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Aktuálnosť zvolenej témy práce : Tému, ktorú si autorka zvolila pre svoju dizertačnú prácu 
možno právom považovať za aktuálnu a rozhodne rezonujúcu v podmienkach školskej 

pedagogiky. Rovnako ju možno považovať aj za náročnú na jej spracovanie z toho dôvodu, že 
jej uchopenie v rámci riešeného výskumného problému sa nedá explicitne identifikovať, 

vymedziť a ohraničiť ju v pedagogicko-didaktickom kontexte tak, ako je to s obsahom 
vzdelávania predmetových didaktík. Z hľadiska teórie vyučovania sa v pregraduálnej príprave 
nevenuje dostatočná pozornosť zážitku ako nehmotnému vyučovaciemu prostriedku vo výučbe 

napriek tomu, že môže byť významným impulzom a nositeľom nového vzdelávacieho obsahu 
pre žiaka a zároveň, nového poznatku o žiakovi pre učiteľa/pedagóga. 

 
Ciele práce a miera ich splnenia:  

Autorka vo svojej záverečnej práci uvažuje v intenciách cieľov teoretických, výskumných aj 

aplikačných. Vychádzajúc z výskumného cieľa, resp. z postaveného deskriptívneho 
výskumného problému si správne formulovala cieľ práce, ku ktorému v teoretických 

východiskách aj vo výskume smerovala. Konštatujem, že cieľ práce bol splnený. 
 

Obsah a zvolené metódy spracovania teoretickej a empirickej časti:  

Oceňujem, do akej miery sa autorka zorientovala v literatúre, ktorá sa viaže k skúmanej 
problematike. Korektne pracovala s odbornou literatúrou a vedeckými štúdiami, prejavilo sa to 

v štruktúrovaní jej vedeckého textu pomerne kvalitnou komparáciou literárnych prameňov. 
Možno by práci pomohlo, ak by siahla aj po viacerých zahraničných výskumoch, ktoré by jej 
odkryli niektoré kategórie v súvislosti s jej výskumom (potreby, záujmy z hľadiska veku 

žiakov) a zároveň by ju možno navigovali na rozdiely v nazeraní na ňu optikou učiteľa 
a optikou vychovávateľa.  

Zážitková pedagogika je téma veľmi široká, jej pojmové uchopenie nie je presné 
v súlade s podmienkami výchovy a vzdelávania. Dôkazom toho sú aj niektoré výroky, 
v ktorých sa autorka pri vyvodení pojmov opiera o autorov, ktorí sa skôr venujú vzdelávaniu 

a následne to akcentuje autorom, ktorý to tvrdí z pohľadu výchovy mimo vyučovania. Treba 
však oceniť logické štruktúrovanie kapitol a subkapitol. Považujem za správne, že sa sústredila 

aj na psychologickú stránku edukačného procesu, pretože od uvažovania, resp. odvahy učiteľa 
sa odvíja, do akej miery si naprojektuje obsahy tak, aby využil neštandardné didaktické 
prostriedky. Je to pre neho do určitej miery výzva fyzického aj psychického charakteru. Otázne 

je, ako sa k tejto výzve postaviť, ak by sme zážitok stavali ako protipól k mysleniu (?). 
Keď som spomínala presnejšie ukotvenie zážitkovej pedagogiky do vzdelávania 

a osobitne do výchovy, možno mohla byť v teórii venovaná aj pozornosť záujmovej činnost i 
žiakov v rámci výchovy mimo vyučovania, pretože aj výskumné dáta hovoria o ich záujmoch, 
potrebách. Dominantnejšou bola pre autorku výchovná stránka procesu. Dá sa tu uvažovať aj 

o sústredení sa na hierarchiu kompetencií učiteľa (primárneho, sekundárneho vzdelávania), 
vychovávateľa, lektora (prípadne špeciálneho pedagóga, školského psychológa), pretože ich 

príprava, uvažovanie a proces realizácie je rozdielny z hľadiska psychodidaktickej 
transformácie obsahov. Možno by sa jej podarilo vymedziť ich kompetencie cez role učiteľa – 
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vychovávateľa – inštruktora a odkryli by sa jej tak špecifiká výchovno-vzdelávacieho procesu 

s dôrazom na možnosti a miesto zážitkovej pedagogiky vo formálnej a neformálnej roviny 
vzdelávania. Tieto špecifiká určite súvisia aj s možnosťami následnej tímovej práce pedagógov, 

o ktorej píše. V tejto súvislosti si dovolím pochybovať o tom, či môžeme do tejto skupiny 
zaradiť aj psychoterapeuta, v ktorého rukách a myslení sa stáva zážitková pedagogika iným 
nástrojom, ako pre pedagóga. Nesie nielen iné edukačné obsahy, ale aj smeruje k iným cieľom.  

Autorka v rozvíjaní témy berie do úvahy aj dramaturgické pravidlá, čo hodnotím 
pozitívne. V projektovaní si pedagóg kladie otázku, aké aktivity vyberať, prečo, kedy a pod., tu 

by som odporučila autorke obohatiť text o myšlienky z filozofie hry, ktorá vychádza z ľudskej 
aktivity a stojí na štyroch pilieroch ľudskej činnosti – súťaživosť, náhoda a šťastie, mimikry 
(námetové hry), vírenie. Výsledkom týchto činností je zážitok, ktorému predchádzajú atribúty 

napätie (očakávanie) – uvoľnenie. Filozofia hry hovorí o zážitku ako o výsledku procesu (Fink, 
Huizinga). Je zážitok v zážitkovej pedagogike skôr procesuálnou záležitosťou? Má počas 

edukácie rezonovať skôr prežívanie, alebo zážitok? Pozitívne hodnotím zaradenie rolových hier 
do tejto problematiky, prínosné by boli aj na špecifiká techník rolovej hry (rola odborníka, 
rozhovor s imaginárnou postavou, horúca stolička a i.), ktoré prinášajú žiakovi/akté rovi 

možnosť používať jazykový kód v tej istej podobe, ako v sociálnej realite. Tento zážitok z hry 
je pre neho cennou skúsenosťou k jeho ďalším sociálnym zručnostiam. 

Ťažiskovou časťou práce je výskum, ktorý má kvalitatívne ladenú koncepciu a veľmi 
precízne, čitateľne a prehľadne prezentuje a interpretuje výskumné dáta. Výskum je 
nasmerovaný na individuálne stratégie, resp. uvažovanie pedagógov o svojom projektovaní, 

realizácii a reflexii výučby s dôrazom na zážitkovú pedagogiku. Metódy, ktoré si autorka 
vybrala pre zhromažďovanie výskumných dát považujem za adekvátne vzhľadom na 

dosiahnutie odpovedí na výskumné otázky. Hoci výskumný nástroj – dotazník nie je čistým 
nástrojom pre kvalitatívny výskum, v podobe, v akej ho využila autorka, spĺňa požadované 
kritériá. Dôslednejšia mohla byť pri ohniskovej skupine. Žiadalo by sa ozrejmiť, či išlo 

o rozhovor alebo interview, pretože výskumník v nich nemá identickú pozíciu a môže to 
skresliť získavanie dát. V tejto súvislosti by som bola opatrná aj vo výbere výskumnej vzorky. 

Výskumu by možno pomohlo, ak by sa autorka pri vyhodnocovaní dát sústredila na kategórie 
učiteľov, zvlášť vychovávateľov. To však môže byť do istej miery výzva pre autorku do jej 
ďalšieho skúmania.  

Pozitívne treba hodnotiť prístup k vyhodnocovaniu dát, ktoré získala tematickým 
písaním. V jeho otvorenom kódovaní bola nielen precízna, ale aj tvorivá, čo sa preukázalo v jej 

prístupe k otvorenému kódovaniu, vo vetných konštrukciách pri priraďovaní kódov, resp. 
kategórií. I keď autorka uviedla, že axiálne kódovanie bolo skôr doplnkové, dovolím si tvrdiť, 
že jej pomohlo odkryť viaceré súvislosti didaktického uvažovania pedagógov. Nedá mi 

nespýtať sa, prečo sa autorka nepokúsila ísť aj do vyššej roviny selektívneho kódovania, čo by 
jej pomohlo dospieť k vlastnej teórii a objaviť možné hypotézy v skúmanej problematike. Tie 

by mohli tvoriť inšpiratívnu platformu pre ďalší pedagogický výskum. 
Uvedené pripomienky nie sú výhradami, ktoré by škodili práci, ale skôr inšpiráciou pre 

autorku na obohatenie textu a jej pedagogickej, či ďalšej výskumnej, resp. aj publikačnej 

činnosti, pretože predloženú prácu rozhodne odporúčam publikovať. 
 

Rozsah a úroveň dosiahnutých výsledkov s  dôrazom na nové poznatky: 

Treba oceniť, že si autorka v prístupe riešenia pedagogického výskumného problému zvolila 
kvalitatívne ladenú výskumnú stratégiu, ktorej výsledkom mali byť popísané determinanty 

zážitkovej pedagogiky v didaktickom uvažovaní pedagógov.  
Oceňujem, že zhrnula závery výskumu, pričom sa vrátila, resp. ich komparovala s 

pôvodnými teoretickými východiskami. V diskusii objasnila širší záber prípadovej štúdie.  
Práca môže byť didaktickým uchopením, teda východiskom a motivačným a inšpiratívnym 
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materiálom pre aplikačnú rovinu didaktickej stratégie. Učitelia v nej môžu nájsť edukačné 

obsahy typu – komunikácia, kontakt, rešpektovanie potrieb a požiadaviek (vlastných, iného, 
záujmov), potreba záujmov a sebarealizácia, potreba reflexie, možnosť rozhodovať sa, 

spolupracovať a pod. Tieto obsahy majú v sebe aj veľký výchovný potenciál. Prínos práce 
vidím tiež v inšpirácii pre ďalší pedagogický výskum, ktorý nie je z tejto oblasti dostatočne 
prepracovaný. Otvárajú sa tu možnosti skúmať stratégiu práce so zážitkom v  súvislosti 

s etapami vyučovacieho procesu (motivačná, expozičná, fixačná, diagnostická, aplikačná), 
prípadne jeho opodstatnenia pre rešpektovanie učebných štýlov žiakov. Práca prináša v podobe 

získania výskumných dát aj podnety pre skúmanie ZP v jednotlivých oblastiach edukácie 
z hľadiska veku (primárny stupeň vzdelávania, sekundárny) a charakteru podmienok edukácie 
(formálna, neformálna). 

Za pozitívum považujem spôsob, akým autorka pristupovala k interpretácii dát, pretože 
si zachovala rolu výskumníka a nevnášala do tvrdení subjektívne charakteristiky, čím 

preukázala, že má všetky predpoklady pre ďalšiu samostatnú vedecko-výskumnú prácu.  
 
Otázky týkajúce sa obhajoby dizertačnej práce: 

▪ Ktorá kategória vo výskume bola najfrekventovanejšia z príčinných podmienok? 
▪ Čo sa ukázalo ako najväčší problém pre participantov, ak sú v role sprevádzajúceho? 

Plynie to skôr z osobnostných predpokladov alebo z nedostatočnej pregraduálnej 
prípravy? 

▪ Do akej miery vidíte potenciál ZP pre predmetové didaktiky a pre učebné štýly žiakov? 

▪ Ako sa pozerá autorka na prieniky v projektovaní vzdelávacích cieľov predmetových 

didaktík s výchovnými cieľmi OSV? 

Splnenie podmienok na dizertačné konanie: 

Obsahom aj rozsahom autorka splnila požiadavky kladené na tento typ práce. Autorke sa 

podarilo solídnym textom vysvetliť podstatu možných determinantov zážitkovej pedagogiky 
v edukačných, resp. výchovných obsahoch. Pozitívne hodnotím prehľadnosť hlavne výskumnej 

časti práce, tiež logickú štruktúru celej práce. K formálnej, jazykovej a štylistickej úrovni práce 
nemám výhrady. 
 

Záverečnú dizertačnú prácu PaedDr. Zdeňky Hankovej v predloženej podobe 
odporúčam prijať na obhajobu a po zodpovedaní otázok a pripomienok vyplývajúc ich 

z posudku jej navrhujem udeliť titul Ph.D. (philosophiae doctor). 
 
 

                                                           
V Nitre, 17. 08. 2019     ..................................................... 

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. 

oponent 


