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a) Aktuálnosť a odborná závažnosť problematiky 

Koncept celoživotného učenia otvára priestor pre edukačné aktivity rôzneho zamerania. Jeho 

neoddeliteľnou súčasťou je aj segment ďalšieho odborného vzdelávania rôznych skupín 

dospelých občanov. Práve táto oblasť je nosnou témou profesijnej andragogiky. Učitelia, resp. 

pedagogickí pracovníci sú štandardne vnímaní ako relatívne početná a silná profesná skupina, 

ktorej ďalšie odborné vzdelávanie vyplýva priamo z jej podstaty. Z tohto hľadiska je 

prirodzené, že andragogická pedeutológia predstavuje legitímnu a integrálnu súčasť 

vedeckého poľa andragogiky, konkrétne andragogiky profesijnej. Je nemysliteľné, aby výkon 

pedagogickej profesie zostal imúnny voči sociálnym, ekonomickým, kultúrnym a politickým 

zmenám, ktoré charakterizujú súčasný svet. Skôr opak je pravdou. Do výkonu tejto profesie 

neustále vstupujú nové elementy s determinačným potenciálom. Vedecké analýzy ale aj 

každodenná prax nás kontinuálne presviedča, že efektívnosť výkonu pedagogickej profesie je 

priamo závislá od pripravenosti pedagógov na tieto zmeny reagovať. V tomto kontexte sú 

legitímne všetky pokusy o vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania pedagogických 

pracovníkov, rovnako ako všetky odborné práce, ktoré takéto aktivity analyzujú v snahe 

identifikovať perspektívne tendencie, resp. poukázať na slabé miesta. To platí aj 

o predkladanej dizertačnej práci Ivany Shánilovej. 

b) Štruktúra a obsah práce 

Predkladaná dizertačná práca má teoreticko-empirický charakter. Tomuto faktu zodpovedá aj 

jej štrukturálne členenie. Za východisko textu považujem teoretickú časť práce. Pri jej 

koncipovaní mala autorka niekoľko možností. Z andragogického hľadiska považujem za 

správne, že úvodné state (podkapitola 1.1 a 1.2) sú primárne orientované na analýzu 

jednotlivých aspektov ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, ako centrálnej témy 

práce. V zmysle tejto logiky považujem za funkčné, že svoju analýzu autorka opiera 



o strategické, resp. legislatívne dokumenty domácej i zahraničnej proveniencie. V súlade 

s požiadavkami kladenými na tento typ prác je skutočnosť, že deskripcia uvedených 

dokumentov je doplnená vlastnými úvahami a hodnotiacimi stanoviskami dizertantky.  

Profiláciu práce dotvára podkapitola 1.3 venovaná charakteristike samotnej cieľovej skupiny 

opätovne prepojená na andragogický rozmer. Aj v tejto časti nachádzame text 

komparatívneho charakteru, ukotvujúci problematiku do širších vývojových, resp. 

medzinárodných súvislostí. 

Celkovo teoretickú časť práce hodnotím ako seriózne spracované východisko pre prípravu 

a realizáciu empirického šetrenia. Empirická časť obsahovo logicky nadväzuje na 

analyzovanú teóriu. Pozitívne hodnotím skutočnosť, že v jej úvode (podkapitola 2.1) autorka 

dokumentovala svoj prehľad v problematike prezentáciou doposiaľ realizovaných 

výskumných aktivít, vzťahujúcich sa k výskumnému problému. K samotnej metodológii 

výskumu nemám závažnejšie pripomienky. Podľa môjho názoru sú dodržané všetky 

štandardne metodologické náležitosti. Rozsah výskumnej vzorky ako aj použité metódy zberu 

empirického materiálu umožnili verifikáciu výskumných hypotéz, zodpovedanie výskumných 

otázok a tak, v konečnom dôsledku, aj naplnenie cieľa výskumu. Kvantitatívna i kvalitatívna 

analýza sú spracované a prezentované na veľmi dobrej úrovni. Interpretácia výskumných 

zistení je síce spracovaná viac v deskriptívnej rovine, ale je korektná. Závery majú analytický 

charakter a opierajú sa o konkrétne výsledky výskumu. Po preštudovaní textu práce 

konštatujem, že celkovo ju možno zo štrukturálneho hľadiska hodnotiť ako kompaktný 

a vyvážený celok. 

c) Úroveň formálneho spracovania 

V texte práce nenachádzam závažnejšie formálne nedostatky. Zásady vedeckej etiky sú 

dodržiavané, práca s odbornými zdrojmi (celkovo 132 titulov) je korektná a funkčná. Osobne 

sa však domnievam, že čitateľský komfort a prehľadnosť textu by sa zvýšili, ak by autorka jej 

jednotlivé časti aj formálne spracovala vo viacerých kapitolách (štvorúrovňové členenie podľa 

mňa príliš autorizuje text). 

 

Diskusia: 

1) Autorka v texte teoretickej i empirickej časti práce opakovane zdôrazňuje problémy 

motivácie pedagogických pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu. Pýtam sa na jej 

predstavu o reálnych možnostiach riešenia tohto problému. 



2) Viackrát ocenená andragogická orientácia textu mi osobne uniká pri formulácii 

čiastkového cieľa výskum č. 5 (s. 102, resp. text na s. 127-130). Žiadam autorku, aby 

pri obhajobe zdôraznila svoj predpoklad. 

Záver 

Dizertačnú prácu Ivany Shánilovej celkovo hodnotím pozitívne. Autorka preukázala dobrú 

orientáciu v problematike. Práca má potenciál obohatiť andagogické poznanie v riešenej 

oblasti. Prácu doporučujem k obhajobe. 

 

V Banskej Bystrici 15. apríla 2014                        prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. 

 

 


