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II     VÝSKUMNÁ ČASŤ 

  

 

4       METODOLÓGIA VÝSKUMU 

 

4.1    Filozofické východiská  

 

          Yves Bertrand (1998) vymedzuje súčasné koncepcie výchovy a vzdelávania do 

siedmich teórií: 

1. Spiritualistické teórie; 

2. Personalistické teórie; 

3. Kognitívno-psychologické teórie; 

4. Technologické teórie; 

5. Sociokognitívne teórie; 

6. Sociálne teórie; 

7. Akademické teórie. 

          Vzhľadom na charakter našej práce sa v nej odrážajú prvky kognitívno-

psychologických teórií a sociokognitívnych teórií vzdelávania. V rámci kognitívno-

psychologických teórií sa zameriavame na procesy učenia, spontánne reprezentácie, 

pedagogické profily žiakov, vychádzame z poznatkov piagetovskej psychológie, kognitívnej 

psychológie a konštruktivistickej epistemológie. Sociokognitívne teórie nám pomáhajú pri 

objasňovaní sociálnych determinantov poznania a vplyvu sociálnej interakcie na proces 

učenia. V práci sa taktiež opierame o teóriu L. S. Vygotského, kde pri koncipovaní výskumnej 

jednotky rešpektujeme zónu aktuálneho a zónu najbližšieho vývinu žiakov participujúcich na 

výskume.  

         V rámci teoretických východísk riešenia výskumného problému, aký je vplyv 

stimulovania kognitívnych funkcií na rozvíjanie úrovní porozumenia textu u žiaka primárnej 

školy, sa opierame o základné postuláty kognitívnej lingvistiky, o teórie porozumenia textu 

a o teórie rečového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu dieťaťa.  

          Pri výbere vecných textov berieme do úvahy kritériá textovosti, čím nadväzujeme 

na teoretické poznatky z oblasti textovej lingvistiky. Vo vzťahu k metodológii výskumu je pre 

nás nosnou pedagogicko-psychologická teória mediovaného konštruktivizmu. 
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        Z paradigiem metodológie výskumu využívame kvalitatívny výskum a orientujeme sa 

na vetvu fenomenologickej analýzy. Pri fenomenologickej analýze využívame identifikovanie 

signifikatných výrokov, ktoré majú priamy vzťah k skúmanému fenoménu, čiže využívame 

postup horizontalizácie.  Signifikantné výroky zhlukujeme do tém a tieto témy identifikované 

u všetkých skúmaných žiakov dávame do vzťahov. V tejto fáze nám vystupujú prípadné 

diskrepancie medzi jednotlivými témami, kde si niektoré témy buď protirečia, alebo nemajú 

k sebe žiaden vzťah, ale aj témy majúce jednotnú podstatu a daný fenomén podrobne 

vysvetľujú. Jednoznačnú formuláciu skúmaného fenoménu vysvetľujeme pri vybudovaní 

potrebnej teórie vzhľadom na skúmanú oblasť. 

 V praktickej časti práce predkladáme projekt výskumu a odôvodňujeme jeho 

kvalitatívnu metodologickú preferenciu a zvolený výskumný postup (Gavora, 2007). 

 

 

4.2    Vymedzenie výskumného problému 

  

Náš výskumný problém špecifikujeme ako relačný výskumný problém: Aký je vplyv 

stimulovania kognitívnych funkcií na rozvíjanie úrovní porozumenia textu u žiaka 

primárnej školy? 

          Takto formulovaným výskumným problémom smerujeme k zisťovaniu vzťahu medzi 

skúmanými javmi (stimulovanie kognitívnych funkcií a úrovne porozumenia textu) 

a zisťujeme, aký tesný je tento vzťah. Ide o vysvetľovanie vzťahu medzi kognitívnymi 

a jazykovými procesmi spolupodieľajúcimi sa na rozvíjaní porozumenia textu. Po 

metodologickej stránke sa orientujeme na realizovanie kvalitatívneho výskumu, kde vzťah 

medzi danými javmi zisťujeme prostredníctvom rôznych výskumných metód a nástrojov. Pre 

kvalitatívny výskum využívame induktívnu logiku, kde postupujeme od využívania 

pozorovania cez zbieranie dát, pátrame po pravidelnostiach, ktoré existujú v údajoch 

a následne postupujeme k formulovania predbežných záverov. 

Výskumné závery a zistenia koncipujeme do novej teórie vzhľadom na potreby praxe. V 

rámci metodológie kvalitatívneho výskumu ide o vetvu  fenomenologickej analýzy, kde našu 

pozornosť sústreďujeme na myslenie a správanie žiakov, pričom sa sústreďujeme na 

porozumenie myslenia a správania žiakov pri procesoch porozumenia vecného textu. 

Skúmame, ako vplýva stimulovanie kognitívnych funkcií nevyhnutných pri procese 

porozumenia textu na rozvíjanie úrovní porozumenia, ako aj strategické postupy, ktoré žiaci 
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pri procesoch porozumenia využívajú. Fenomenologická analýza v oblasti vedy má za úlohu 

systematicky hľadať a skúmať obsah a štruktúru vedomej skúsenosti človeka. V našom 

výskume na systematické hľadanie a skúmanie obsahu a štruktúry vedomej skúsenosti žiakov 

využívame teóriu mediovaného konštruktivizmu (podrobnejšie podkapitola 3.4). 

Fenomenologická analýza predstavuje komplexný systém vypracovanej metodológie, ktorý 

zahŕňa všetky aspekty výskumu od vstupu do terénu až po koncipovanie novej teórie, ktorá je 

zostavená na základe analyzovania javov (fenoménov) vyskytujúcich sa v zrealizovaných 

výskumných jednotkách. Opis týchto javov (fenoménov) sa uskutočňuje z hľadiska 

výskumníka. Podľa Gavoru (2007) kroky pri fenomenologickej analýze a prispôsobené 

vzhľadom na potreby nášho výskumu sú nasledovné:  

 dôkladné čítanie písomného záznamu (v našom prípade aj videozáznamu) so 

skúmanými osobami; 

 segmentácia významov (v našom prípade v zrealizovaných stimulačných jednotkách);  

 identifikácia signifikatných výrokov – slovných spojení a viet, ktoré majú priamy 

vzťah k skúmanému fenoménu (využívanie postupu horizontalizácie); 

 zoskupovanie signifikatných výrokov do tém (zhlukovanie, extrakcia tém); 

 takto postupujeme osobitne s každou zrealizovanou výskumnou jednotkou; témy 

identifikované u všetkých participantov výskumu dávame do vzťahov; pri tomto 

kroku sa stretávame aj s istými diskrepanciami medzi jednotlivými témami, a to že 

niektoré témy si môžu protirečiť alebo nemajú medzi sebou žiaden vzťah; 

 výsledkom tejto integrácie je opis skúmaného fenoménu. 

          Fenomenologicky orientovaný výskum sa sústreďuje na jedinú tému, nie na viacero 

tém, snažíme sa vyhnúť rozporu vetiev v rámci metodológie kvalitatívneho výskumu, kde by 

potom išlo o etnograficky orientovanú tému, pre ktorú je širší záber typický. 

 

 

 

4.3   Výskumné otázky 

  

          Na základe vzťahu nášho výskumu k potrebám spoločenskej praxe a k následnému 

využívaniu výsledkov výskumu v školskom edukačnom systéme náš výskum môžeme 

považovať za aplikovaný. Z tohto vyplýva naše zameranie sa na aplikovanie a na využívanie 

výskumných poznatkov pri riešení konkrétnych problémov v praxi, konkrétne na čitateľskú 
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gramotnosť a oblasť porozumenia textu. Vzhľadom na takto formulovaný charakter výskumu 

sme si stanovili nasledovné výskumné otázky: 

1. Čo je porozumenie textu? 

2. Na akých úrovniach porozumenie textu prebieha? 

3. Ktoré kognitívne procesy sú dôležité pri porozumení textu? 

4. Aký je vzťah medzi úrovňami porozumenia textu a kognitívnymi funkciami (vzťah 

jazykových a kognitívnych procesov)? 

5. Akými nástrojmi možno stimulovať príslušné kognitívne funkcie? 

6. Akými metódami možno rozvíjať jednotlivé úrovne porozumenia textu? 

7. Akými výskumnými nástrojmi možno zisťovať vplyv stimulovania kognitívnych funkcií na 

rozvíjanie úrovní porozumenia textu? 

8. Aký vplyv má systematické rozvíjanie jazykových a kognitívnych procesov pri porozumení 

textu na metakognitívne schopnosti žiaka? 

 

 

 

4.4   Výber vzorky 

 

          Výber výskumnej vzorky podliehal zámernému výberu. Na základe konzultácie 

s triednou učiteľkou sme vybrali štyroch žiakov (druhý ročník, základná škola). Menší počet 

žiakov participujúcich na výskume sme si vybrali kvôli realizovaniu kvalitatívneho výskumu. 

Kvalitatívny výskum nám umožnil lepšiu analýzu toho, ako vplýva využívanie výskumných 

nástrojov na stimulovanie a kognitívnych funkcií, aké kognitívne funkcie sú stimulované 

a ako celkovo tento proces stimulovania prispieva k lepšiemu porozumeniu textu. 

Kvantitatívny výskum sme nerealizovali preto, lebo k dispozícii máme stále aktuálny prehľad 

o úrovni porozumenia textu slovenských žiakov (medzinárodná hodnotiaca štúdia PIRLS), ale 

naším prístupom sa snažíme navrhnúť, ukázať spôsob, ako k danej problematike pristupovať 

kvalitatívnym spôsobom.  
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4.5   Výskumné metódy 

 

          Na zabezpečenie kvality výskumu využívame nasledovné výskumné metódy: 

 

1.  Nástroje stimulovania kognitívnych funkcií (pamäťové spracovanie informácií, 

inferenčné myslenie, interpretačné myslenie) – nástroj D. Tzuriela – Modifikovanie 

inferenčného myslenia u detí (1995), M. R. Jensena – MindLadder, Substitúcie (1994 – 

2007), Logické tabule (1998 – 2007): 

 

a) Nástroj M. R. Jensena (1994 – 2007) – MindLadder; Substitúcie (Príloha 3), 

postupové kroky, ktoré sme využívali v úlohách na stimulovanie kognitívnych 

funkcií vo fáze input: 

KROK NÁZOV AKTIVITA PODROBNOSTI 

1. Pomenovanie Tabule: Prezentuj riadok 1 Vytvor verbálny 

prostriedok pre 

každý obrázok (r.1) 

2. Prvá redukcia Tabule: Prezentuj riadok 2 Vysvetli redukciu – 

žiak pomenúva 

obrázky z prvej 

redukcie (r. 2) 

3. Mediácia Tabule: Prezentuj riadok 1, 2, 3, 4 Vysvetli redukciu, 

point a focus žiaka, 

žiak menuje 

ukazovaný predmet 

v riadku (redukciu) 

– čiapka, čiapka, 

čiapka, čiapka, 

nohavice, ... 

4. Tretia redukcia Tabule: Prezentuj riadok 4  Žiak pomenúva 

obrázky z tretej 

redukcie (r. 4) 

5. Druhá redukcia 

a zmena poradia 

Tabule: Prezentuj riadok 5 Žiak pomenúva 

obrázky z tretej 

redukcie (r. 3) 

6. Tretia redukcia 

a zmena poradia 

Tabule: Prezentuj riadok 6 Žiak pomenúva 

obrázky z tretej 

redukcie (r. 4) 

7. Aktívna (voľná) 

reprodukcia 

Pamäťový záznamový hárok Žiak pomenúva 

obrázky spamäti – 

prezenčné hárky 

nevidí 

8. Znovupoznanie 

s nápoveďou 

Tabule: prezentuje každý riadok 

v reverznom poradí začínajúc 

Žiak poznáva, 

znovupoznáva 
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(kľúčom) riadkom 6 obrázky doteraz 

nereprodukované, 

nespoznané slová 

9. Odložená voľná 

reprodukcia 

Pamäťový záznamový hárok Žiak pomenúva 

obrázky spamäti – 

prezenčné hárky 

nevidí; v našom 

prípade časový 

posun v rozsahu 

dvoch týždňov 

 

Tabuľka 8:   Substitúcie (M. R. Jensen) 

 

         Nástroj M. R. Jensena (1998 – 2007) Logické tabule (Príloha 2) ide o úlohy, 

v ktorých žiaci majú  uložiť obrázky podľa poradia a na základe pokynov, ktoré im hovorí 

administrátor. Úlohy, ktoré sme vytvorili inšpirovaním sa z vyššie spomínaného nástroja, sme 

rozdelili do troch stupňov obťažnosti. V prvom stupni žiaci usporadúvali obrázky, v druhom 

slová a v treťom písmená podľa pokynov, ktoré sme im zadávali (vzhľadom na rôznorodosť 

pokynov a ich modifikovanie sú všetky podrobne rozpísané vo výskumných jednotkách 

v podkap. 5.3, 5.4, 5.5).  

 

b)  Nástroj D. Tzuriela – Modifikovanie inferenčného myslenia u detí (Príloha 1), 

postupové kroky, ktoré sme využívali v úlohách na stimulovanie kognitívnych 

funkcií vo fáze input: 

V danej úlohe žiaci pracovali s obrázkovým materiálom – kartičky. Kartičky sme vyhotovili 

tematicky podľa vecného textu a predstavovali obrazovú podobu kľúčových slov, s ktorými sa 

žiaci neskôr stretávali pri práci s vecným textom. Úloha pozostávala z prípravnej fázy, kde 

žiaci mali pomenovať, čo sa na kartičkách nachádza. Po zvládnutí prípravnej fázy sme 

pristúpili k cvičnej úlohe, kde sa žiaci učili, akým spôsobom budú riešiť nasledujúce úlohy. 

Na obrázku v hornej časti máme tri prázdne domčeky, do ktorých dieťa musí umiestniť 

správne kartičky. V dolnej časti obrázka sa nachádzajú tri riadky a v nich obrázky a domčeky. 

Žiak z ponúknutých kartičiek najprv musí vybrať tie kartičky, ktoré sa na pracovnom liste 

nachádzajú, a potom  každý obrázok v riadku správne umiestniť do domčeka nachádzajúceho 

sa v tom istom riadku („čítanie medzi riadkami“ – inferenčné myslenie). Žiak pritom musí 

pozorne sledovať všetky tri riadky, aby tak podľa farby strechy, vedel vyplniť hornú časť 

pracovného listu. Po splnení tejto časti nasledujú úlohy, ktoré sú budované na tom istom 

princípe, len ich obťažnosť sa zvyšuje (Tzuriel, 1995, 2000). 
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 c) Vlastné nástroje. Spolu sme vytvorili dva vlastné nástroje na stimulovanie 

kognitívnych funkcií, a to konkrétne v prvej a druhej výskumnej jednotke (podrobnejšie 

rozpísanie úloh v podkap. 5.1, 5.2). V oboch nástrojoch žiaci pracovali so súborom kartičiek 

s obrázkami, ktoré sme vytvorili, jeden súbor s názvom Zvieratá a druhý Povolania. Nástroje 

boli zamerané na stimulovanie kognitívnych funkcií: identifikovanie a pomenovanie 

(obrázkov), vybavovanie si z pamäti, zapamätanie, kategorizovanie, priraďovanie, 

komparácia, pozornosť. 

 

 

2. Neštruktúrované pozorovanie (počas celého výskumu): je ,,dlhodobé, hlboké 

sledovanie vymedzeného okruhu javov, ktoré sa pozorovateľ snaží pochopiť a vysvetliť 

z hľadiska skúmanej osoby“ (Gavora, 1996, s. 17). V našom prípade sme neštruktúrované 

pozorovanie spojili s metódou terénnych zápiskov, kde zo zaznamenaných javov sme 

vybrali práve tie, ktorým je náš výskum venovaný. Tieto javy dopĺňame vlastným 

komentárom, prípadne ich hodnotíme. 

 

3. Spôsob záznamu údajov – terénne zápisy, DVD-záznamy. 

Na zaznamenanie údajov z priebehu výskumu sme využili kameru (vytvorenie 

interakčných jednotiek, ku ktorým sme sa spätne vracali). Vytvoreniu DVD-záznamov 

predchádzalo zozbieranie súhlasov od rodičov žiakov, ktorí sa výskumu zúčastnili,  

a vytvorené záznamy slúžili len pre potreby výskumu, a to pri analýze a interpretácii 

výskumných jednotiek. Pri analyzovaní a interpretovaní sme pracovali aj s terénnymi 

zápiskami, ktoré sme vytvorili počas realizovania výskumných jednotiek. DVD-záznamy 

sme nerealizovali pri realizovaní cloze-testov a pri úlohách na zisťovanie 

metakognitívnych stratégií, pretože ich žiaci robili samostatne. 

 

4. Nástroje rozvíjania jednotlivých úrovní porozumenia textu: Vytvorili sme 14 

stimulačných jednotiek, v ktorých sme použili nasledujúce metódy (charakterizujeme ich 

v teoretickej časti práce, kap. 1.3): 

 

a) Metóda výzvovo-otázkových podnetov (termín J. Svobodovej, 2000, s. 114): 

Ide o vytváranie úloh  vo forme výziev a otázok pre žiakov, ktoré majú byť zamerané na 

jednotlivé úrovne porozumenia textu (schopnosť identifikovať informácie explicitne 

formulované v texte, schopnosť dedukovať z textu, schopnosť interpretovať a integrovať  
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informácie z textu, schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text). Využitie tejto metódy sme 

aplikovali v každej výskumnej jednotke, konkrétne vo elaborácie. Vo výskume sme pracovali 

so žiakmi druhého ročníka a vzhľadom na úroveň čitateľských zručností sme vytvárali úlohy 

vo forme výziev a otázok iba na prvé tri úrovne porozumenia textu. Štvrtá úroveň 

porozumenia textu − 4. Schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text (analýza a hodnotenie 

textu po stránke obsahovej, kompozičnej a jazykovej) − si vyžaduje vyššiu úroveň 

komunikačnej kompetencie, ktorá sa väčšinou dosahuje až u skúsenejších čitateľov (žiakov 

vyšších ročníkov). 

b) T-schéma 

T-schému sme aplikovali v stimulačných jednotkách vo fáze outputu, konkrétne v 3. úrovni 

porozumenia textu (schopnosť interpretovať a integrovať  informácie z textu – čitateľ 

konštruuje význam nad rámec textu, pričom využíva svoje predchádzajúce poznatky, 

vedomosti a skúsenosti). T-schéma je grafická schéma so širokým použitím. Slúži na 

zaznamenávanie reakcií na diskutované otázky, ktoré sú binárne (áno – nie, za – proti, 

súhlasím – nesúhlasím) alebo pri ktorých sa porovnáva. T-schéma je nástroj porovnávania 

dvoch stránok pojmu.  

c) Pojmové mapovanie (concept mapping) 

,,Pojmová mapa je jedným zo spôsobov, ako vizuálne znázorniť a vyjadriť svoje chápanie 

a vzájomné vzťahy pojmov a myšlienok“ (Fisher, 1995). Pojmovú mapu sme vo výskumnej 

časti používali vo fáze elaborácie a predchádzala čítaniu vecného textu. Žiakom sme zadali 

kľúčové slovo, ktoré bolo vyvodené z vecného textu a evokovalo tematické zameranie textu. 

Cieľom pojmového mapovania v tejto fáze bolo zistiť, akými informáciami žiaci disponujú 

o danej téme. Žiaci vytvárali pojmové mapy dvojakým spôsobom, a to písomnou a ústnou 

formou. V závere stimulačnej jednotky vo fáze outputu sme pojmovú mapu dopĺňali o tie 

informácie, ktoré sa žiaci dozvedeli ako nové (z vecného textu).  

 

5. Kvalitatívna obsahová analýza a interpretácia údajov.  

Kvalitatívnu obsahovú analýzu a interpretáciu údajov uplatňujeme v zdôvodňovaní 

a vyhodnocovaní úloh na stimulovanie kognitívnych funkcií, na stimulovanie prvých 

troch úrovní porozumenia textu, ďalej analyzujeme a interpretujeme cloze-testy a úlohy 

na zisťovanie metakognitívnych stratégií. 
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6. Štruktúrované pozorovanie (realizované v záverečnej fáze výskumu): slúžilo na 

zisťovanie metakognitívnych stratégií, ktoré si žiaci v rámci výskumných jednotiek 

osvojili. Bolo zamerané na pozorovanie vytvárania úloh, ktoré mali žiaci vypracovať 

samostatne písomnou formou.  

 

7. Cloze-testy: Cloze-testy sme vytvárali z textov, ktoré boli použité vo výskumných 

jednotkách. Pri ich zostavovaní sme texty upravili do 250 slov a riadili sa kritériom 

vynechávania kľúčových pojmov z textu (pozri podkap. 1.3).  V našom výskume využívame 

cloze-testy, ktoré sme zhotovovali tak, že sme vynechávali kľúčové pojmy z textu, aby sme 

si overili, ako žiaci porozumeli textom, s ktorými pracovali vo výskumných jednotkách. K ich 

vyhodnocovaniu pristupujeme kvalitatívnym spôsobom. Prostredníctvom kvalitatívnej 

obsahovej analýzy a interpretácie sa zameriavame na vyhodnocovanie dopĺňania kľúčových 

informácií z textov, čiže aké trvácne sú pamäťové stopy u žiakov a aká je úroveň ich 

porozumenia textu vzhľadom na časový odstup. 

V našom výskume sme zostavili spolu zostavili 8 cloze-testov, v ktorých sme vynechali 

kľúčové slová, čiže podľa istého zámeru. Na vyhodnotenie cloze testov nebudeme 

používať percentuálne vyhodnotenie úrovní čítania u žiakov, ale vyhodnotíme ich 

kvalitatívnym spôsobom. 

 

8. Úlohy na zisťovanie metakognitívnych stratégií: Cieľom úloh na zisťovanie 

metakognitívnych zručností bolo zistiť, aké metakognitívne stratégie si žiaci vo výskumných 

jednotkách osvojili a ako ich vedia následne aplikovať pri tvorbe úloh pre svojich 

spolužiakov. Tieto úlohy nasledovali až po realizácii cloze-testov (v ten istý týždeň, ale v iný 

deň) a východiskovým textom pre žiakov bol text s názvom O prechladnutom radiátore. 

Úlohy žiaci vymýšľali samostatne a písomnou formou. Oporou pre žiakov pri tvorbe úloh boli 

tri základné otázky, ktorých znenie bolo zadané žiakom rovnako. Ide o nasledovné otázky: 

1. O čom bol text? Aké otázky by si dal kamarátovi, aby si zistil, či pochopil text? 

2. Čo by mal kamarát nakresliť, aby si lepšie zapamätal informácie, ktoré sa v texte 

spomínajú?  

3. Vymysli nejakú zábavnú úlohu pre kamaráta, ktorá by mu pomohla lepšie pochopiť text. 
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4.6     Organizácia výskumu 

 

           V decembri 2010 sme realizovali prvú návštevu základnej školy, druhého ročníka, kde 

naším cieľom bol výber žiakov na výskum a overenie si vekuprimeranosti vopred pripravenej 

výskumnej jednotky. Taktiež sme si ujasnili spôsob práce a počet žiakov v rámci jednej 

výskumnej jednotky, a to konkrétne, že namiesto samostatnej práce s jedným žiakom je lepšie 

pracovať s dvoma žiakmi naraz. K tomuto rozhodnutiu sme pristúpili z hľadiska času, ktorý 

nám bol umožnený, ale aj z hľadiska možnosti pozorovať to, ako sa žiaci navzájom 

ovplyvňujú pri riešení stimulačných úloh a pri práci s vecnými textami.  

 

december 2010 ● Vstup do terénu, pilotážny prieskum, 

excerpovanie: výpisky, citáty, konspekty, 

vlastné postrehy, poznámky, poznatky. 

január 2011 ● Spracovávanie obsahu dokumentov 

získaných z pilotážneho prieskumu. 

● Príprava výskumu – tvorba výskumných 

nástrojov na stimulovanie kognitívnych 

funkcií a na rozvíjanie porozumenia textu, 

výber a úprava vecných textov. 

Od 7. februára − 21. februára 2011  

(každý pondelok) 

● Realizovanie predvýskumu (v rozsahu 3 

výskumné jednotky)  

Od 7. marca – 23. mája 2011 

 (každý pondelok) 

● Realizovanie hlavnej výskumnej časti (11 

výskumné jednotky)  

23. mája 2011 ● Ukončenie výskumu. 

 

13. júna 2011 ● Realizovanie cloze-testov. 

17. júna 2011 ● Realizovanie úloh na metakognitívne 

stratégie. 

spracovanie údajov ● Analyzovanie, interpretovanie 

a vyhodnotenie získaných údajov; 

tvorenie teórie.  

● Formálna a obsahová úprava, preverovanie 

vzťahov a odkazov. 

● Kompletizácia zoznamu bibliografických 

údajov. 

● Príprava konečnej verzie práce (písanie 

čistopisu, formálna úprava textu). 

 

Tabuľka 9:  Organizácia výskumu 
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4.7    Výskumný postup 

 

         Praktická časť výskumu  prebiehala nasledovne:  

 

1.  Pripravili sme 14 výskumných jednotiek, ktoré obsahovali nástroje stimulovania 

kognitívnych funkcií žiaka a nástroje rozvíjania jednotlivých úrovní porozumenia textu. 

Vo výskume využívame vecné texty, žánrovo texty z oblasti literatúry faktu pre deti, 

ktorých autorom je Jozef Galata – Čo je prečo tak. Vzhľadom na vekuprimeranosť sme 

texty upravili, skrátili. Spolu bolo využitých  14 textov, ktoré na seba nadväzujú, teda pri 

výbere textov sme zámerne zdôraznili intertextovosť. Aktivity na stimulovanie 

kognitívnych funkcií sú v každej výskumnej jednotke tiež odlišné.  

Texty, ktoré sme zvolili, sú tematicky zamerané na bezprostredné okolie detí, riešia sa 

v nich otázky fungovania bežných vecí, ktoré deti poznajú. 

2. Pred začatím samotného výskumu sme realizovali pilotáž, počas ktorej sme sa oboznámili 

s podmienkami vo vybranej triede 2. ročníka (ZŠ Šrobárova, Prešov). Po konzultácii 

s triednou učiteľkou sme vybrali účastníkov výskumu. Spolu sme vybrali štyroch žiakov 

tej istej výkonnostnej úrovne.  

3. Následne sme realizovali predvýskum (predvýskumnú časť predstavujú prvé tri výskumné 

jednotky v našej práci – podkap. 5.1, 5.2, 5.3). Časové trvanie predvýskumu 

predstavovalo spolu šesť vyučovacích jednotiek. V rámci predvýskumu sme pripravené 

výskumné nástroje u žiakov vyskúšali a vzhľadom na vhodnejší spôsob práce 

modifikovali. Taktiež sme si ujasnili vhodnejšiu formu práce so žiakmi, či je vhodné 

s nimi pracovať naraz, individuálne alebo vo dvojiciach. Na základe zistení sme sa 

rozhodli pre prácu s dvoma žiakmi naraz. Predvýskum sme realizovali najprv s dvoma 

žiakmi, s ktorými sme pracovali osobitne, no nakoniec sme sa rozhodli pre rozšírenie 

výskumnej vzorky, a to na dve dvojice žiakov.  

4. Výskum sme začali realizovať s výskumnou vzorkou – štyria žiaci základnej školy, ktorí 

navštevujú druhý ročník. Z dôvodu, že vybraní žiaci počas výskumu niekoľkokrát 

absentovali,  sa výskumná vzorka celkovo rozšírila na počet sedem žiakov. Celkovo sme 

realizovali 11 výskumných jednotiek, ktoré trvali spolu 22 vyučovacích jednotiek. 

5. V rámci výskumu sme aplikovali pripravené nástroje stimulovania kognitívnych funkcií 

žiaka a nástroje na rozvíjanie jednotlivých úrovní porozumenia textu. Pri koncipovaní 

výskumnej jednotky sme sa opierali o Program Mind´s Ladder (Jensen, 2009), ktorý 
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vytyčuje tzv. funkcie konštruovania poznatkov, ktoré sa delia na: a) intelektové 

(kognitívne) funkcie; b) neintelektové funkcie (motívy a potreby, osobnostné atribúty); c) 

výkonové funkcie. Tieto skupiny funkcií konštruovania poznatkov sa uplatňujú v troch 

základných fázach mentálneho aktu, ktoré sú odrazom učenia sa dieťaťa (porov. kap. 3.5): 

 INPUT – Reception Phase: evokovanie novej učebnej témy; získavanie informácií; 

aktivizácia poznatkových schém a funkcií konštruovania poznatkov. Vyjadruje 

s akým súborom poznávacích funkcií žiak vstupuje do procesu. 

 ELABORÁCIA – Transformation Phase: vytváranie vzťahov s informáciami už 

obsiahnutými vo vedomostnom a skúsenostnom komplexe žiaka; transformácia 

poznatkových schém; rozvíjanie funkcií konštruovania poznatkov podľa učebného 

obsahu a procesu.  

 OUTPUT – Communication Phase: komunikovanie o výsledkoch myslenia; aplikácia 

transformovaných poznatkových schém a funkcií konštruovania poznatkov v nových 

kontextoch. 

6. Tieto fázy mentálneho aktu sme využili na zostavenie častí výskumnej jednotky, a to 

nasledovne: 

INPUT 

● Využili sme vlastné nástroje na stimulovanie kognitívnych funkcií.  

● Taktiež sme využili aj existujúce nástroje, ktoré sme modifikovali na vlastné potreby, a to 

od D. Tzuriela – Modifikovanie inferenčného myslenia u detí a od M. R. Jensena – 

Substitúcie a Logické tabule (pozri kap. 3.5 a 4.5). 

ELABORÁCIA 

● Pojmové mapovanie na tému súvisiacu s nadchádzajúcim textom – vytváranie vzťahov 

s informáciami už obsiahnutými vo vedomostnom a skúsenostnom komplexe žiaka.  

● Práca s vecnými textami (konkrétne literatúra faktu pre deti) od spisovateľa Jozefa Galatu 

– kniha Čo je prečo tak. 

● Využili sme spolu 14 textov, ktoré sme vzhľadom na časové trvanie výskumnej jednotky 

a vekuprimeranosť upravili (skrátili). 

● Práca s vecným textom – najprv sme žiakom prečítali celý text, kde sme zakomponovali 

aj otázky na lokálne porozumenie textu (takisto s cieľom udržať pozornosť žiaka), potom 

čítali text  nahlas žiaci (striedanie sa žiakov vo dvojici).  

● Okrem práce so súvislým (lineárnym textom) žiaci pracovali aj s obrazovým materiálom 

k textu – čítanie nelineárnych textov.  
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● Úlohy vo forme výzvovo-otázkových podnetov pre žiakov, ktoré sú zamerané na prvé dve 

úrovne porozumenia textu: 

1. Schopnosť identifikovať informácie explicitne formulované v texte; 

2. Schopnosť dedukovať z textu (vyvodzovanie informácií, ktoré nie sú v texte formulované 

explicitne); 

OUTPUT 

● Úlohy vo forme výzvovo-otázkových podnetov pre žiakov, ktoré sú zamerané na tretiu 

úroveň porozumenia textu. Umiestnenie tretej úrovne vo fáze outputu súvisí s podstatou 

tejto úrovne porozumenia textu − schopnosť interpretovať a integrovať informácie z textu 

(konštruovanie významu nad rámec textu, využívanie predchádzajúcich poznatkov, 

vedomostí a skúseností). V outpute totiž ide o použitie získaných informácií v nových 

kontextoch, o využitie doterajšej skúsenosti žiaka a o komunikovanie o výsledkoch jeho 

premýšľania. 

 

Tabuľka 10:  Fázy výskumnej jednotky 

 

Táto štruktúra je zachovaná v každej zrealizovanej výskumnej jednotke pri stimulovaní 

kognitívnych funkcií a rozvíjaní prvých troch úrovní porozumenia textu. 

 

7. Na záver výskumu žiaci vypĺňali nami zhotovené cloze-testy z textov, ktoré boli 

v priebehu výskumu  využité. Cieľom bolo overiť efektívnosť realizovaných výskumných 

jednotiek vo vzťahu k porozumeniu a zapamätaniu si kľúčových informácií z textov. 

Cloze-testy boli zostavené z textov, ktoré žiaci počas výskumu čítali. Tieto texty boli 

upravené – skrátené na dĺžku maximálne 250 slov a boli v nich vynechané kľúčové slová 

textu, s ktorými sa v rámci výskumnej jednotky pracovalo.  

8. Okrem cloze-testov žiakom boli zadané úlohy, na základe ktorých sme zisťovali, ktoré 

metakognitívne stratégie si žiaci osvojili, a tým aj obohatili úroveň svojich 

metakognitívnych zručností. Tieto úlohy žiaci vytvárali až po realizácii cloze-testov (v ten 

istý týždeň; cloze-testy v pondelok a úlohy na zisťovanie metakognitívnych stratégii 

v piatok). 

9. Priebeh výskumu bol zaznamenaný DVD-kamerou (vopred vyzbierané súhlasy od rodičov  

na nahrávanie). DVD-záznamy slúžili len na vypracovanie kvalitatívnej obsahovej 

analýzy a interpretovanie získaných údajov. 

 


