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Aktuálnosť témy habilitačnej práce: 

Autorka habilitačnej práce si stanovila náročný cieľ, pri dosiahnutí ktorého v relevantnej 

miere zužitkovala svoje odborné poznatky a skúsenosti. Tému habilitačnej práce Stratégie 

podpory v začiatočnom písaní môžeme považovať za mimoriadne aktuálnu a zmysluplnú, 

z hľadiska súčasného pedagogického diskurzu a jeho aktuálnych výziev.  

Štruktúra habilitačnej práce, primeranosť k téme:  

Pri hodnotení štruktúry predloženej habilitačnej práce PaedDr. Blanky Kožík Lehotayovej, 

PhD. Stratégie podpory v začiatočnom písaní možno konštatovať, že jej štruktúra postuluje 

rozmanité relevantné aspekty, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie komplexného náhľadu na 

predmet jej odborného záujmu.  Práca je dobre vyvážená čo do obsahu jednotlivých kapitol, 

podáva kvalitný prehľad základných doterajších poznatkov a ich kritické zhodnotenie. 

Oceňujem, že habilitantka vychádza zo širokej základne dostupnej literatúry rôznorodej 

proveniencie, čo v konečnom dôsledku prispelo k viacerým inšpiratívnym návrhom, ktoré sa 

môžu stať veľmi vhodnou súčasťou pertraktovanej problematiky aj v podmienkach 

bezprostrednej pedagogickej praxe.    

Habilitačná práca je štruktúrovaná do štyroch nosných kapitol. Z toho prvé tri sú súčasťou 

teoretických analýz, pričom štvrtá kapitola predstavuje empirickú časť práce. Teoretická časť 

je spracovaná účelne z hľadiska témy a zamerania habilitačnej práce. Habilitantka zohľadnila 

diachrónny i synchrónny princíp, čím prispela v postulovaných intenciách už k uvedenému 

komplexnému náhľadu na predmet jej odborného záujmu. V jednotlivých kapitolách 

analyzuje teoretické východiská problematiky, ozrejmuje pojmový aparát, pričom má na 

zreteli  aj skutočnosť, že takto zamerané úsilie má zákonitým spôsobom aj interdisciplinárny 

charakter, keďže reflektuje špecifiká viacerých vedných odborov, predovšetkým však 

vzhľadom na detského recipienta v súvislosti s vývinovou psychológiou. Úroveň spracovania 

teoretickej časti  habilitačnej práce svedčí o tom, že k jej koncipovaniu autorka pristúpila so 

všetkou zodpovednosťou, súc si vedomá komplementárnosti takto orientovaného výskumu.  

Metodologická stránka habilitačnej práce, stanovenie cieľov, výber metód: 

Pohľad na obsah práce presviedča o správnej metodológii písania jej teoretickej časti ako aj o 

metodologickej správnosti a realizácii uskutočneného výskumu a formulovania záverov 

práce. V empirickej časti práce habilitantka preukázala svoju odbornú zdatnosť v oblasti 

samostatnej vedeckej výskumnej práce. Zároveň možno dodať i to, že habilitantka 



vychádzala tiež z vlastnej skúsenosti na poli edukácie i profesionálnej kariéry. Autorka v takto 

postulovaných súradniciach na základe analýzy textov, syntetizujúcimi postupmi a 

zovšeobecnením vytvorila aktuálne platné teoretické východiská súčasného stavu 

problematiky. Uvedené teoretické a metodologické východiská skúmania sú koncipované v 

dostatočnom zábere, aby determinovali bázu  teoreticko –analytického, k teoreticko – 

syntetického a empirického skúmania fenoménu počiatočného písania a stratégií jeho 

podpory. 

Ciele výskumu si autorka stanovila v súlade so skúmanou problematikou, výskumnými 

zámermi a empirickými cieľmi habilitačnej práce. Autorka zvolila výsostne vhodným 

spôsobom kvalitatívno-kvantitatívny dizajn výskumu, pričom vyhodnocuje jeho pôvodné 

výsledky, ku ktorým dospela, zároveň navrhuje riešenia a predstavuje aj odporúčania pre 

priamu edukačnú prax vo vzťahu k jednotlivým intenciám výskumnému problému. 

Empirická časť habilitačnej práce predstavuje odborne fundovaný a zrozumiteľný celok, 

v rámci ktorého sa prejavila kreatívna invencia autorky, jej pevný vzťah s existujúcou 

realitou. Žiada sa poznamenať aj to, že do popredia vystupuje aj detailne realizovaná 

deskripcia a explanácia metodických postupov realizácie výskumu. Voľba výskumného 

inštrumentária je adekvátna predmetným a cieľovo-výskumným zámerom. Vo výsledkovej a 

diskusnej časti habilitantka formuluje na základe svojich empirických zistení a analýz 

konkrétne závery. 

 Jazyková a štylistická stránka habilitačnej práce: 

Práca po formálnej a jazykovej stránke (štýl, jasnosť výpovede, schopnosť formulácie 

výsledkov, analýz atď.). Spĺňa požiadavky kladené na tento druh prác. Oceňujem 

prehľadnosť, tiež vyjadrovaciu schopnosť autorky. 

Prínos habilitačnej práce pre teóriu a prax: 

Poňatie celej problematiky, stanovenie vlastného prístupu a cieľových zameraní, ako i celý 

prístup k spracovaniu habilitačnej práce možno pokladať za úspešný. Autorka na základe 

svojho odborného bádania v kontinuálnej nadväznosti a v spätosti s vlastnou profesijnou 

činnosťou prenikla do zložitej edukačnej reality problematiky. Spracovávaná problematika sa 

tak na základe uvedených konštatácií môže stať súčasťou rozpravy  v oblasti terciárneho 

vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov, ako aj  v širšom spoločenskom kontexte. Autorka 

na základe doposiaľ známych relevantných informácií vytvorila kategorizáciu požiadaviek na 

koncipovanie a tvorbu stratégií v začiatočnom písaní,  a preto bude určite zaujímavé 

sledovať, či uvedené stratégie a bádateľské aktivity habilitantky nájdu svoje uplatnenie 

nielen v pedagogickej praxi, ale aj v ďalších oblastiach spoločenského diania.   

Otázky do diskusie: 

• V intenciách fenoménu začiatočného písania  možno ako čiastkový špecifický problém 

vnímať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako tento problém vnímate 

z hľadiska Vami skúmanej problematiky v kontexte inej kultúrnej identity? 

• Aký vplyv má na začiatočné písanie lateralita žiaka? 



• Ako vnímate súvzťažnosť pertraktovanej problematiky s výtvarným a hudobným 

umením?  

• Aké sú Vaše výzvy a perspektívy v oblasti takto orientovanej problematiky? 

Záver: 

Oceňujem publikačnú aktivitu habilitantky z oblasti jej predmetného záujmu. Vo vzťahu k 

extenzívnym ukazovateľom vedecko-výskumnej činnosti pre získanie vedecko-

pedagogického titulu docent môžem konštatovať, že habilitantka splnila nielen stanovené 

kritériá, ale ich aj v niektorých parametroch vysoko prekračuje, a to nielen z kvantitatívneho 

hľadiska, ale aj z kvalitatívneho. 

Habilitačnú prácu považujem za vyhovujúcu pre získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent, tak aj pre ďalší rozvoj diskutovanej problematiky a vzhľadom na bezprostrednú 

realizáciu v pedagogickej praxi. Habilitačnú prácu odporúčam a po úspešnej obhajobe 

navrhujem PaedDr. Blanke Kožík Lehotayovej, PhD. udeliť titul docent v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania: Predškolská  a elementárna pedagogika. 
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