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Abstrakt 

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť postoje 

študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, študijného odboru 

predškolská a elementárna pedagogika, k predmetu matematika. Prípravná fáza výskumu bola 

zameraná na zisťovanie postojov študentov prichádzajúcich do 1. ročníka bakalárskeho stupňa 

štúdia. Nutnou podmienkou jej realizácie bol návrh dotazníka s využitím metódy 

sémantického diferenciálu, jeho pilotáž a spracovanie údajov pomocou štatistických metód 

a faktorovej analýzy. 

 

Abstract 

The article presents partial results of the research into identifying the attitudes of the Pre-

School and Elementary Education students studying at the Faculty of Education, University of 

Prešov to Mathematics as a school subject. The preparatory phase of the research was focused 

on the attitudes of students starting the 1st year of the Bachelor's degree programme. The 

research implementation involved designing a questionnaire adopting the Semantic 

Differential method, its piloting and data processing applying statistical methods and factor 

analysis. 
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Úvod 

 

V súčasnosti je odbornou verejnosťou často spomínaným a riešeným problémom 

nezáujem žiakov o matematiku. Jeho reálnym a merateľným dôsledkom je znižujúci sa počet 

študentov – absolventov stredných škôl maturujúcich z matematiky (tabuľka 1), ktorý sa 

odzrkadľuje aj v nízkom počte študentov prichádzajúcich na vysoké školy pedagogického 

zamerania s maturitnou skúškou z tohto všeobecno-vzdelávacieho predmetu. 

Pri štúdiu učiteľstva s väzbou na predprimárne a primárne vzdelávanie je matematika 

nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy študentov. Každý súčasný 

študent predškolskej a elementárnej pedagogiky je jej potenciálnym učiteľom v primárnom 

vzdelávaní a svojim postojom bude formovať vzťah k matematike aj u svojich žiakov. Preto 

pociťujeme potrebu na základe objektívneho výskumného šetrenia načrtnúť postoje študentov 

tejto špecifickej skupiny k vzdelávaciemu predmetu matematika.  

 

Tabuľka 1 Prehľad počtu maturantov z matematiky za obdobie 2010 až 2017. 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet maturantov 9010 8803 8 753 8 203 7 205 6 658 6 068 
Počet škôl 404 419 413 413 401 390 351 
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Podľa Jandourka (2001) je postoj naučená dispozícia jedinca reagovať pozitívne alebo 

negatívne na nejaký objekt určitými pocitmi, predstavami, hodnotením a spôsobmi správania. 

Kohoutek (2008) uvádza, že postoje nie sú človeku primárne vrodené, ale vytvárajú sa 

ako dôsledok sociálnej determinácie v priebehu jeho ontogenézy. Je teda pravdepodobné, že 

ak je matematika vnímaná medzi prichádzajúcimi študentmi učiteľstva  negatívne, možno to 

chápať ako dôsledok ich zlej skúsenosti s matematikou v nižších stupňoch štúdia či už na 

základnej alebo strednej škole. Analýze súčasného stavu i jeho dôvodov sú v ostatnom čase 

venované mnohé práce publikované u nás i v zahraničí. Otvorenou otázkou zostáva, či a ako 

je možné zmeniť postoj študentov k matematike počas vysokoškolského štúdia. Nás 

v súčasnosti zaujíma predovšetkým otázka existencie resp. neexistencie rozdielu medzi 

postojmi prichádzajúcich študentov zo stredných škôl, absolventov bakalárskeho stupňa a 

následne absolventov magisterského stupňa štúdia. Čiastočné zistenia v tejto oblasti 

prezentujeme ako výsledky prípravnej fázy popisného výskumného šetrenia.  

 

1 Cieľ výskumu 

 

Cieľom prípravnej fázy výskumu je zistiť postoje študentov, ktorí prichádzajú študovať 

na vysokú školu, k vyučovaciemu predmetu matematika. Zámery boli konkretizované do 

výskumnej otázky:  

„Ako vnímajú študenti prichádzajúci do prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na 

Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove predmet matematika?“  

Nutnou podmienkou pre nájdenie odpovede na uvedenú otázku bolo zostavenie a pilotáž 

korektného výskumného nástroja v podobe dotazníka. Jeho pilotáž prebiehala na výskumnej 

vzorke študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.  

 

2 Výskumná vzorka 

 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili pilotáže postojového dotazníka k vyučovaciemu 

predmetu matematika bol 48 študentov. Títo boli oslovení k jeho vyplneniu na začiatku 

zimného semestra, teda úvodom ich štúdia na vysokej škole. Uvedomujeme si, že takáto 

početnosť vzorky sa pohybuje na spodnej hranici výskumného šetrenia umožňujúceho 

matematicko-štatistické spracovanie údajov. Je však vhodnou vzorkou pre pilotáž 

pripravovaného dotazníka vyhodnocovaného metódou sémantického diferenciálu ako 

budúceho nástroja merania postojov ďalších cieľových skupín – absolventov bakalárskeho 

stupňa štúdia a absolventov magisterského stupňa štúdia. 

 

3 Výskumný nástroj 

 

Pre zber údajov bol použitý dotazník, ktorý pozostával z troch na seba nadväzujúcich 

častí. V úvodnej časti dotazníka sa nachádzali demografické položky zisťujúce základné 

informácie o respondentoch (gender, skupina, stupeň štúdia).  

V druhej časti bol v samostatnej položke umiestnený súbor postojových bipolárnych 

adjektív konštruovaných v päťstupňovom škálovaní. Podmienkou zaradenia dvojice adjektív 

do sledovanej položky dotazníka bolo, aby mali obe adjektíva obsahový vzťah k 

hodnotenému pojmu. Ich prvotný výber bol teda výsledkom brainstormingu k pojmu 

matematika, ktorý bol realizovaný na seminári s náhodnou skupinou študentov. Zozbierané 

adjektíva sme spárovali a usporiadali do antonymických dvojíc. V prípade, že sa v pojmovej 

množine vyskytlo len jedno adjektívum, antonymum k nemu bolo doplnené s využitím 

synonymického slovníka (Anettová, 2004).  
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V tretej časti dotazníka, boli umiestnené položky zisťujúce a objasňujúce obľúbenosť 

predmetu. Položky tejto časti boli chápané ako doplňujúce informácie k následnej pilotáži 

dotazníka a zároveň aj ako obohatenie výskumného nástroja v kvalitatívnom smere 

konkretizácie postojov respondentov.  

Dizajn dotazníka bol inšpirovaný inými výskumnými nástrojmi s podobným zameraním a 

štruktúrou (Švec, 1998; Ferjenčík, 2010). Pre zabezpečenie objektivity bol dotazník 

distribuovaný v jednotnej formálnej úprave a s rovnakými pokynmi pre jeho vyplnenie 

všetkým študentom. Podľa odporúčaní (Rattray a Jones, 2007) v ňom boli pozitívne 

a negatívne ladené adjektíva striedané tak, aby sa zamedzilo stereotypnému vypĺňaniu 

dotazníka.  

 

4 Spracovanie údajov 

 

Prvý krok spracovania údajov pozostával z prepisu získaných údajov v nasledujúcom 

kódovaní. Pri každej bipolárnej dvojici adjektív (obrázok 1) bola prvému stupňu 

reprezentovanému štvorčekom umiestneným na prvom mieste zľava priradená bodová 

hodnota 1. Nasledujúcemu stupňu (druhý zľava) hodnota 2 a týmto spôsobom postupne až k 

ostatnému stupňu škály, ktorý získal hodnotu 5. Pri zmene polarity na negatívno – pozitívnu 

orientáciu adjektív v položke bola samozrejme zmenená aj orientácia priradených bodových 

hodnôt.   

 

MATEMATIKA 
 1 2 3 4 5  

teoretická      praktická 

jednoduchá      zložitá 

ľahká      ťažká 

názorná      abstraktná 

zastaraná      aktuálna 

Obrázok 1 Ukážka usporiadania dvojíc adjektív v položke dotazníka 

 

Po zjednotení a zodpovedajúcom prekódovaní odpovedí do číselných hodnôt bolo 

v druhom kroku spracovania možné usporiadať údaje a vypočítať absolútnu a relatívnu 

početnosť zastúpenia jednotlivých stupňov skóre vo výslednom súbore. V rámci opisnej 

štatistiky boli zisťované základné charakteristiky polohy a variability súboru (priemerné 

skóre, smerodajnú odchýlku a rozptyl) použiteľné pre interpretáciu sumarizačného pohľadu 

na umiestnenie predmetu matematika v sémantickom priestore študentov. V ďalšom 

spracovaní údajov bola využitá softvérová podpora (sw. MS Office Excel a Statistica 12) pre 

výpočty faktorovej analýzy a ďalších matematicko-štatistických metód. 

V nasledujúcej časti bližšie popíšeme overenie validity dotazníka založenej na jeho 

vnútornej štruktúre (konštruktovú validitu), zisťovanie súbežnej validity a reliability jeho 

ťažiskovej položky.  

 

5 Vyhodnotenie validity a reliability  

 

Validita a reliabilita sú podľa Gavoru (2013) kľúčovými požiadavkami kladenými na 

výskumný nástroj pripravovaný pre kvantitatívny výskum. Ako ďalej Gavora uvádza, je 

známych niekoľko druhov validít. Napríklad overenie validity založenej na vnútornej 

štruktúre dotazníka je možné realizovať viacfaktorovou analýzou získaných údajov. Jej 

podrobnejšiemu popisu je preto v príspevku venovaná samostatná časť. 
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Súbežnú validizáciu dotazníka je možné realizovať porovnaním rozdelenia početnosti 

v danej škále odpovedí dvoch skupín študentov, pri ktorých je rozdielnosť rozloženia 

výsledkov očakávaná. Tento postup bol v našom skúmaní použitý na dvoch skupinách 

študentoch, kde študenti prvej skupiny s1 uviedli v dotazníku matematiku ako svoj obľúbený 

predmet a študenti druhej skupiny s2 ju uviedli ako svoj neobľúbený predmet.  

V rámci pracovnej hypotézy sa predpokladalo, že skupina študentov s obľúbeným 

predmetom matematika vykáže rozdielne rozdelenie početnosti odpovedí v danej škále ako 

skupina, kde bola matematika považovaná za neobľúbenú. Porovnávaná bola dosiahnutá 

absolútna početnosť  rozdelenia 198 odpovedí v oboch skupinách. Tie pozostávali z údajov 

náhodne vybraných 12 respondentov (podľa ich vlastného vyjadrenia v dotazníku) 

obľubujúcich  matematiku a z 12 respondentov neobľubujúcich matematiku s nasledujúcimi 

výsledkami (tabuľka 2). 

  

Tabuľka 2 Výsledky rozdelenia  početností odpovedí skupín študentov.  

 

Overenie pracovnej hypotézy sme realizovali neparametrickým testovaním  testom 

dobrej zhody. Na základe výpočtov (  11,837; p-value = 0,019 < 0,05) možno 

konštatovať, že bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi rozložením odpovedí 

študentov prvej a druhej skupiny, teda danú položku možno považovať v rámci procesu 

súbežnej validácie za overenú. 

Ďalším krokom pilotáže bolo overenie reliability položky sémantického diferenciálu. 

Podľa Gavoru (2013) je totiž kladená rovnaká dôležitosť na obe vlastnosti výskumného 

nástroja. Reliabilita položky bola v našom šetrení zisťovaná mierou vnútornej koexistencie 

testu koeficientom Cronbachovým alfa (α). Jeho platnosť je podmienená modelom 

normálneho rozdelenia  položkových skóre. Nutnou podmienkou akceptovania hodnoty 

koeficienta bolo teda preukázanie normálneho rozdelenia údajov v súbore Shapiro-Wilkovým 

testom normality. Na základe jeho potvrdenia (p-value = 0,7620 > 0,05) možno považovať 

koeficient Cronbachovho alfa za vhodného reprezentanta reliability tohto súboru. Jeho 

vypočítaná hodnota α = 0,73  umožňuje charakterizovať položku skúmajúcu postoje študentov 

ako dostatočne spoľahlivú.  

 

6 Analýza a interpretácia čiastkových výsledkov 
 

Brainstormingom získané hraničné adjektíva v položke vyprodukovali údaje, ktoré je  

možné chápať ako viacrozmerné. Pre posúdenie odôvodneného analyzovania údajov 

pomocou  faktorovej analýzy bola použitá Kaiserova - Meyerova – Olkinova štatistika (KMO 

štatistika), ktorej hodnota 0,7224 svedčí o stredne vhodnom použití faktorovej analýzy.  

Túto sme realizovali s nasledujúcimi parametrami: 

 pomocou metódy hlavných komponentov,  

 pre maximálne tri faktory, 

 s dodržaním Kaiserovo kritéria pre minimálne vlastné čísla faktorov rovné 1, 

 s rotáciou faktorov Varimax, 

 so záťažou, teda hranicou faktorového skóre rovnou 0,5. 

škála n(s1) n(s2)  

1 14 17 Legenda: 

2 30 29 n(s1) – absolútna početnosť odpovedí skupiny, kde bola matematika  

3 72 70  uvedená ako obľúbený predmet 

4 62 47 n(s2 ) – absolútna početnosť odpovedí skupiny, kde bola matematika  

5 20 35  uvedená ako neobľúbený predmet 
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Z pôvodných 19 dvojíc bolo 17 dvojíc hraničných adjektív rozdelených do troch 

faktorov. Tie sme nazvali I. Dimenzia hodnoty, II. Dimenzia záťaže a III. Dimenzia potreby 

(tabuľka 3). Keďže dvojice prehľadná – neprehľadná a chaotická - logická vykázali vo 

faktorovej analýze nízke hodnoty záťaže vo všetkých faktoroch, boli z ďalšieho šetrenia 

vylúčené.  

 

Tabuľka 3 Rozdelenie hraničných adjektív do dimenzií. 

Dimenzie: 

 hodnoty  záťaže  potreby 
teoretická praktická zložitá jednoduchá nepotrebná potrebná 

abstraktná názorná ťažká ľahká zbytočná užitočná 

zastaraná aktuálna nudná zaujímavá neprimeraná primeraná 

mätúca jasná časovo náročná časovo nenáročná nežiaduca  žiaduca  

bezvýznamná prospešná ubíjajúca povznášajúca   

nepochopiteľná zrozumiteľná neúspešná úspešná   

  namáhavá bez námahy   

 

Prvotnou analýzou prebehlo priemerné skóre dosiahnuté jednotlivými dvojicami adjektív  

vo výskumnom súbore. Grafické výstupy sémantického diferenciálu boli spracované 

samostatne pre jednotlivé dimenzie (obrázky 2 až 4). Pre ich vyhodnotenie boli prijaté 

nasledujúce pravidlá:  

- ak sa dosiahnuté priemerné skóre konkrétnej dvojice adjektív pohybuje v intervale 

<2.75;3.25> bude považované za neutrálne; 

- skóre vyššie ako 3,25 bude považované za negatívne orientované v smere adjektíva 1 

(vľavo) a pozitívne orientované v smere adjektíva 2 (vpravo); 

- skóre nižšie ako 2.75 bude považované za pozitívne v smere adjektíva 1 a negatívne 

v smere adjektíva 2.  

Pre sprehľadnenie výsledkov a ich interpretácie boli všetky dvojice adjektív usporiadané 

v smere od „negatívnejšieho“ k „pozitívnejšiemu“ a od nižšieho k vyššiemu dosiahnutému 

priemernému skóre. 

 

 
Obrázok 2 Priemerné skóre v dimenzii hodnoty 

 

Z uvedených adjektív bolo v dimenzii hodnoty (obrázok 2) zistené najvýraznejšie 

priemerné skóre v adjektíve mätúca (2,58). Hodnotenie abstraktnosti (3,08) možno považovať 

za neutrálne. Hodnotenie adjektívami zastaraná  (3,31), teoretická (3,33), nepochopiteľná 

(3,52) a bezvýznamná (3,58) sa v priemernom skóre posunulo viac k pozitívnemu hodnoteniu 

adjektívami aktuálna (2,69), praktická (2,67), zrozumiteľná (2,48), a prospešná (2,42).  

Vo faktorovej analýze dosiahla dimenzia hodnoty vlastné číslo 7,1702 a obsiahla 

35,851% celkového rozptylu súboru. Cronbachovo alfa  tejto dimenzie bolo 0,7885 > 0,5. 

Hodnoty záťaže faktorov sú uvedené v tabuľke 4. Za medznú dolnú hodnotu zaradenia 

dvojice adjektív do dimenzie bola zvolená záťaž 0,5. Dodržanie uvedených podmienok 
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nevyradilo z dimenzie žiadnu dvojicu adjektív. K podozrivým prípadom však možno priradiť 

dvojice mätúca – jasná a nepochopiteľná – zrozumiteľná, nakoľko síce prekročili medznú 

hodnotu záťaže, no dosahovali blízke hodnoty zaradenia v dvoch rôznych faktoroch. Z toho 

dôvodu je potrebné ich zaradenie do tejto dimenzie sledovať aj pri vyššom počte 

respondentov a v prípade potreby presnejšie formulovať. 

 

Tabuľka 4 Faktorová analýza - dimenzia hodnoty 

I. Dimenzia hodnoty I. II. III. 

mätúca jasná 0,557289 0,486322 0,260064 

abstraktná názorná 0,684442 -0,225456 0,161633 

zastaraná aktuálna 0,779401 -0,015550 0,024109 

teoretická praktická 0,507046 0,303104 -0,305526 

nepochopiteľná zrozumiteľná 0,550267 0,426415 0,348962 

bezvýznamná prospešná 0,666240 0,268425 0,352176 

  

V dimenzii záťaže sa hodnotenia respondentov vyhranili predovšetkým v adjektívach 

namáhavá (1,9), časovo náročná (2,06), zložitá (2,27), ťažká (2,35), ubíjajúca (2,35) 

a prinášajúca neúspech (2,67). Pocit nudy bol lokalizovaný v neutrálnom pásme (2,79). 

  

 
Obrázok 3 Priemerné skóre v dimenzii záťaže 

 

Vo faktorovej analýze dosiahla dimenzia záťaže vlastné číslo 2,4921 a obsiahla 

12,461% celkového rozptylu súboru. Cronbachovo alfa tejto dimenzie bolo 0,5383 > 0,5. 

Hodnoty záťaže faktorov sú uvedené v tabuľke 5. Aj v tomto prípade bola za medznú dolnú 

hodnotu zaradenia dvojice adjektív do dimenzie zvolená záťaž 0,5, ktorá dovoľovala zaradiť 

do dimenzie sedem dvojíc adjektív. Podozrivým prípadom tejto dimenzie sa javí dvojica 

adjektív nudná – zaujímavá pre súbežné vysoké hodnoty záťaže v dvoch faktoroch. Je však 

možné predpokladať jej vyhranenie pri vyšších počtoch respondentov. 

 

Tabuľka 5 Faktorová analýza - dimenzia záťaže 

II. Dimenzia záťaže I. II. III. 

namáhavá bez námahy 0,140822 0,754311 0,089097 
časovo náročná časovo nenáročná 0,244723 0,774497 -0,038623 
zložitá jednoduchá -0,107982 0,743778 -0,031551 
ťažká ľahká -0,001631 0,642136 0,265633 
ubíjajúca povznášajúca 0,033904 0,799237 0,254492 
prinášajúca neúspech prinášajúca úspech -0,066983 0,684667 -0,081719 
nudná zaujímavá 0,440747 0,561723 0,250681 
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V dimenzii potreby bola matematika respondentmi vnímaná v neutrálnom až slabo 

pozitívnom pásme. Respondenti uprednostnili pred adjektívami zbytočná (3,38) a nežiaduca 

pre moju profesiu (3,40) ich pozitívne antonymá užitočná (2,63) a žiaduca pre moju profesiu 

(2,60). 

 

 
Obrázok 4 Priemerné skóre v dimenzii potreby 

  

Vo faktorovej analýze dosiahla dimenzia potreby vlastné číslo 1,5635 a obsiahla 

7,8173% celkového rozptylu súboru. Cronbachovo alfa  tejto dimenzie bolo 0,6039 > 0,5. 

Hodnoty záťaže faktorov sú uvedené v tabuľke 6. Aj v tomto prípade bola za medznú dolnú 

hodnotu zaradenia dvojice adjektív do dimenzie zvolená záťaž 0,5, ktorá dovoľovala zaradiť 

do dimenzie štyri dvojice adjektív.  

 

Tabuľka 6 Faktorová analýza - dimenzia potreby 

III. Dimenzia potreby I. II. III. 

nepotrebná potrebná 0,470735 0,123268 0,682367 

neprimeraná primeraná 0,479036 0,223804 0,537256 

zbytočná užitočná 0,112648 0,075037 0,810185 

nežiaduca pre moju profesiu žiaduca pre moju profesiu -0,106363 0,051894 0,646304 

  

Záver 

 

V celkovom hodnotení bolo navrhnutých 19 dvojíc adjektív. Keďže dvojice prehľadná – 

neprehľadná a chaotická - logická vykázali v faktorovej analýze nízke hodnoty záťaže vo 

všetkých faktoroch, boli z ďalšieho šetrenia vylúčené. Pomocou metódy hlavných 

komponentov sa nám podarilo nájsť tri v pozadí stojace spoločné faktory vysvetľujúce 17 

dvojíc adjektív. Tieto faktory charakterizujú vnímanie matematiky v troch dimenziách 

potrebnosti, hodnoty a záťaže.  Problematické postavenie v postojovej položke majú tri 

dvojice, ktoré vykazujú koreláciu s dvoma faktormi súčasne. Riešením by mohla byť ich iná 

alebo presnejšia formulácia tak, aby došlo k jasnejšiemu vyhraneniu ich zaradenia. 

Z priemerného skóre jednotlivých dimenzií i z celkového priemerného skóre je badateľné 

mierne pozitívne hodnotenie matematiky v dimenzii potreby, neutrálne hodnotenie v dimenzii 

hodnoty a negatívne hodnotenie v dimenzii záťaže (tabuľka 7).  

 

Tabuľka 7 Sumarizačná tabuľka údajov. 

 
Veličiny/charakteristiky Dimenzia 

hodnoty 

Dimenzia 

záťaže 

Dimenzia 

potreby 

Celkovo 

Popisná 

štatistika 

Počet položiek 6 7 4 17 
Priemerné skóre 3,1250 2,3422 3,3646 2,8591 
Smerodajná odchýlka 1,0940 1,0069 1,0793 1,1433 
Rozptyl 1,1969 1,0139 1,1648 1,3072 
Koeficient Cronbachovo  alfa 0,7885 0,5383 0,6039 0,8308 

Faktorová Vlastné číslo 7,1702 2,4921 1,5635 - 
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analýza pokrytie celkového rozptylu 35,851% 12,461% 7,8173% 56,129% 

Hodnoty vlastných čísel vo všetkých dimenziách spĺňali Kaiserovo kritérium. Nižšie 

percento pokrytia celkového rozptylu však naznačuje možnosť vyhodnotenia tohto dotazníka 

i vyšším počtom dimenzií. Dosiahnuté hodnoty koeficienta Crombachovho alfa 

v jednotlivých dimenziách (>0,5) i v celkovo (>0,7) potvrdzujú požadovanú reliabilitu 

nástroja.  Validizácia dotazníka prebehla na požadovanej úrovni súbehom pomocou  testu 

dobrej zhody i v rámci konštruktu. 

Stručne je možné povedať, že matematika je študentmi prichádzajúcimi na vysokú školu 

pedagogického zamerania vnímaná neutrálne, bez štatisticky významne vyhraneného postoja. 

Negatívnu odozvu je však možné sledovať v dimenzii záťaže, ktorú štúdium matematiky 

podľa študentov so sebou prináša. V nadväzujúcich etapách výskumu budeme sledovať 

zotrvanie či zmenu vnímania matematiky študentmi po ukončení bakalárskeho 

a magisterského stupňa štúdia na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

ANETTOVÁ, A. a kol. 2004. Synonymický slovník slovenčiny. [online]. WebSites: 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Dostupné z: 

http://www.juls.savba.sk/synonymicky_slovnik.html 

FERJENČÍK, J. 2000. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 265 s. 

ISBN 978-80-7367-815-9 

GAVORA, P. 2013. Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. In 

Pedagogická orientace, roč. 23, č. 4, s. 511–534. [online]. Dostupné z: 

http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2013/pedor13_4_validita_gavora.pdf/ ISSN 1805-9511 

GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. 

Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ 

ISBN 978–80–223–2951–4. 

JANDOUREK, J. 2001. Sociologický slovník. 1. vydanie. Praha: Portál, 285 s. ISBN 80-

7178-535-0 

KOHOUTEK, R. 2008. Psychologie duševního vývoje. Brno: Mendelova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně, 2008, 127 s. ISBN 978-80-7375-185-2 

ŠVEC, Š. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 304 s. ISBN 80-88778-73-5 

RATTRAY, J., JONES, M. C. 2007. Essential elements of questionnaire design and 

development. Journal of Clinical Nursing, 16(2), 234-243. Dostupné z: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2006.01573.x/full 

 

Informácie o autorke:  

RNDr. Jana Hnatová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra 

matematickej edukácie, 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika. 

E-mail: jana.hnatova@unipo.sk 

mailto:jana.hnatova@unipo.sk

