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 Obdobie postmoderny je, v porovnaní s obdobím moderny, spojené s veľkým množstvom 

zásadných technologických i spoločenských zmien a ich nebývalou akceleráciou. Premietajú sa 

do všetkých oblastí nášho života. Menia náš životný štýl i priority. Menia naše deti, žiakov, 

študentov. Môžeme ich považovať za „dobré“, napr. priame spoznávanie iných krajín a kultúr, 

„menej dobré“, napr. čitateľská  gramotnosť, i za „zlé“, napr. enormná enviromentálna záťaž 

obalovými odpadmi. Nerešpektovať a kriticky nereflektovať tieto zmeny nemôže, ak chce byť 

skutočne súčasnou, ani pedagogika. Slovami klasika: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál!“  

 Autor predkladanej práce je citlivý na spoločenské zmeny a zmeny v spôsobe napĺňania 

nielen vzdelávacích potrieb študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky, ale celkového 

konceptu výchovy a vzdelávania na Slovensku. (Pregnantne to formuluje predovšetkým v pr-

vej a „vizionársky“ v piatej kapitole). Motivácia (detí, študentov, dospelých) k učeniu sa nie je 

teda pre neho len cesta k získaniu vedomostí a sociálnych zručností, ale je to pre neho zásadné 

východisko akéhokoľvek osobnostného rastu jednotlivca. To je rozmer, ktorý vnímam ako 

mimoriadne dôležitý, ktorý skutočne oceňujem. Jeho monografia, ktorú predkladá ako ha-

bilitačnú prácu, je nielen aktuálna a duchom moderná, ale, čo je veľmi dôležité, je aj skutočne 

vedecká. 

 Táto „vedeckosť“ sa výrazne premieta už do druhej kapitoly (potom i do troch nasledujú-

cich kapitol) – Motivácia v kontexte Teórie sebaurčenia. Teoretický rámec nie je len akousi 

kompiláciou rozličných autorov a autorít, ale je premysleným, zrelým a kritickým výberom 

odborníka, ktorý je v danej oblasti veľmi dobre zorientovaný. Oceňujem jednak fakt, že autor 

nezaťažuje čitateľa zbytočnou „vatou“, je schopný v hutnej podobe popísať podstatné charak-

teristiky tejto teórie, resp. týchto teórií, jednak to, že čerpá z relevantných zahraničných zdro-

jov a neuchyľuje sa k sekundárnym odkazom. V tomto kontexte mi ale v monografii trocha 

chýba slovník menej frekventovaných odborných pojmov a ich vysvetlenie. 

 Východiskovú ucelenosť chápania problematiky potvrdzujú i tretia a štvrtá kapitola, ktoré 

sa zaoberajú jednak „kontextuálnou“ analýzou motivácie učenia sa žiakov nižšieho sekundár-

neho vzdelávania a ich komparáciou s výsledkami medzinárodných meraní, jednak výskumne 

centrálnou otázkou, ktorou je analýza motivácie k učeniu sa študentov predprimárnej a pri-

márnej pedagogiky. Celá metodológia výskumu je kvalitatívne veľmi dobrá. Výskumný prob-

lém je jasne vedecky formulovaný, štyri výskumné otázky sú cielené, logické a jednoznačné. 

Jednotlivé výskumné nástroje, ktoré autor použil, sú zdôvodnené a vopred overované, zistenia 

sú rozsiahle, ich interpretácia je vedecky korektná. Pritom sa neuspokojuje s menej citlivými 



štatistickými nástrojmi, jeho analýzy vychádzajú z nástrojov, ktoré sú pre vedecké zistenia 

relevantné. 

 Martin Kuruc je dnes už nielen odborne zdatným, ale očividne i skutočne zručným a skú-

seným vedeckým pracovníkom. Výskum, ktorý prezentuje, je neodškriepiteľne reálnym prí-

nosom pre súčasnú predprimárnu a primárnu pedagogiku. Dnes však zďaleka nestačí iba „zistiť 

a napísať“, dôležité je dostať informácie do „byrokratického povedomia“. Preto oceňujem aj 

to, že v rámci svojich aktivít sa autor usiluje, aby jeho výskumné zistenia boli prínosom pre 

celé slovenské školstvo. Piata kapitola a šiesta kapitola – Východiská pre zmenu súčasného 

vzdelávania a Odporúčania pre teóriu a prax – by mohli byť vhodným „povinným čítaním“ pre 

ministra školstva. 

 Otázka oponenta: Rola učiteľa v škole sa výrazne zmenila. Ako túto zmenu reflektuje aktuál-

na príprava budúcich i súčasných učiteľov? Ako sa s ňou vyrovnávajú? 

 

Záver 

 Autor predložil kvalitnú monografiu, ktorá je celkom iste vedeckým prínosom pre široké 

pedagogické poznanie. V kontexte iných habilitačných prác, ktoré som posudzoval, patrí táto 

medzi najlepšie. Odporúčam habilitačnú prácu k obhajobe. 
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