Vyzdvihuje sa osob-
ná zodpovednosť a sebestačnosť na strane 
jednotlivca (dieťaťa i dospelého). Na druhej 

strane, novopoňaté slobody prinášajú sub-
jektu (dieťaťu i dospievajúcemu) povinnosť 
informovať sa o rôznych možnostiach, aby 
sa na základe racionálnych rozhodnutí 
urobila čo najlepšia investícia do vlastnej 
budúcnosti a  budúcnosti spoločnosti na 
základe aktívnej sociálnej integrácie.
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ZÁVER

Vedecká monografi a predkladá kva-
litatívne skúmanie v  predprimárnom 
vzdelávaní, konkrétne akčný výskum v di-
daktickej praxi v  dvoch kapitolách. Prvá 
kapitola prezentuje koncept kvalitatívneho 
výskumu v jeho základnej dimenzii. Druhá 
kapitola je ukážkou realizácie kvalitatívne-
ho skúmania v  prostredí predprimárneho 
vzdelávania. Základným typom kvalita-
tívneho výskumu, ktorý autori uplatnili, je 
akčný výskum. Autori vedeckej monografi e 
poskytujú komplexný pohľad na to, ako re-
alizovať kritický terénny výskum. Zároveň 
by radi inšpirovali kolegov minimálne pre 

dve veci. Prvou je zámer iniciovať, realizo-
vať a  vyhodnocovať kvalitatívny výskum 
a druhou je podporiť ich rozhodnutie pre-
vziať úlohu učiteľa výskumníka. Autori sú 
presvedčení, že je prospešné podeliť sa so 
skúsenosťami z výskumu s inými kolegami 
(a  ich skúsenosťami z  ich výskumov) a  si-
tuovať ich tak do vzájomného prelínania 
sa; prísť na to, že skúsenosti z realizovania 
kvalitatívneho výskumu sú vzájomne obo-
hacujúce. Realizovaním vlastného kvalita-
tívneho výskumu sa princípy kvalitatívnej 
metodológie stanú vlastníctvom a presved-
čením.
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RESUMÉ

Th e scientifi c monograph distributes 
the subject matter of a  qualitative rese-
arch in pre-primary education, namely 
action research in didactic practice into 
two chapters. Th e fi rst chapter presents 
the concept of a qualitative research in its 
basic dimension. Th e second chapter de-
monstrates the realization of a  real quali-
tative research in pre-primary education. 
Th e basic type of the qualitative research 
applied by the authors was an action rese-
arch. Th e authors are convinced that this 
is an inspiring publication (monographic 
type – scientifi c monograph) that provides 
the reader with a comprehensive view on 
how to perform a critical terrain research. 
By this scientifi c monograph, the authors 

would like to inspire colleagues in two 
ways at least. At fi rst, with intention to 
initiate, implement and evaluate a qualita-
tive research, and secondly, to support their 
decision to take on the role of a researcher 
and teacher. Th e authors of this scientifi c 
monograph would like to point out that it 
is benefi cial to share research experience 
with other colleagues (and their research 
experience) and put it in mutual reunifi -
cation; to come to the conclusion that the 
experience of implementing a  qualitative 
research is mutually enriching. By realizi-
ng one’s own qualitative research the prin-
ciples of qualitative methodology become 
a property and conviction.
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