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Posudzovaná publikácia ZACHAROVÁ, JURSOVÁ, Z., 2019. Naratívny formát v škole. Od 
metódy k výskumu. Bratislava: Havava, 2019, 122 s. ISBN 978-80-89932-11-5 bola 
predložená ako habilitačná práca. Má modernú tému, ktorá patrí do študijného programu. 
Vo vydavateľstve prešla recenzným konaním štyroch odborníčok. Jej vydanie podporila 
Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.   
 
Súčasný stav riešenia problematiky autorka spracovala na 5 stranách textu. Zamerala 
sa na pomoc rómskym deťom v škole, ktorých materinským jazykom nie je vyučovací 
jazyk školy. Význam problematiky zdôvodnila publikovanými tvrdeniami zahraničných 
a slovenských autorov. Do akej miery sa pritom opierali o výskumné údaje, nie je zrejmé. 
Presvedčivé by boli údaje z podobných výskumov doma a v zahraničí. Aj evalvačné správy 
z národných projektov priniesli informácie o stave a požiadavkách vzdelávania detí 
z marginalizovaných rómskych komunít. Prehľad zistení iných autorka nahradila 
hľadaním vlastného riešenia. Vypracovala projekt, v ktorom realizovala výskum. 
 
Projekt a výskum mali konkrétne ciele aktivít, nie výskumu. Vo výskume bola použitá 
kvantitatívno-kvalitatívna výskumná stratégia v 3 fázach. V rámci nich autorka uviedla 
výskumy a zistenia, na ktoré vo svojom výskume nadviazala. V druhej fáze výskumu 
opísala metodické materiály ako súčasť tejto publikácie. K tomuto posúdeniu neboli 
dodané, preto nie sú predmetom odbornej recenzie habilitačnej práce. Opis metodiky je 
v samostatnej kapitole. Súčasťou opisu sú zásady a metodický postup učenia sa jazyka 
a práce učiteľa a detí s príbehmi. Metodika obsahuje známe metódy rozvíjania jazykových 
a komunikačných spôsobilostí detí v primárnom vzdelávaní, ktoré sa učitelia vo 
vysokoškolskom štúdiu učia používať. Z tohto pohľadu je metodika praktická. 
 
Experimentálne overovanie metodiky začalo v septembri 2019. Hlavnému výskumu 
predchádzal pilotný výskum. 11 testov bolo použitých na dokázanie efektivity vytvorenej 
metodiky. Išlo o náročnú prácu výskumníkov v teréne škôl. V experimente boli v pred-
teste a post-teste použité dva z nich a dva len v pred-teste. Výskumnú vzorku tvorilo 43 
žiakov z nultého, prvého a druhého ročníka. Výsledky z testov autorka kvalitatívne 
interpretovala v podobe ukážok a opisov kvality výpovedí detí. Do výsledkov nezahrnula 
štatistické analýzy individuálnych výsledkov detí pred a po aplikácii metodiky z hľadiska 
položiek testu, hodnotenia učiteľom, porovnania výsledkov experimentálnej a kontrolnej 
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skupiny a skúmania ich súvislostí, čo sa už v habilitačnej práci očakáva. Autorka neopísala 
dizajn výskumu, výskumnú stratégiu ani metodiku výskumu. Experiment ako metóda 
kvantitatívneho výskumu zrejme nepoužila, lebo nedokazovala kauzálne dôsledky 
pedagogického pôsobenia. Na strane 60 píše o experimentálnom overovaní, ale proces 
realizácie aj interpretácia zistení o tom nesvedčí. To, čo realizovala sa podobá na akčný 
výskum. Opis výsledkov výskumu prezentovala ako výber zaujímavých výsledkov detí 
s komentovaním. Chýba seriózna vedecká diskusia výskumných zistení v porovnaní 
s inými výsledkami výskumov, súvislosťami vo vlastnom výskume a skvalitňovaním 
pedagogickej praxe. Nedostatkom interpretácie výskumných zistení je podcenenie 
podania exaktných vedeckých dôkazov z výskumu vzhľadom k výskumným otázkam a 
cieľom výskumu. Tie autorka neformulovala, čo sťažovalo objektívne posúdenie jej 
výskumného snaženia, hlavne posúdenie dôveryhodnosti výskumných zistení. Chýba 
systematizácia interpretácie a diskusie výsledkov výskumu vo vzťahu k nim. Ide o zhluk 
rôzne interpretovaných údajov, v súvislostiach ktorých sa nezainteresovaný čitateľ 
postupne stráca. Autorke by v tom pomohla práca v štruktúre vedeckej štúdie IMRaD a 
hlavne premyslený vedecký dizajn projektu výskumu, ktorý by ju viedol v získavaní aj 
spracovávaní výskumných údajov. 

   
Otázky do diskusie 
 

1. Opíšte dizajn Vášho výskumu.  
2. Prezentujte ciele výskumu a zhodnoťte, ako ste ich dosiahli podľa výsledkov.  
3. Podajte dôkazy o platnosti hypotézy na s. 14: „Predpokladáme, že zavedenie projektu 

bude mať najväčší pozitívny vplyv u detí s rómskym jazykom“. Ako ste ju overovali? 
4. Ako ste zabezpečili etiku vlastnej výskumnej práce? 
5. Aké sú limity Vášho výskumu? 
 

Záver posudku a odporúčania 
Nepochybujem, že ide o dobre spracovanú odbornú monografiu určenú na zrozumiteľné 
prezentovanie výskumného procesu a jeho výsledkov širokej odbornej verejnosti. Kvalita 
vedeckej monografie je založená na originálnych, platných a spoľahlivých výskumných 
zisteniach získaných presne určeným spôsobom zberu výskumných dát a ich spracovania 
vo výskumných metódach podľa dizajnu výskumu uznávaného vo vedeckej komunite. 
Autorka túto požiadavku podcenila. Očakávam, že moje pochybnosti vyvráti dôkazmi 
z výskumu a odpovedaním na otázky. Habilitačnú prácu autorky odporúčam na obhajobu. 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici 18. 10. 2021                                                doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. 
 


