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4 Ciele, metódy a výskumný plán dizertačnej práce  
 

4.1 Výskumný problém a cieľ výskumu 

V súvislosti s aktuálnym trendom a rapídne sa rozširujúcou praxou zavádzania 

cudzojazyčnej prípravy do prostredia materských škôl na Slovensku sa nám javí ako 

žiaduce reagovať na túto prax a rozšíriť súbor vedecky podložených poznatkov, ktoré by 

prispeli k usmerneniu a skvalitneniu oboznamovania detí predškolského veku s cudzím 

jazykom. Z tohto dôvodu definujeme výskumný problém nasledovne: Existuje ucelená, 

zrozumiteľná a jasne koncepčne zadefinovaná stratégia cudzojazyčného vzdelávania detí 

predškolského veku na Slovensku? 

Absencia centrálneho modelu výučby cudzích jazykov v materských školách 

nevytvorila priestor pre naformulovanie hypotézy, ktorá by relevantným spôsobom 

zadefinovala hypotetický predpoklad o rozsahu a  kvalite oboznamovania sa s cudzím 

jazykom v predprimárnej edukácii. To vytvorilo priestor na uvažovanie nad prevažne 

kvalitatívnou analýzou výpovedí aktérov zabezpečujúcich prvý kontakt s cudzím jazykom 

(učiteľov cudzích jazykov v MŠ) a tých, ktorí vytvárajú podmienky pre tento kontakt 

(riaditelia MŠ). Všetky kvantitatívne zistenia majú prieskumný charakter a nevyžadujú si 

stanovenie hypotetických predpokladov. 

Naším cieľom je zistiť, aký je súčasný stav (kvantita, kvalita) cudzojazyčnej prípravy 

v materských školách v Prešovskom a Košickom regióne, v kontexte prípravy učiteľov 

cudzieho jazyka v  študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. 

V nadväznosti na tieto zistenia máme v úmysle vytvoriť model prípravy učiteľa cudzích 

jazykov v predškolskej a elementárnej pedagogike.  

Z cieľov vyplynuli nasledovné úlohy, ktoré sa dotýkajú niekoľkých rovín zložitého 

fenoménu cudzojazyčnej prípravy v predškolskom veku. 

 

4.2 Výskumné úlohy a metódy výskumu 

1. zistiť (zmapovať), aká je v súčasnosti cudzojazyčná príprava a očakávaná  úroveň 

osvojenia cudzieho jazyka v rôznych typoch materských škôl vo vybraných 

lokalitách; 

2. zistiť, aká je odborná, jazyková a metodická kompetentnosť učiteľov, ktorí vyučujú 

cudzí jazyk v materských školách; 
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3. skúmať a analyzovať konkrétne metodické stratégie a postupy vyučujúcich CJ na 

predškolskom stupni a reakcie detí na tieto postupy; 

4. skúmať, ako neintencionálne činitele (strategické zázemie, vybavenosť MŠ a pod.) 

vplývajú na cudzojazyčnú edukáciu v MŠ; 

5. zistiť, či a v akej miere existuje potreba vzdelávania a profesionalizácie učiteľov 

cudzích jazykov v materských školách a názory učiteľov a riaditeľov na to, kto by 

takéto vzdelávanie mal zabezpečovať; 

6. zistiť štruktúru a obsahovú náplň študijných programov, v ktorých sa pripravujú 

budúci učitelia cudzích jazykov pre predškolskú a elementárnu pedagogiku vo 

vybraných vysokoškolských inštitúciách v rámci EÚ; 

7. zistiť názory absolventov štúdia v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna 

pedagogika  so zameraním na anglický jazyk na Pedagogickej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove na štúdium samotné a uplatniteľnosť jeho zložiek (užitočnosť, 

resp. redundantnosť predmetov) v reálnej praxi, v ktorej títo absolventi pôsobia; 

8. vypracovať model pre prípravu budúcich učiteľov cudzích jazykov v materských 

školách a na prvom stupni základných škôl na Slovensku. 

Pre účely získania relevantných údajov o skúmanej problematike sme použili 

nasledovné metódy: 

1. dotazník vlastnej konštrukcie, ktorým sme zisťovali kvalifikačnú štruktúru a rozsah 

cudzojazyčnej prípravy v materských školách v rámci Prešovského kraja; 

2. retrospektívna písomná výpoveď absolventov odboru predškolská a elementárna 

pedagogika na Pedagogickej fakulte PU v Prešove za účelom získania osobnej 

reflexie na štúdium a podrobných informácií o prínose štúdia pre reálnu prax 

oboznamovania detí predškolského a mladšieho školského veku s cudzím jazykom, 

ktorú títo absolventi realizujú; 

3. dotazník pre riaditeľov materských škôl v Prešovskom a Košickom kraji za účelom 

získania informácií o podmienkach, dôvodoch a potrebách týkajúcich sa 

cudzojazyčnej prípravy detí v podmienkach materskej školy; 

4. analýza pedagogickej dokumentácie a vybraných študijných programov 

pripravujúcich;  

5. budúcich učiteľov CJ na predškolskom a primárnom stupni u nás a v zahraničí; 

6. neštruktúrovaný rozhovor na získanie doplňujúcich údajov k dotazníkom 

a pozorovaniu; 



 

43 
 

7. zámerné neštruktúrované pozorovanie konkrétnych edukačných postupov 

vyučujúcich v MŠ a následná kvalitatívno-kvantitatívna analýza získaných dát; 

8. metóda štatistického spracovania údajov vhodnými štatistickými programami. 

 

4.3 Výskumná vzorka a časový plán výskumu 

Respondentmi nášho výskumu boli učitelia cudzieho jazyka v materských školách 

v Prešovskom a Košickom kraji, riaditelia materských škôl v Prešovskom a Košickom 

kraji a absolventi študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika Prešovskej 

univerzity v Prešove. 

Pozorovanie sa realizovalo vo vybraných materských školách tak, aby výskumná 

vzorka obsahovala školy rôzneho typu a zamerania (štátne, súkromné, cirkevné). 

Zber dát prostredníctvom dotazníkov, pozorovaní, neštruktúrovaných rozhovorov 

a obsahovej analýzy študijných programov sme realizovali v intervale jedného školského 

roka 2010/2011.  V úvodnej fáze sme vypracovali dotazníky pre učiteľov a riaditeľov 

materských škôl, ktoré sme následne distribuovali v spolupráci s Metodicko-pedagogickým 

centrom v Prešove na adresy všetkých materských škôl v Prešovskom kraji, ktoré sú 

obsiahnuté v aktívnej databáze MPC Prešov. Termín vrátenia vyplnených dotazníkov sme 

stanovili na dva mesiace od ich doručenia. Pozorovania v jednotlivých materských školách 

sme realizovali priebežne, v závislosti od dohody s riaditeľmi a učiteľmi, ktorí na daných 

MŠ pôsobia. Neštruktúrované rozhovory na doplnenie údajov nasledovali podľa potreby 

následne po pozorovaní edukačného procesu. V záverečnej fáze sme kvantitatívne 

a kvalitatívne vyhodnocovali vrátené dotazníky, odovzdané písomné retrospektívne 

výpovede absolventov odboru PEP PFPU v Prešove a obsahovo sme analyzovali získané 

študijné programy vysokoškolských inštitúcií pripravujúcich budúcich učiteľov cudzích 

jazykov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. 

 

  


