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Aktuálnosť a relevantnosť spracovanej problematiky 

Predložená habilitačná práca rieši aktuálnu problematiku a vo viacerých smeroch je zaujímavým 
príspevkom do odborného diskurzu v oblastiach, ktoré sú prepojené s detskými naivnými teóriami, 
detskými predstavami, implicitnými teóriami dieťaťa, detskými prekonceptmi, miskoncepciami, či 
implicitnými koncepciami. Z hľadiska svojich teoretických a empirických ambícií prácu považujem za 
komplexnú prehľadovú monografickú štúdiu. Autorka habilitačnej práce si indikovala náročný cieľ, pri 
dosiahnutí ktorého relevantne zužitkovala svoje odborné poznatky a skúsenosti. V práci sa venuje 
poznávaniu sveta dieťaťa a ako dané poznanie možno rozvíjať a kultivovať. Jej zámerom bolo 
zmapovať, ktoré rozhodujúce determinanty vyplývajú na detské naivné teórie, a ako je možné ich 
diagnostikovať a rozvíjať v oblasti vzdelávania i profesionálnej kariéry učiteľa. Je potrebné si 
uvedomiť, že uvedená problematika je komplexným javom a opiera sa o výskumy z oblasti ľudského 
poznania, ktorému venuje výskum pozornosť už takmer 50 rokov. Jednou z dôležitých otázok, ktoré 
sa aj v súčasnosti dostávajú do popredia, je ako má učiteľ reagovať na vlastné skúsenosti dieťaťa. Inými 
slovami, ako sa má pozerať na poznanie javov, ktoré dieťa má už pred tým, ako sa stanú predmetom 
vyučovania. Toto poznanie je kvalitatívne odlišné od poznania sveta dospelým (učiteľom, vedcom), 
ktoré sa označuje ako naivné detské teórie. Naivné teórie sú však detskými interpretáciami javov, 
s ktorými sa dieťa stretáva vo svojom sociokultúrnom prostredí. Naivné teórie majú ako kognitívnu 
zložku (porozumenie javu), aj zároveň afektívnu zložku (vzťah k poznaniu a jeho hodnotenie). 
Predložená habilitačná práca práve opisuje skúmanie detských, žiackych naivných teórií, ktoré nie sú 
v súlade s vedeckým poznaním sveta, ale pre deti, žiakov sú však zmysluplné a tvoria dôležitý nástroj, 
pomocou ktorého sa dieťa, žiak vynachádza, sebauplatňuje vo svete. Autorka približuje aktualizované 
vedecké poznatky toho, ako si deti, žiaci vytvárajú vlastné poznanie v kontexte výučby a toho, čo z 
toho môže reálne plynúť pre učiteľa. Vytvorila istú zbierku jednotlivých výskumných sond (aktivít), 
ktoré získala v rámci záverečných prác i samotných výskumov. Zároveň názorne objasňuje prienik 
vizualizovanej a interpretatívnej roviny utvárania rôzneho tematického detského a žiackeho 
poznania. Habilitačná práca má preto viditeľný prínos pre oblasť vedy predprimárneho a primárneho 
vzdelávania, ako pre vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov, tak i pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v 
praxi, a v neposlednom rade i pre rodičov a širšiu verejnosť, ktorá sa o danú problematiku zaujíma. 
Preto veľmi oceňujem zvolenú tému predloženej knižnej publikácie a spôsob, akým túto tému autorka 
uchopila a odborne spracovala. 
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Obsahová stránka habilitačnej práce 

Pri hodnotení štruktúry práce konštatujem prehľadnosť, tiež vyjadrovaciu schopnosť autorky. Práca 
je dobre vyvážená, ako v obsahu jednotlivých kapitol, podáva kvalitný prehľad základných doterajších 
poznatkov a ich kritické zhodnotenie. Veľmi oceňujem, že autorka vychádza zo širokej základne 
dostupnej literatúry, ktorá sa k tejto problematike viaže. Autorka svoj zámer rozvrhuje do šiestich 
kapitol s prislúchajúcimi podkapitolami. Samotné kapitoly majú logickú následnosť a vzájomne sú 
súvzťažné k téme habilitačnej práce. Jednotlivé kapitoly koncepčne spolu tvoria istú autorkinu líniu 
uvažovania o predmetnej problematike. Tematické rozvrstvenie kapitol je z istého hľadiska 
pozoruhodné, umožňuje nahliadnuť do blízkeho i vzdialenejšieho sveta detí, žiakov. Prvá kapitola sa 
venuje vymedzeniu pojmov a sprehľadneniu terminológie, ktorá sa v diskurze o detských naivných 
teóriách využíva, ako aj prehľad metód a nástrojov diagnostikovania detských naivných teórií, 
s dôrazom na význam a dôležitosť ich diagnostikovania. Rovnako prínosné sú však aj ďalšie dve 
kapitoly, ktoré tvoria teoretické ukotvenie témy. Osobitnú pozornosť venuje autorka naivným 
teóriám vs. miskoncepciám, čo možno z hľadiska didaktického spracovania učiva pokladať za 
opodstatnené a hodnotné. Venuje sa dôkladnej analýze aktuálneho stavu nazerania odborníkov na 
otázky detských, žiackych naivných teórií z aspektu teoretického, didaktického, diagnostického a 
empirického. Informácie spolu s autorskými citáciami sú v texte vhodne implementované. Autorka sa 
opiera o rozmanité informačné zdroje, ktorými podporuje svoje myšlienky. Môžem konštatovať, že 
úroveň spracovania teoretickej časti svedčí o dobrom zvládnutí teórie danej problematiky, kdeže 
autorka na základe analýzy textov, syntetizujúcimi postupmi a zovšeobecnením vyvodila aktuálne 
teoretické východiská. Metodologické východiská skúmania sú koncipované v takom zábere, aby 
vytvárali dostatočnú bázu na teoreticko-analytické, teoreticko-syntetické a empirické skúmanie 
danej problematiky. Do tretej, štvrtej a piatej kapitoly sú koncentrované výskumné aktivity. Ide 
o zaujímavý prehľad výskumných sond, ktoré majú výskumný charakter. Tieto kapitoly sú opatrené 
dôležitými informáciami o výskumoch, ktoré prinášajú predovšetkým podnetné a inšpirujúce zistenia 
pre reflektujúceho učiteľa. Avšak výber informačných zdrojov domácich a zahraničných výskumov v 
oblasti detských naivných teórií je nerovnocenný. Prehľad výsledkov domácich výskumov vychádza 
prevažne z analýzy záverečných prác, ktorá má väčšinou deskriptívny charakter. Naopak analýza 
zahraničných výskumov z renomovaných časopisov je podložená diskusiou. Šiesta kapitola má 
zásadný význam, zaoberá sa naivnými teóriami v kontexte vzdelávania. I tu opäť autorka postupuje 
systematicky a ponúka prehľad zásad v ich aplikačnej rovine. V nadväznosti na to, v nasledujúcich 
podkapitolách autorka opisuje model koncepčnej zmeny, stratégie učenia sa podporujúce koncepčné 
zmeny, ktoré sú založené na kognitívnom konflikte a jeho riešení, ako aj stratégie vyučovania 
založené na rozvoji predstáv, ktoré sú konzistentné s vedeckým pohľadom. Opísaným podkapitolám 
sa venujem preto, lebo ich prínos pre učiteľskú prax v školách bude cenný a vítaný. Zaujímavé je 
vyústenie monografie do odporúčaní pre teóriu a prax, ktoré sú istým východiskom pre ďalšie 
skúmanie danej problematiky. Ozvláštnením textu monografie sú príklady z realizovaných výskumov 
detských, žiackych naivných teórií, ktoré autorka vhodne do textu implementuje. 

Výsledky habilitačnej práce 

Autorke sa podarilo skoncipovať zásadný monografický text, ktorým dosiahla svoj cieľ: „Cieľom tejto 
monografie je spracovať teoretické východiská, konfrontovať ich s rôznymi inými názormi odborníkov, 
priniesť ucelený pohľad na spracovanú tému od začiatku jej „pôsobenia“ v pedagogických vedách, až po 
jej súčasné spracovanie a využitie vo výskume”. Ako i cieľ: „Predkladaná monografia si kladie za cieľ 
zodpovedať na tieto otázky, ale prirodzene, aj na mnohé ďalšie otázky, ktoré sa vynárajú s pribúdajúcim 
počtom strán tohto diela a čoraz väčšieho teoretického rámca riešenej problematiky”. Ide o ucelené dielo 



  Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 
  Račianska 59, 813 34 Bratislava 
 
 

poskytujúce dôležité informácie vzťahujúce sa na koncept detských, žiackych naivných teórií aj v 
spojitosti so školskou výučbou. Autorka odviedla kus zodpovednej práce už len tým, že sa dlhodobo 
dôkladnejšie venuje tejto tematike. Veľmi vhodným je autorkine konceptuálne opieranie sa o uvedené 
výskumné aktivity s uvádzaním autorkinho pohľadu. Uvedené dielo má svoje vedecké opodstatnenie. 
Predovšetkým pozitívne hodnotím prezentovaný sumár aktuálnych poznatkov danej problematiky 
v kontexte súčasných teoreticko-empirických východísk a perspektívne smerovanie jej ďalšieho 
vývoja v medzinárodnom a domácom kontexte. 

Posúdenie formálnej úrovne habilitačnej práce 

Z formálneho hľadiska v habilitačnej práci nenachádzam žiadne závažnejšie nedostatky. Práca je 
napísaná kultivovaným a čitateľným odborným jazykom, v súlade s príslušnými pravidlami a citačnými 
normami, bez gramatických a štylistických nedostatkov. V protokole o kontrole originality z CRZP s 
výsledkom 24,64 %, možno prácu hodnotiť ako originálne dielo. 

Otázky na obhajobu: 

- Fenomén koncepčnej zmeny sa z hľadiska naivných teórií a (socio)konštruktivistického chápania 
procesu učenia sa skúma a interpretuje v rámci dvoch hlavných a vzájomne  protichodných 
teoretických perspektív: „poznanie ako teória“ a „poznanie ako prvok“. Čo majú spoločné obe 
koncepcie a v čom sa dva dominantné názory rozchádzajú? 

- Aké vyučovacie stratégie má uplatňovať učiteľ z hľadiska jednotlivých koncepcií koncepčnej 
zmeny na efektívnu elimináciu naivných teórií v procese učenia sa detí, žiakov bez toho, aby 
ohrozil sebaúctu učiacich sa subjektov? 

- Výsledky výskumov, ktoré v práci prezentujete plánujete využiť, uplatniť alebo zostanú „len“ v 
rovine istých odporúčaní? 

Záver 

Habilitačná práca je úplným textom, ktorým autorka predstavuje svoj pohľad na tematické prepojenie 
teórie a praxe prostredníctvom prehľadu vybraných záverečných prác i výskumov. Habilitačná práca 
(typu monografia) autorky Mgr. Márie Belešovej, PhD. spĺňa predpoklady na to, aby bola uznaná ako 
postupová práca v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Habilitačnú prácu odporúčam na obhajobu 
a po jej úspešnom obhájení v rámci habilitačného konania odporúčam udeliť autorke vedecko-
pedagogický titulu docent v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia predškolská a 
elementárna pedagogika. 
 
 
 
 
V Bratislave 25.10.2021 
 

doc. PaedDr. Eva Severini, PhD. 
oponentka 


