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• Poukázať na proces tvorby a modifikácie 

projektu výskumu dizertačnej práce

• Reflektovanie na vývoj metodologických 

aspektov dizertačnej práce 

Cieľ príspevku



• riadiace funkcie, ktoré riadia naše myslenie  (Kovalčíková et 

al. 2015)

• Teória exekutívnych funkcií rozvíjaná v neurobiológií, 

psychológií, kognitívnej psychológií 

Exekutívne funkcie 

Nižšie kognitívne procesy Vyššie kognitívne procesy 
(riadiace - exekutívne)

Kognícia 



• S - stratégie (Strategies)

• M – motivácia (Motivation)

• A – uvedomenie, sebauvedomenie (Awareness)

• R –odolnosť (Resilience)

• T – talent (Talent)

• S – úspech (Succes)

Metakognitívne kurikulum SMARTS 
International Centre for Learning and Development, Lexington, Massachusetts, autor – Lynn Meltzer, PhD.

Metakognícia – proces, ktorý nám umožňuje premýšľať o tom, ako sa učíme  

Ak viem ako prebieha náš proces myslenia – viem ho regulovať 

Existujú rôzne systémy, ktoré rozvíjajú schopnosť žiaka regulovať svoje učenie –
jedným je aj metakognitívne kurikulum SMARTS 



• štúdia literatúry k metodológii pedagogického 

výskumu

• skúsenosti z pôsobenia v projekte APVV-15-0273

• vlastného predvýskumu  dizertačnej práce. 

Projekt výskumu DP modifikovaný na základe: 



ZNAKY KVANTITATÍVNEHO A KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 
Grada. 



Modifikácia počtu sledovaných merateľných 

premenných 
Pôvodný projekt výskumu

Sústrediť sa na 2 
exekutívne funkcie –
kontrola pozornosti, 
kognitívna flexibilita

Súčasný projekt výskumu

Pracujeme s väčším 
počtom exekutívnych 
funkcií (kontrola 
pozornosti, kognitívna 
flexibilita, inhibícia, 
plánovanie, pracovná 
pamäť, sebaregulácia) 



Modifikácia existencie experimentálnej a 

kontrolnej skupiny
Pôvodný projekt výskumu

Porovnávanie skupiny 
slaboprospievajúcich 
žiakov a žiakov s 
výborným 
prospechom

Súčasný projekt výskumu 

Neporovnávame  skupiny 
- práca so 4 žiakmi –
budeme zisťovať, či 
stimulácia kurikulom 
SMARTS zlepší 
exekutívne funkcie 
týchto žiakov alebo nie 



Modifikácia veľkosti výskumného súboru 

Pôvodný projekt výskumu

Návrh pracovať so 
vzorkou 40 žiakov 
– kvantitatívny 
dizajn výskumu

Súčasný projekt výskumu

Návrh pracovať so 4 
žiakmi princípom 
párovej stimulácie –
kvalitatívny dizajn 
výskumu



Modifikácia výskumných metód 
Pôvodný projekt výskumu

• Testy  - vstupné a výstupné 

merania (D-KEFS) v rámci 

experimentu (Delis, D. C., 

Kaplan, E. & Kramer, J. H. 

(2001)

• Analýza dokumentov

• Pozorovanie 

Súčasný projekt výskumu

• Testy  - vstupné a výstupné merania 

(D-KEFS) v rámci experimentu 

• Analýza dokumentov

• Pozorovanie 

• Sebahodnotiace škály, hodnotiace 

škály

• Rozhovory (učiteľ, rodič, žiak)

Potrebná triangulácia dát 



• Za uplynulé obdobie sme v rámci výskumu dizertačnej práce:

• urobili teoretický výskum dizertačnej práce (hľadanie a analýza výskumných 

štúdií viažúcich sa na danú problematiku)

• preložili metakognitívne kurikulum SMARTS z anglického jazyka do 

slovenského jazyka

• adaptovali metakognitívne kurikulum SMARTS na slovenské podmienky 

a pre žiakov štvrtých ročníkov (pôvodne je kurikulum nastavené pre starších 

žiakov)

• urobili predvýskum k dizertačnej práci – na základe ktorého modifikujeme 

stimulačné jednotky pre hlavný výskum dizertačnej práce. 

Aktuálne štádium výskumu dizertačnej práce 
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