
Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc., Univerzita Komenského  
Pedagogická fakulta v Bratislave 

 
 

OPONENTSKÝ POSUDOK 
habilitačnej práce 

 
 
Meno a priezvisko autora: Mgr. Martin Kuruc, PhD. 
Názov práce: Motivácia k učeniu sa študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky.  
Oponentka:  Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. 
 
Odbor habilitačného konania:   Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia predškolská a 
elementárna pedagogika 
 
Rozsah habilitačnej práce: 

Habilitačná práca má rozsah 132 strán textu, doplnená je 45 obrázkami a grafmi, 30 
tabuľkami. Na stranách 119 až 125 je uvedený Zoznam bibliografických odkazov, ktorý je spracovaný 
podľa platnej normy STN. Ide o domácich, ale aj zahraničných autorov zaoberajúcich sa danou 
problematikou. Súčasťou práce je aj register pojmov (str. 129) a menný register (str. 130-131). 
Habilitačná práca vyšla ako zahraničná vedecká monografia.   
 
Aktuálnosť zvolenej témy  a cieľ habilitačnej práce: 

 Spracovaná habilitačná práca je orientovaná na aktuálnu tému motivácie k učeniu u 
študentov predprimárneho a primárneho vzdelávania v smere perspektívneho utvárania pozitívneho 
vzťahu k deťom v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Okrem toho rieši aj problematiku 
sebaregulatívneho učenia sa študentov, so snahou podporiť samostatnosť, zodpovednosť, kritické 
myslenie, tvorivosť študentov, ale aj ich budúcich žiakov, pretože sebaregulatívne učenie sa stáva 
celoživotnou devízou človeka.  

Doktor Kuruc ďalej podáva prehľad o vybraných kľúčových teóriách sebaregulácie učenia a 
objasňuje súčasné modely sebaregulácie učenia popredných autorov.  

 
Posúdenie teoretických východísk a empirickej časti habilitačnej práce: 

Predkladaná habilitačná práca je rozdelená do  6 kapitol. Kapitoly 1 a 2 tvoria teoretické 
východiská. V kapitole 3 habilitant prináša analýzu výsledkov slovenských žiakov z medzinárodných 
meraní OECD a vybrané výsledky z merania motivácie k učeniu sa, ktoré realizoval v rokoch 2017 až 
2019. Vo 4. kapitole doktor Kuruc prináša analýzu sebaregulačných štýlov učenia sa študentov.  Ide o 
oblasť skúmania, ktorej sa z pohľadu kvantitatívnej metodológie nevenovalo na Slovensku veľa 
pozornosti. V 5. kapitole uvádza východiská pre zmenu súčasného stavu a v 6. kapitole sú 
odporúčania pre teóriu a prax.  

 
Úroveň rozpracovania teoretickej časti práce je veľmi dobrá. Autor hneď v prvej kapitole 

venoval priestor zdôvodneniu riešenia problematiky, štruktúre habilitačnej práce a designu výskumu. 
Prehľadne a výstižne konkretizuje teoretické a empirické ciele habilitačnej práce s nadväznosťou na 
jeho vedeckú a odbornú prácu. 

Druhá kapitola  habilitačnej práce je úzko zameraná na teóriu sebaurčenia amerických 
autorov Deciho a Ryana, čo z môjho pohľadu postupoval správne, keďže jeho výskum sa opiera práve 
o túto teóriu. Tú rozpracoval veľmi podrobne. Keďže ide o teóriu u nás málo známu, tak čitateľa 



oboznamuje zo základnými pojmami vyplývajúcimi zo spomínanej teórie týkajúce sa oblasti motivácie 
k učeniu a vysvetľuje vzťah vonkajšej a vnútornej motivácie z nového pohľadu. Problematika 
motivácie a jej postavenia je v habilitačnej práci správne rozpracovaná a autor zdôrazňuje jej 
mimoriadnu dôležitosť v procese sebaregulácie učenia sa. 

 To mu uľahčilo  orientáciu  v následnej časti habilitačnej práce, ktorá poskytuje súhrnný 
prehlaď motivácie žiakov vyplývajúcich z výsledkov medzinárodných meraní.  Pre možnosť 
porovnania sa autorovi podarilo dodržať rovnakú štruktúru a vyváženosť teoretickej a empirickej časti 
habilitačnej práce.  

 
K teoretickej časti práce nemám závažné pripomienky až na tú, že mi chýba stručný prehľad 

kľúčových teórií sebaregulácie a ich predstaviteľov;  tým by vlastne zdôvodnil, prečo sa rozhodol pre 
výber teórie sebaurčenia amerických autorov Deciho a Ryana. 

 
Druhú polovicu habilitačnej práce tvorí empirický výskum. Ide o viacročný, kontinuálny, 

kvantitatívne orientovaný výskum v oblasti motivácie (sebaregulácie) k učeniu sa.  Autor aj tu nejde 
do šírky, ale do hĺbky -  skúma vzájomné vzťahy a súvislosti, komparuje a triedi. V prvej časti 3. 
kapitoly analyzuje a interpretuje dáta z medzinárodných meraní PISA, PIRLS a TIMSS. Výsledky 
vlastného výskumu prináša v druhej polovici tretej a vo 4. kapitole. Celá empirická časť habilitačnej 
práce je analýzou výsledkov doterajších vlastných a tiež iných výskumov. Vlastný výskum je 
orientovaný na uplatňovanie regulácie a sebaregulácie v pregraduálnej príprave študentov 
predškolskej a elementárnej pedagogiky v predmetoch s technickým zameraním,  v matematike 
a prírodovedných predmetoch. 
  

Výskumné otázky sú orientované na sebaregulačné štýly študentov v spomínaných 
predmetoch, a to v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia  na troch pedagogických fakultách na 
Slovensku: PdF UK v Bratislave, PdF UMB v Banskej Bystrici a PdF KU v Ružomberku. Výskumné otázky 
sú správne orientované na splnenie cieľa výskumu. Použité výskumné nástroje sú vhodne volené. 
Patria k nim štandardizovaný modifikovaný dotazník orientovaný na posúdenie motivačných štýlov  
(SRQ – Academic),  ďalej metódy orientované na výpočet validity a reliability a  testy na zisťovanie 
vzťahov a rozdielov medzi skúmanými premennými. Správne volené výskumné nástroje umožnili 
spoľahlivo vyhodnotiť typy regulácie a sebaregulačné štýly skúmaných študentov.  

Výskumný súbor bol zostavený na základe zámerného výberu študentov študijného programu 
predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Respondenti boli 
oslovovaní náhodne prostredníctvom on-line dotazníka. Výsledky výskumu ukázali zhody a rozdiely 
v zastúpení regulačných a sebaregulačných štýlov v štúdiu matematiky, prírodovedy a techniky, pri 
jednotlivých stupňov a druhov štúdia a jednotlivých skúmaných fakultách. Chcem poukázať na vysokú 
odbornú úroveň analýzy, a to nielen z pohľadu prípravy budúcich učiteľov, ale aj z pohľadu ich 
budúcich žiakov.   
  

Práca ústí do formulovania základných východísk pre zmenu vzdelávacieho systému v 5. 
kapitole. Autor formuluje východiská a neskôr v 6. kapitole aj odporúčania pre teóriu, prax a výskum 
prostredníctvom dvoch prístupov. Ide o autonómiu podporujúci prístup učiteľa v triede, ktorý má 
následne presah do prístupu zameraného na učiaceho sa. Cieľom oboch týchto prístupov je 
budovanie prostredia, ktoré autor označuje ako inovačný ekosystém.  Pripomienky k výskumnej časti 
nemám žiadne.  
 
Výsledky habilitačnej práce a jej prínosy pre vedu a výskum 

Predložená habilitačná práca má prínos jednak pre ďalšie bádanie vo zvolenej problematike, 
pretože autor dodržiava striktný prístup, metodologickú a etickú čistotu. Učí, ako  pripraviť výskum, 
spracovávať a komentovať výsledky predovšetkým pre ďalšie bádanie.   Výsledky, ktoré autor prináša, 
majú mnohostranné využitie. Pre študentov  v tom, že im umožní sebareflexiu vlastného učenia sa, 
ukáže im cestu, ako pristupovať k predmetom, ktoré považovali za náročné. Toto sa výrazným 



spôsobom môže prejaviť iným prístupom k žiakom, ktorých budú učiť.  Pre tých, ktorí vytvárajú 
reformu vzdelávania, môže byť zdrojom inšpirácií hľadania nových ciest vzdelávania na všetkých 
stupňoch škôl tak, aby vzdelávaný jedinec bol motivovaný. 

  
Prínos habilitačnej práce pre vedu a prax (silné stránky): 
 

- dôsledný výber základných terminologických pojmov a ich teoretické rozpracovanie, 
- na konci jednotlivých kapitol autor vhodne uvádza vlastné sumarizujúce závery týkajúce sa  

účelu ich vypracovania vo vzťahu k riešenej problematike a zameraniu habilitačnej práce,  
- posúdenie kľúčových dokumentov relevantných národných a medzinárodných inštitúcií v ich 

komplexnosti a nadväznosti naprieč vzdelávacím systémom, 
- vhodne zvolený metodologický postup výskumu, 
- zaujímavé je  vyústenie práce do formulovania východísk pre zmenu vzdelávacieho systému 

a odporúčaní pre teóriu, prax a výskum. 
 
Nedostatky (slabé stránky) práce: 
 

- zložitá štylistika v častiach textu,  kde autor pracuje najmä so zahraničnými zdrojmi  
- odporúčania pre teóriu a prax  nedostatočne explicitne vyjadrené 

 
          Doktor Kuruc svojou prácou preukázal odbornosť a tvorivé schopnosti vo zvolenom obore. 
Doteraz nebol súhrne publikovaný prehľad o výskumných projektoch zameraných na motiváciu 
a sebareguláciu učenia sa v systéme vzdelávania.  

 
Posúdenie formálnej úrovne habilitačnej práce 

Z formálneho hľadiska sa v práci nenachádzajú vážnejšie nedostatky. Práca je napísaná 
v súlade s príslušnými pravidlami bez vážnejších gramatických a štylistických nedostatkov. 
V habilitačnej práci sú dodržané príslušné bibliograficko-dokumentačné normy a je vidieť evidentný 
rozdiel medzi vlastnými a cudzími myšlienkami. Formálnu stránku autor zvládol na veľmi dobrej 
úrovni. 
 
Vyjadrenie oponenta k overeniu miery originality a prínos habilitačnej práce: 

Na základe poskytnutého protokolu o kontrole originality z CRZP s výsledkom 6,46% (práca 
nemá výraznejšiu zhodu s žiadnym iným ani vlastným dielom autora) možno teda konštatovať, že 
predkladaná práca je originálnym dielom.  
 
Pripomienky a otázky k obhajobe: 
V čom Vy osobne vidíte prínos Vašej habilitačnej práce? 
 
Záverečné hodnotenie habilitačnej práce: 

Predkladaná habilitačná práca Mgr. Martina Kuruca, PhD. predstavuje ucelené riešenie 
aktuálnych problémov v oblasti motivácie učenia sa v sústave prípravy budúcich učiteľov 
predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania. V habilitačnej práci zahŕňa poznatky 
o inovovaných stratégiách a postupoch používaných vo vzdelávaní. Prináša ucelený pohľad na riešenú 
problematiku cez vlastné, ale aj medzinárodné výskumne zistenia. Všetky tieto spomínané 
skutočnosti sú značnou mierou prínosné pre ďalšie smerovanie systému prípravy budúcich učiteľov 
a celkovo systému vzdelávania na Slovensku.  

 
Habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe a po úspešnom obhájení a zodpovedaní uvedených 

otázok v diskusii odporúčam v zmysle platných predpisov v SR  udeliť titul 
 

 



„docent“ 
 
v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia predškolská a elementárna pedagogika 

 

 
V Bratislave dňa: 20.10.2021                   Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. 

                                                                                                           oponentka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


