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Abstrakt 

Príspevok poukazuje na možnosť kvalitatívnym spôsobom skúmať pregraduálnu prípravu 

učiteľov, začínajúcich učiteľov a ich adaptačné obdobie. Prezentuje príklad kvalitatívneho 

výskumného projektu pomocou designu zakotvenej teórie, pre ktorý sú typické hĺbkové 

rozhovory. Výskum tohto druhu pracuje s poznatkami sociológie, pedagogiky – resp. 

pedeulotógie a reflektuje špecifickú lokálne podmienenú výskumnú problematiku, ktorá je 

však odrazom celospoločenského diskurzu po kvalite vo všetkých oboroch.Prvou časťou je 

teoretické charakterizovanie kľúčových pojmov. V metodologickej časti je vykreslený 

ústredný cieľ kvalitatívneho výskumu. Výskumný cieľ sa zameriava na zistenie faktorov 

kvality pregraduálnej prípravy v reflexii začínajúcich učiteľov. Rozšírením základného cieľa 

sa výskum bude zaoberať aj úlohou začínajúcich učiteľov v spoločnosti a učiteľskými 

kompetenciami ako referenciami na kvalitu predgraduálnej prípravy. Práca prezentuje 

výskumné otázky výskumu, ale zároveň dáva príklady formovania otázok pre 

pološtrukturované rozhovory s učiteľkami. V závere sa vyskytuje prognóza významu zvolenej 

metodiky návrhu výskumného projektu v pedeutologickom výskume. 

Kľúčové slová: pregraduálna príprava učiteľov, začínajúci učiteľ, adaptačné obdobie, 

zakotvená teória. 

 

Abstract 

Paper shows qualitative research possibility in adaptation phase of beginning teachers and 

shows example of qualitative research project by grounded theory design including using 

narrative interviews. This kind of research is working with knowledge of sociology, education 

– research on teacher and it reflects specific survey topic locally determined, but it is also 

mirroring quality task international discourse in every life subject.Beginning is theoretical 

view of key words and concepts. Methodological part is aimed on qualitative research goal. 

Our researches intend is to detect quality factors of tertiary education of teachers to be. 

Extension themes in research also are issues of teachers’ purpose in society nowadays and 

teachers’ abilities, which are reflecting quality of teacher education. Paper presents research 

main questions, but it gives an example of way how to create interview schedule. It ends 

showing prognosis of significance in used research design methodology in research on teacher 

education project. 

Key words: teacher education, teacher beginner, adaptation phase, grounded theory. 
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ÚVOD 

Výskumný projekt orientuje svoju pozornosť na kvalitatívny výskum a vychádza zo 

základných princípov zakotvenej teórie podľa toho ako ich popisujú Švaříček a Šeďová 

(2007). 

Prvým z nich je moment pokusu o vygenerovanie novej teórie, ktorá je zakotvená 

v údajoch poľa výskumného problému – preto sa definuje podľa zamerania výskumu, nie 

podľa kvantitatívne braných premenných, pretože kvalitatívne premenné sa vynárajú 

v procese skúmania. Ďalším je charakter zakotvenej teórie ako konceptuálnej schémy 

zachytávajúcej vzťahy premenných. Hľadajú sa relevantné premenné identifikáciou vzťahov 

medzi nimi v danom poli skúmania. Po tretie, zakotvená teória sa sústredí procesuálne na 

interakčné javy; ukazuje ako zmeny podmienok ovplyvňujúce konanie alebo interakciu vedú 

k zmeneným reakciám aktérov.  

Operacionalizovanie premenných, ktoré sa vykonáva najčastejšie na základe práce 

s odbornou literatúrou, vo výskumnom designe zakotvenej teórie nie je žiaduce a ako hovoria 

Glaser a Strauss (1967) je nutné sa odpútať od predpokladov postulovaných inými autormi, 

aby bol výskumník schopný vstúpiť do terénu nezaťažený apriórnymi predstavami o predmete 

výskumu. Napriek tomu si myslíme, že je nemožné vstúpiť do výskumu úplne bez 

teoretického podkladu poznania jednotlivín vystupujúcich vo výskumnom probléme a je 

vhodné brať na vedomie spomínanú odpútanosť od literatúry pri kódovaní získaných dát, aby 

bola tvorba novej teórie zakotvená v empirickej realite údajov a nepokrivená tendenčnosťou 

už poznaného. „História“ poznatkov v predrealizačnej časti je prínosom pri koncipovaní 

napríklad otázok pre hĺbkové rozhovory ako je to v našom prípade, keďže poznanie 

problematiky umožňuje kladenie „správnych“ otázok. 

 

1 TEORETICKO-METODOLOGICKÝ KONCEPT VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Chceme teda venovať len stručnému definovaniu elementov, ktoré sú súčasťou 

výskumného zámeru: 

Začínajúci učiteľ je legislatívne určený prvý kariérny stupeň, do ktorého sa fyzická 

osoba zaradí buď pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať 

pedagogickú činnosť, alebo do pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom 

ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca (317/2009 z.z., § 27, ods.3). 

Adaptácia (adaptačné obdobie učiteľa) je proces prispôsobenia sa novému 

prostrediu i náplne práce na pracovisku a s tým spojené vnútorné adaptačné rozpory 

jednotlivca, na ktoré môže ako absolvent a začínajúci učiteľ naraziť. Najprv charakterizujeme 

javy, kedy ide o problémy týkajúce sa priamo osoby učiteľa a následne sú spomenuté 

kategórie, ktoré sa sústreďujú na adaptačné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese: 

Rozpor medzi vedomosťami a skúsenosťami – každá situácia, kde nastane nesúlad 

medzi teóriou, ktorú mladý učiteľ pozná a medzi skutočnosťou. Máme na mysli hlavne 

pedagogicko-psychologické zákonitosti.  

Rozpor medzi osobnostnými ašpiráciami a potrebami inštitúcie – toto je kategória 

súvisiaca s pedagogickým a filozofickým smerovaním inštitúcie, v ktorej je postava 

zamestnaná a jej súlad, alebo nesúlad k profesionálnemu smerovaniu samotného začínajúceho 

učiteľa. Otázkou je aj obsah metakurikula, ktoré preferuje inštitúcia a ktoré preferuje 

začínajúci učiteľ. 
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Rozpor medzi aktuálnym postavením a perspektívnou ašpiráciou – ide 

o vyjadrenie, alebo postoj spokojnosti so zaradením učiteľa v hierarchii danej inštitúcie, či 

spoločnosti a toho kam chce smerovať v zmysle kariérneho rastu. 

Rozpor medzi dopytom a ponukou práce – táto kategória je aktuálna v súčasnosti. 

Vo vybraných textoch sa nevyskytuje v tom zmysle ako ho chápe Alan (1989), keďže 

v školstve neexistuje úplný trhový mechanizmus v zamestnávaní učiteľov, môžeme sa skôr 

zamerať na sociologické otázky ako sú počty detí a demografické údaje poskytnuté 

v umeleckom texte a ďalej môžeme hľadať genderové otázky zamestnávania žien a mužov 

v danom období, kedy sa dej príbehu odohráva. 

Adaptačné problémy (Průcha 2002), ktoré uvádzame sú analytickými kategóriami 

v priamej praxi začínajúceho učiteľa a vychádzajú z nepripravenosti absolventov na situácie 

z praxe (podobne v práci Kyriacou z 2008). Keďže tieto adaptačné problémy sú z väčšej časti 

prepojené s učiteľskými kompetenciami, tak ich považujeme za potrebné vymenovať: 

 Udržiavanie disciplíny v triede.  

 Motivovanie žiakov.  

 Prispôsobenie sa individuálnym zvláštnostiam žiakov.  

 Hodnotenie výsledkov žiakov.  

 Rozvíjanie vzťahov s rodičmi.  

 Nevyhovujúce pomôcky a materiály.  

 Organizovanie práce žiakov v triede.  

 Riešenie individuálnych problémov žiakov.  

 Záťaž z výučby.  

 Vzťahy s kolegami. 

Ako už bolo spomenuté v úvode, začínajúci učiteľ je po ukončení adaptačného 

obdobia (podľa zákona 317/2009 z.z. v trvaní jedného až dvoch rokov, aj keď psychologicko-

sociálna fáza adaptácie na povolanie trvá až do siedmych rokov) zaradený do procesu 

celoživotného vzdelávania. Je to priestor, kde môže rozvíjať úroveň kvality svojho vzdelania. 

Teoretické východiská pre prípravu učiteľa v súčasnosti poukazujú na potrebu 

kontinuálneho vzdelávania, ktoré by podľa Memoranda z roku 2001 malo vychádzať z troch 

primárnych aktivít:  

 Formálne vzdelávanie – ide o formálne uznané inštitúcie poskytujúce vzdelávanie 

v kariérnom raste učiteľov. Napríklad ministerstvo školstva a univerzity pre 

absolventov učiteľských študijných programov. Sem zaradzujeme aj zameranie 

dizertačnej práce. 

 Neformálne vzdelávanie – poskytujú ho rôzne organizácie, občianske združenia, 

hnutia a samotné pedagogické pracoviská. Takáto forma vzdelávania sa je efektívna 

pre svoju možnosť diagnostikovania pracovníkov a pracovania a rozvíjania s tým, čo 

už vedia. 

 Neinštitucionálne vzdelávanie sa – je prejavom autorozvoja, sebazdokonaľovania sa 

a samoštúdia osoby učiteľa a má prispievať k osvojeniu si nových poznatkov, 

zručností, spôsobilostí či zlepšeniu kompetencií. (Kasáčová, 2004) 

Celoživotné vzdelávanie (najmä neformálne a neinštitucionálne) je teda jedným 

z predpokladaných faktorov, ktoré sa v rámci zberu a analýzy dát objavia. 

Môžeme rozlíšiť tri základné dôvody prečo je téma tohto výskumu užitočná na 

spracovanie: 
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 ekonomický (efektivita predgraduálnej prípravy učiteľov má dopad na ekonomický 

prínos učiteľskej profesie pre regionálnu i celorepublikovú societu), 

 pedagogický dôvod, 

 spoločenský dôvod (sociálny z hľadiska začínajúcich učiteľov na škole a adaptačného 

obdobia v profesii a celkovej úlohy v spoločnosti). 

Vzdelávanie, ktoré majú všetci učitelia spoločné (mimo odbornosti ich predmetov), je 

práve pedagogicko-psychologický základ (niekde uvádzaný ako predmety pedagogického 

minima). Činnosti, ktoré sú v učiteľskej profesii postavené na podklade práve predmetov 

pedagogicko-psychologického základu, sú kľúčovými pre proces vyučovania, v širšom 

meradle vzdelávania spoločnosti. Samozrejme úlohou každého učiteľa je hlavne venovať sa 

vyučovaniu svojej predmetovej aprobácie. Domnievame sa však, že len veľmi talentovaný 

„učiteľ - samorast“, by v tejto činnosti mohol byť úspešný bez obsahov a činností 

pedagogicko-psychologického základu, pričom tie sú aj legislatívne nutné pre výkon 

učiteľskej profesie na Slovensku. 

Obsahy pedagogicko-psychologického základu na Prešovskej univerzite v Prešove 

nám umožní operacionalizovať a presnejšie pomenovať pre potreby hĺbkových rozhovorov 

obsahová analýza študijného programu FHPV-PU z hľadiska pedagogicko-psychologického 

základu na učiteľských odboroch, kde základným materiálom budú sylaby, z nich plynúce 

kompetencie, ktorých má byť študent schopný, čo sa následne prejaví v pedagogicko-

psychologických činnostiach v učiteľskej praxi. 

Výskumný zámer zistiť faktory kvality pregraduálnej prípravy v reflexii začínajúcich 

učiteľov sa zameriava na pregraduálnu prípravu poskytnutú Prešovskou Univerzitou 

v Prešove, Fakultou Humanitných a Prírodných vied, Ústavom Pedagogiky, Andragogiky 

a Psychológie, no a v neposlednom rade môže objaviť „hluché miesta“ predgraduálnej 

prípravy, z ktorých sa môže vyvinúť odporúčanie zmien v praxi. Teda práve zameranie sa na 

začínajúcich učiteľov a ich schopnosťou reflektovať kvalitu ich prípravy a následnú 

pripravenosť / nepripravenosť seba samých ako členov profesie je centrálnym rysom 

navrhnutého výskumného projektu.  

Ústrednú problematiku (špecifikované pre prvé dva čiastkové ciele) sa budeme snažiť 

podchytiť ako postojovú prizmu javov, akými kvalita vzdelávania, vzdelania a úloha učiteľa 

v spoločnosti určite sú. Konceptuálne budeme vychádzať z teoretickej časti práce, kde bude 

charakterizovaná súčasná spoločnosť a z nej východiskové momenty v tendenciách 

vzdelávania učiteľov. 

Zvolený problém (tretí čiastkový cieľ) sa pokúsime uchopiť procesuálne: činnosti 

začínajúcich učiteľov kompetencie nadobudnuté počas vysokoškolského štúdia z 

pedagogicko-psychologického základu v práci učiteľa chápeme ako proces „uskutočňovania 

sa“ vzdelania. Budeme teda sledovať aktuálne kľúčové kompetencie v adaptačnom procese 

začínajúcich učiteľov; a predpokladaný smer ďalšieho vývoja kvality vzdelania učiteľov 

(celoživotné vzdelávanie). V tomto zmysle budeme daný proces sledovať na úrovni 

biografickej skúsenosti začínajúceho učiteľa.  

Naším cieľom bude popísať faktory kvality pregraduálnej prípravy i adaptačného 

obdobia učiteľov vo vzájomných súvislostiach a so snahou popísať tak každodennú prácu 

začínajúceho učiteľa dynamicky. V našom poňatí ide o cyklický proces, pretože to akým 

spôsobom učiteľ vyhodnotí efektivitu poznatkov z vysokoškolského štúdia, poukazuje na to, 

či ich použije a akým spôsobom. Reflexiu vzdelávania a z pedagogicko-psychologického 

základu vo výučbe preto považujeme za kľúčovú zložku spätnej väzby pre pregraduálnu 
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prípravu učiteľov a súčasne čiastkový diagnostický proces pre samotných začínajúcich 

učiteľov (aj v zmysle ďalšieho a celoživotného vzdelávania). 

Z hľadiska faktorov, ktoré proces adaptácie začínajúceho učiteľa na profesijné činnosti 

podmieňujú, budeme rozlišovať faktory: osobnostné, odborné, sociologicky-kultúrne 

(adaptačné obdobie).  

Osobnostnými faktormi rozumieme osobnostné charakteristiky učiteľa, jeho názory, 

postoje a hodnoty, životnú a profesijnú skúsenosť, ktoré ovplyvňujú úroveň pedagogických 

kompetencií. 

Odborné faktory sa vzťahujú k „pedagogicko-didaktickej“ výučbe, zahŕňajú teda 

metodické a didaktické postupy pri využívaní obsahov a činností z pedagogicko-

psychologického základu.  

Sociologicko-kultúrny faktor zohľadňuje sociálnu klímu školy, kde začínajúci učiteľ 

pôsobí / kultúrne pozadie vysokoškolskej inštitúcie, ktorá mu pedagogicko-psychologický 

základ poskytla; ďalej sú to jeho súčasné názory, postoje a hodnoty všetkých ľudí v škole 

(vedenie školy, kolegovia, žiaci a significant others (Lukas, 2008)). V tejto batérií faktorov je 

dôležitý aj moment zvládania záťaže vznikajúcej v procese adaptácie na profesiu a taktiež 

vonkajšie aj vnútorné determinanty adaptability učiteľa na povolanie. 

 

1.1 Charakteristika výskumného problému 

Počiatkom výskumného zámeru bolo zamyslenie sa nad kvalitou vzdelania učiteľov, 

čo podnietilo ďalší problém a to je pohľad na kvalitu predgraduálnej prípravy učiteľov, 

v ktorej spoločným rysom pre všetky učiteľské študijné programy na FHPV-PU sú predmety 

pedagogicko-psychologického základu. Empirický výskum sa zameriava na reflexiu kvality 

vzdelania začínajúcich učiteľov, pre špecifikovanie skúmanej kvality sme si zvolili skúmanie 

problematiky vzhľadom na učiteľa jeho adaptačné obdobie a na činnosti učiteľa vychádzajúce 

z pedagogiky a psychológie, ktoré sú vlastné každému učiteľovi ľubovoľnej predmetovej 

aprobácie a sú súčasťou procesu predgraduálnej prípravy učiteľov.  

Bazálnym výskumným problémom je reflexia kvality vzdelania učiteľov v súčasnej 

spoločnosti. Čiastkové problémy procesuálne predstavujú kvalitu jeho vzdelávania na 

univerzite a výskumný problém zahŕňa aj reflexiu kvality vzdelania samotnými začínajúcimi 

učiteľmi.  

Ústredným cieľom (problematikou) bude zistiť faktory kvality pregraduálnej 

prípravy v reflexii začínajúcich učiteľov.  

 

Svoju pozornosť sme v tomto zmysle orientovali a sústredili na nasledovné čiastkové 

ciele: 

 zistiť ako reflektujú ZU kvalitu predgraduálnej prípravy, 

 zistiť čo je podľa ZU ich úlohou v spoločnosti, 

 zistiť do akej miery používajú začínajúci učitelia kompetencie, ktoré mali nadobudnúť 

v pedagogicko-psychologickom základe. 

 

1.1.1 Výskumné otázky 

Vychádzajúc zo zamerania projektu a z charakteristiky výskumného problému sme pre 

potreby výskumu sme v tejto súvislosti sformulovali nasledujúce základné výskumné otázky: 
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 Ako reflektujú začínajúci učitelia kvalitu ich predgraduálnej prípravy? 

 Čo je podľa začínajúcich učiteľov ich úloha v dnešnej spoločnosti?(osobne, 

odborne, vzhľadom na žiakov, kolegov, mesto, spoločnosť) 

 Aké kompetencie z pedagogicko-psychologického základu ich študijných programov 

učitelia (efektívne/prakticky) využívajú? 

Budeme používať pyramídový model vytvárania schémy pološtruktúrovaného 

rozhovoru (Wengraf, 2001), kde hlavné otázky vychádzajú z ústredného výskumného cieľa 

(viď vyššie) a z hlavných otázok (základné výskumné otázky = ZVO) sa vytvárajú špecifické 

výskumné otázky (ŠVO), ktoré môžu byť následne rozvinuté do rozširujúcich otázok 

výskumníka (ROV). Ako príklad uvádzame niektoré z dvadsiatich šiestich rozpracovaných 

ŠVO k tretej výskumnej otázke. Podľa saturácie dát je na zváženie použite kompetencií 

Chrisa Kyriacoua (2008) ako záchytnej mriežky dát pre analýzu a interpretáciu tretej 

výskumnej otázky. Otázky pri zbere údajov od začínajúcich učiteľov nie sú zoradené 

v pološtruktúrovanom hĺbkovom rozhovore podľa modelu kompetencií učiteľa (Kasáčová, 

2004), avšak pre potreby prehľadnosti príspevku sme ich kategoriálne zaradili nasledovne: 

 Kompetencie odborno–predmetové 
o Pri odborno-predmetových kompetenciách sme formulovali otázky nie po 

obsahu predmetov, keďže to nie je cieľom nášho výskumu.  

 Kompetencie psycho-didaktické 
o Využívaš pri učení aj ich vzájomné vzťahy? (kto má koho rád, skupinky, 

partie) 

o Ako ovplyvňujú záťažové životné situácie...život a učenie v triede, ak nastanú? 

o Ako využívaš poznatky o psychológii osobnosti v tvojej práci? 

o Ako si vnímala psychologický výcvik, ak si sa ho zúčastnila? 

 Kompetencie komunikatívne 

o Aký by mal podľa teba byť vzťah medzi učiteľom a zverencom? 

o Platila by táto predstava aj vo vzťahu vysokoškolského pedagóga a študenta 

učiteľstva? 

 Kompetencie organizačné a riadiace 
o Za akých okolností sa ti najefektívnejšie komunikuje so študentmi? 

o Čo sú pre teba najväčšie bariéry komunikácie? Čo robíš v takých prípadoch? 

o Aké je pre učiteľa najväčšie riziko po príchode do triedy? 

 Kompetencie diagnostické a intervenčné 
o Čím sú najčastejšie deti motivované k učeniu sa? 

o Čo je typické (znaky) pre deti / študentov s ktorými pracuješ? 

o Aká sociálna interakcia prevláda v tvojich triedach (kooperácia, súťaživosť, 

konflikt, rivalita, spolupráca? Čím to podľa teba je? 

o Čo si myslíš o názore, že učiteľ má byť schopný diagnostikovať duševné 

zdravie svojich zverencov? 

 Kompetencia poradenská a konzultatívna 
o Mala si skúsenosť s integráciou žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami? 

o Vyskytujú sa v tvojich triedach žiaci s odchýlkami správania alebo 

s psychickými poruchami? 

o Podľa čoho si to zistila (ako)?  

o Ako sa prejavujú konkrétne (ADHD, neurózy, zaostalosť, fyzicky 

znevýhodnení a pod.) na hodinách? 
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o Mala si situáciu v tvojej praxi, kedy si sa stretla s užívaním drog alebo inou 

závislosťou? 

 Kompetencia reflexie vlastnej činnosti 
o Ktorý výchovný štýl ti je najbližší a prečo? Ktorý funguje na deti? 

o Čo všetko musí učiteľ hodnotiť v rámci svojho výkonu? 

o Ako môže začínajúci učiteľ pracovať s temperamentom? (svojím / detským) 

o Ako vzniká pocit stresu v tvojej práci? 

o Čo považuješ za najväčší stresor? 

 

1.2 Charakteristika a metodika empirického výskumu 

Empirické skúmanie je koncipované kvalitatívne, rámcovým designom je zakotvená 

teória. Pri skúmaní v pedagogických otázok je kvalitatívny prístup vhodný kvôli výkladu 

štruktúry procesov uvažovaní, ktoré sú príčinou zámerného konania a poukázanie schém 

významov, do ktorých tieto procesy a ich výsledky zapadajú (Fay, 2002). V tejto fáze 

uskutočníme hĺbkové rozhovory so začínajúcimi učiteľmi, ktorí sú absolventmi Prešovskej 

Univerzity v Prešove v kombináciách učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 

ročníky 5.-12. a majú teda za sebou pedagogicko-psychologický základ poskytnutý Fakultou 

Humanitných a Prírodných Vied, Inštitútom Pedagogiky, Psychológie a Andragogiky (rozsah 

výskumnej vzorky bude stanovený vystupňovaním saturácie výskumného problému 

v priebehu kvalitatívnej časti výskumu).  

Plán pre uskutočnenie hĺbkových rozhovorov (pozri Švaříček, Šeďová, 2007, s. 166) 

spočíva v nadviazaním kontaktov so štyrmi až šiestimi začínajúcimi učiteľmi spĺňajúcimi 

kritériá. Rozhovory, ktoré budeme realizovať, budú nahrávané na diktafón a prepisované. 

Predpokladáme, že pôjde o rozhovory dvojakého charakteru: prvým typom budú 

pološtrukturované rozhovory o činnostiach spojených s pedagogicko-psychologickým 

základom a kvalite predgraduálneho vzdelávania. Tieto rozhovory začneme realizovať na 

začiatku kvalitatívnej fázy a budú pre nás predstavovať štartovný analytický materiál. 

Respondentov budeme voliť tak, aby ich charakteristiky boli relatívne v čo najväčšej miere 

variabilné, kvôli saturácii výskumného problému (ide najmä o oblasť pedagogickej činnosti – 

ZŠ, SŠ, vychovávateľstvo a pod.). Druhý typ rozhovorov budeme realizovať neskôr a pôjde 

o biografický rozhovor zameraný na úlohu učiteľa /učiteľstva v poznatkovej spoločnosti 

a vnímanie kvality vzdelania učiteľov. Respondentov budeme voliť tak, aby sa medzi nimi 

vyskytovali stúpenci opozitných postojov ku kvalite vzdelávania(ak to realita údajov od 

respondentov dovolí), ktoré im bolo poskytnuté – pôjde o extrémne vzorkovanie (Švaříček, 

Šeďová, 2007), kde sa sledovaná charakteristika prejavuje u jednotlivých prípadov 

v maximálnej miere. Dialektickou metódou budeme následne sledovať strety štruktúr 

výpovedí respondentov a budeme zisťovať relevantnosť ich výpovedí pre účely designu 

zakotvenej teórie. 

Dáta získané s rozhovorov budú kódované a kategorizované, následne ukotvené do 

tzv. paradigmatického modelu (Strauss, Corbinová, 1999). Výstupom bude vytvorenie teórie 

s naformulovaním hypotéz. 

V druhej (možnej) fáze môže byť takto vytvorená teória kvantitatívne testovaná. 

Základnou technikou pre zber údajov bude vhodný dotazník pre učiteľov, vytvorený na 

základe hypotéz z prvej fázy výskumu. Predpokladaný výberový súbor bude tvoriť 20-50 

začínajúcich učiteľov (kvôli kritériu absolventa FHPV-PU zamestnaného v obore; možnosť 

rozšíriť výskumnú vzorku o učiteľov aj po legislatívne definovanom adaptačnom období, tj. 

do úvahy by sa bralo psychologicko-sociálne adaptačné obdobie v rozsahu do siedmych 
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rokov). Forma zberu kvantitatívnych dát pre overenie výsledkov kvalitatívnej časti výskumu 

(pokiaľ nebude dotazník vhodný), bude upravená podľa charakteru premenných určených na 

ďalší výskum. 

 

1.2.1 Metódy merania 

Pre metodiku zberu dát je v našom projekte dôležité rozhodnutie o výskumnej vzorke. 

Príznačná je graduálna konštrukcia výskumnej vzorky, ktorá je v súlade s cirkulačným 

charakterom priebehu zberu dát a ich analýzy rozširovaná a redefinovaná. Aby bola vzorka 

úplná, musí nastať saturácia výskumného problému ( žiadny ďalší prípad už neprinesie nové 

informácie, ktoré by mohli naplniť teóriu). 

Cyklický charakter zakotvenej teórie môžeme čiastočne aj na grafickom zobrazení 

Obr.1, kde v centre je hlavná výskumná problematika, okolo ktorej môžeme vidieť  

výskumníkov „pohyb“ medzi identifikáciou pregraduálnej prípravy, t.j. východzích 

teoretických konceptov pre formulovanie obsahu napr. hĺbkových rozhovorov ako je to 

v našom prípade; k faktorom a komponentom kvality pregraduálnej prípravy 

vyabstrahovaných z analýzy rozhovorov. Výstupy z designu zakotvenej teórie v podobe 

premenných v nových hypotézach sa opäť v kombinovanom výskume môžu vracať 

k identifikácii pôvodných východiskových momentov – k pregraduálnej príprave. 

 

Identifikácia 

Pregraduálnej  

prípravy     Kvalita  

pregraduálnej  

prípravy   faktory 

         a komponenty  

z reflexie začínajúcich učiteľov 

 

 

 

 

Obr.1 Cyklický postup zberu a analýzy dát reflexie pregraduálnej prípravy učiteľov 

 

Metódy merania v kvalitatívnom výskume sú vlastne metódy zberu dát. V zakotvenej 

teórii je zber údajov (pomocou hĺbkových rozhovorov) a ich analýza vnímaná ako fúzia dvoch 

inak zvyčajne oddelených fáz. Paralelne ako pri výskumnej vzorke sa hovorí o graduálnom 

zbere údajov, potom cez kódovanie, ich poznámkovanie ku novému zberu dát atď. až kým sú 

dáta teoreticky nasýtené. V procese sa používa teoretické vzorkovanie na hľadanie ďalších 

relevantných údajov, ktoré by mohli rozvinúť primárne formovanú teóriu. Pri zbere a analýze 

bude použitý program atlas.ti.  
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Tab. 1 Jednotlivé úrovne analýzy dát v zakotvenej teórii 

 

 

 

 

 

 

 

Kódovanie v zakotvenej teórii predstavuje analytické operácie, ktoré rozbíjajú dáta do 

fragmentov – indikátorov – a tie potom roztrieďujú k príslušným konceptom. Výstupom je 

identifikácia relevantných konceptov, ktoré sú následne kategorizované – zlučované na 

základe jednotiaceho kritéria. S kategóriami vyplývajúcich z kódovania sa potom pracuje ako 

s premennými a predstavujú základné stavebné kamene budúcej teórie. 

 

1.2.2 Význam zvolenej metodiky návrhu výskumného projektu 

Kombináciou dvojitej metodologickej zameranosti (pri použití oboch fáz empirického 

výskumu) dosiahneme vysokú validitu, ktorá je zaistená kvalitatívnou analýzou dát a súčasne 

vysokú reliabilitu s možnosťou generalizácie, čo umožňuje v druhej fáze kvantitatívna 

metodológia. Kvalitatívna metodológia, na ktorú kladieme dôraz, nám: 

 Sprístupní popísanie výskumného problému hĺbkovo a detailne.  

 Umožní nám porozumieť významom, ktoré začínajúci učitelia pripisujú 

predgraduálnej príprave a všeobecnejšie – kvalite vzdelávania a vzdelania.  

 Poskytne pohľad na sociologicko-profesijný prechod od absolventa učiteľstva 

k učiteľstva k učiteľovi činného v praxi. 

 Poslúži ako priestor pre objavenie ďalších fenoménov súvisiacich 

s predgraduálnou prípravou a následným adaptačným obdobím učiteľov. 

 

ZÁVER 

Kvalitatívny výskum pomocou designu zakotvenej teórie môže výrazne obohatiť 

znalosť skúmanej problematiky, zároveň môže poukázať na procesy, javy a súvislosti medzi 

nimi v danej výskumnej realite. Konkretizovane na náš príklad môžeme jeho pozitíva vidieť 

prostredníctvom zhrnutia významu projektu v niekoľkých rovinách. V rovine teoreticko-

pedagogickej prinesie projekt relatívne detailné a štruktúrované poznanie problematiky 

pedagogicko-psychologického základu a kvality vzdelávania a vzdelania učiteľov. 

Intelektuálny cieľ je priniesť poznatky o vnímaní kvality predgraduálneho vzdelania učiteľov 

učiteľmi aktívnymi v obore, ďalej zistiť ako vnímajú svoju úlohu od mikroprostredia až po 

makroprostredie a popísať prepojenie nadobudnutého vzdelania a jeho aplikáciu do praxe. 

Význam projektu vidíme aj v rovine praktického prínosu. Výsledky výskumu budú 

predstavovať relatívne širokú škálu poznatkov, ktoré môžu využiť nie len sami učitelia vo 

svojom ďalšom rozvoji, ale poskytnú dôležité informácie pre vedenie škôl (Prešovská 

Univerzita), ktoré to môžu využiť pri plánovaní ďalšieho vzdelávania učiteľov a pre rozvoj 

školy všeobecne. Výsledky môžu poskytnúť cenné informácie použiteľné pri vytváraní 

dlhodobejšej vízii kurikulárnych ponechaní aj zmien v pedagogicko-psychologickom základe 

na Prešovskej Univerzite. 

Úroveň Funkcie v analýze 

1. Údajové úryvky            Indikátory 

2. Kódy            Koncepty 

3. Kategórie            Premenné 
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