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ZDROJE 

ZÁVĚRY  ÚVOD VÝSTUPY 

METODY  

Výsledkom bolonského procesu je – okrem 

iného – zjednotenie systému vysokoškolského 

vzdelávania a jeho rozdelenie do troch 

stupňov: bakalársky, magisterský 

a doktorandský.  

V kontexte bolonského procesu boli v roku 

2005 prijaté tzv. Salzburské princípy, ktoré: 

„zohrali rozhodujúcu rolu v následných 

reformách doktorandského vzdelávania“ 

(Lesáková, 2013, s. 14). V roku 2010 boli tieto 

princípy doplnené, spresnené a po inovácii 

dostali označenie ako Salzburg II. Majú podobu 

odporúčaní, ktoré možno rozdeliť do 3 skupín:  

- výskum ako základ doktorandského 

vzdelávania, 

- požiadavky na efektívne doktorandské 

programy, 

- kritické oblasti doktorandského 

vzdelávania.   

Cieľom prezentácie je analýza stavu realizácie 

vybraných salzburských princípov 

v podmienkach FHPV PU v Prešove.  

Jedna z autoriek sa venuje porovnaniu 

študijných plánov doktorandského štúdia 

pedagogiky v ČR a SR. Druhá autorka 

realizovala kvalitatívnu analýzu oponentských 

posudkov dizertačných prác s cieľom zistiť 

klady a nedostatky dizertačných prác. 

Sledovalo sa overenie naplnenia profilu 

doktoranda. 

Kvantitatívna analýza študijných plánov 

doktorandského študijného programu 

pedagogika   

 Ako výskumná metóda bola v prvej časti 

použitá kvantitatívna analýza textových 

dokumentov (Švec, 1998) – študijných 

plánov doktorandského študijného 

programu pedagogika FHPV PU v 

Prešove, SR a PdF UP v Olomouci, ČR. 

 

 Obsah vybraných študijných plánov bol 

zatriedený do analytických kategórií podľa 

začlenenia do študijnej, resp. vedeckej 

časti. 

 

 Kódovacie kategórie predstavovali 

jednotlivé predmety študijnej i vedeckej 

časti s ich kreditovým vyjadrením. 

Jednotlivé kategórie boli následne 

tabelované a interpretované. 

Tab. 1 Kvantitatívne vyjadrenie analýzy 

oponentských posudkov DP 

 

Implementácia prvého salzburského princípu 

v podmienkach FHPV PU („Kľúčovou zložkou 

doktorandského vzdelávania je rozvoj poznania 

prostredníctvom originálneho výskumu“): 

 v kontexte komplexnej akreditácie PU sa 

implementácia prvého princípu prejavila 

v zvýšení povinnej kreditovej záťaže za 

vedeckú časť študijného plánu 

doktorandského študijného programu 

pedagogika zo 41,6 % na 60 % 

z celkového počtu kreditov.  

Analýza oponentských posudkov dizertačných 

prác: 

 Všetci 7 doktorandi úspešne vykonali 

obhajoby svojich DP a bol im udelený titul 

PhD. 

 Poznané chyby DP dokazujú potrebu 

zvýšenia metodologicko-teoretickej 

i praktickej prípravy – napr.  zvýšeným 

počtom hodín špecializovaných prednášok, 

ale najmä  metodologických cvičení, 

workshopov (podobné, ako sa realizujú na 

ČAPV konferenciách!) 

 Na fakultách by mala byť k dispozícii 

vytvorená databáza profesorov, 

docentov a odborníkov z praxe, 

špecializácia ktorých by v rámci ČR  

i SR  poskytla širšie spektrum výberu 

oponentov.  

 Do doktorandského štúdia by mali byť 

prednostne prijímaní absolventi s najmenej 

ročnou praxou v školstve. 
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Kvalitatívna analýza oponentských 

posudkov dizertačných prác 

doktorandského študijného programu 

pedagogika 

 v druhej časti bola využitá metóda  

obsahovej analýzy (pozri   napr. Kerliger  

1972, Gavora 2006),   Seebauer 2003,)  

21 oponentských posudkov 

dizertačných prác.  

 Obsahová analýza bola chápaná ako 

nástroj, pomocou ktorého ide o využitie  

slovného obsahu (oponentských 

posudkov)   tak, aby sa  kódovaním, 

podľa vybraného triediaceho    

univerza, dal  obsah tejto komunikácie  

previesť na kvantifikovateľné údaje, 

ktoré sú následne interpretované podľa 

cieľa výskumu. Hlavným cieľom bolo 

poznanie výpovedí oponentov (ich 

častosť  a obsah), ktorí hodnotili  klady 

i zápory doktorandskej práce. 

 Obsahová  analýza umožnila interpretáciu 

a tvorbu návrhov pre  nápravu poznaného 

stavu a zlepšenie efektivity 

doktorandského štúdia.  Kritériá triedenia 

boli volené podľa cieľových kategórií 

profilu absolventa doktorandského štúdia 

pedagogiky – ako ich uvádza J. Vašutová 

(2011). Sú v podstatných znakoch  

zhodné v ČR i na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorka  - školiteľka (7 doktorandov) 

zrealizovala bsahovú analýzu 21 

oponentských posudkov dizertačných 

prác. Posudky napísali 4 profesori, 9 

docenti. 3 oponenti boli z ČR, 13 zo 

Slovenska. 

 Texty oponentských posudkov DP  

vypovedali o  kvalitách profilu  doktoranda  

odboru pedagogika, ale aj o chybách a 

nedostatkoch v práci i o  osobnostných 

vlastnostiach.  

 

„Akcelerácia rozvoja ľudských zdrojov vo vede a výskume, inovácia a zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu“       ITMS: 26110230069 

Obr.  1 Štruktúra aktuálneho študijného plánu 

3.ročného PhD. štúdia na FHPV PU Prešov 

Obr.  2 Štruktúra aktuálneho študijného plánu 

3.ročného PhD. štúdia na PdF UP Olomouc 
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Obr.  3 Štruktúra inovovaného študijného plánu  

3.ročného PhD. štúdia na FHPV PU Prešov 

Jav Klady  Zápory Neutrálne 

výroky 

Aktuálnosť témy 11   2 

Spracovanie teórie 

interdisciplinarita 

14 

7 

18 

4 

2 

Metodologické  

znaky 

18 23   

Metódy výskumu 16 1   

Dizajn výskumu  5 2   

Jazyk DP 7 12   

Osobnostné 

vlastnosti 

5     

Etika spracovania 7   1 

Úprava textu 3 2   

Štatistika 3     

Prínos témy  DP  17 5   


