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ALÝZA SEBAREGULAČNÝCH ŠTÝLOV UČENIA SA ŠTUDENTOV 
V TECHNICKÝCH DISCIPLÍNACH V ODBORE PREDŠKOLSKÁ 

A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 
 

KOŽUCHOVÁ Mária, SK 
 

Resumé Príspevok je zameraný na výskum v oblasti sebaregulácie učenia sa študentov predškolskej 
a elementárnej pedagogiky v predmete technika. Sebaregulačné štýly študentov plánujeme 
analyzovať na viacerých univerzitách na Slovensku. Využijeme pritom teóriu sebaurčenia autorov 
Richarda M. Ryana a Edwarda L. Deciho. Tak získame prehľad o charaktere motivácie študentov pre 
tieto predmety a významné informácie o vnútorných a vonkajších faktoroch sebaregulácie 
(predvídanie, plánovanie, monitorovanie a sebahodnotenie). Na základe zistených výsledkov 
vypracujeme návrh opatrení smerujúcich k rozvíjaniu úrovne sebaregulácie učenia sa študentov 
uvedeného odboru. 

 
Klíčová slova: sebaregulácia, motivácia, sebaurčenie, predškolská a elementárna pedagogika. 

 
ANALYSIS OF SELF-REGULATION STYLES OF LEARNING OF STUDENTS IN 

TECHNICAL DISCIPLINES OF PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY PEDAGOGY 
 

Abstract The contribution focuses on the research in self-regulation of learning of students of pre-
school and elementary pedagogy and technology. We will analyse self-regulation styles of students 
at several universities in Slovakia. For this purpose, we will apply the methodology based on the self-
determination theory developed by Edward L. Deci and Richard M. Ryan. In this way, we will get an 
overview of the character of students´ motivation for these subjects and also valuable information 
about internal and external factors of self-regulation. Based on the obtained results, we will be able 
to take measures for the preparation of the students. 
 
Key words: self-regulation, motivation, self-determination, pre-school and elementary pedagogy. 

 
Úvod 

 
Základnou črtou 21. storočia sú rýchle a neustále zmeny. S tým súvisí aj množstvo pribúdajúcich 
informácií. Na túto skutočnosť potrebujeme pripraviť aj učiaceho sa žiaka, či študenta. Nie je náhoda, 
že otázkam učenia sa a potrebe celoživotného vzdelávania sa venujú aj také organizácie, ako je 
UNESCO, OECD, Európska komisia a iné. Učia sa jednotlivci, komunity, organizácie a celá 
spoločnosť. Medzi kľúčové kompetencie Národného programu výchovy a vzdelávania v SR (1998) 
bola zaradená aj kompetencia „učiť sa učiť“. UNESCO (1997) uvádza, že základným pilierom tejto 
kompetencie je učiť sa poznávať, učiť sa konať a učiť sa žiť. Maňák (2009, s. 13) upozorňuje na 
potrebu selekcie informácií, ale aj na potrebu rozvoja ďalších vlastnosti osobnosti v súvislosti 
s nepreberným množstvom informácií: "Ľudské spoločenstvo sa vo svojom rozvoji dostalo na 
križovatku, speje k bodu obratu, čo v edukácii znamená väčší dôraz na výber informácií, aktívnu 
konštrukciu poznania, na rozvoj tvorivosti a myslenia, na syntézu a zovšeobecňovanie." 
 
Európa stojí pred ďalším problémom, čelí nedostatku kvalifikovaných pracovných síl v odboroch, 
ktoré sú zamerané na matematiku, ale aj prírodovedné a technické predmety. Aj keď celkový počet 
absolventov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním vzrástol, záujem o spomínané odbory 
klesá. Je to hrozba pre súčasnú ekonomiku, preto zvyšovanie počtu absolventov v odboroch 
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s matematickým, prírodovedným a technickým zameraním je jednou z hlavných priorít všetkých 
európskych krajín. Opatrenia by mali smerovať až k elementárnemu vzdelávaniu. V prvom rade by 
malo ísť o zvýšenie motivácie žiakov učiť sa spomínané predmety. Dôvodov, prečo sú žiaci ZŠ 
neúspešní v týchto predmetov a nemajú záujem ich študovať vo vlastnej profesijnej kariére je 
pomerne veľa. Jedným z nich, hlavne na primárnom stupni ZŠ je, že ani samotní učitelia nie sú 
motivovaní. Ukázalo sa, že učitelia primárneho stupňa počas štúdia mali najväčšie problémy práve 
s matematikou a medzi neobľúbené predmety patrili aj niektoré prírodovedné, či technické disciplíny. 
Z toho dôvodu sme sa začali zaoberať otázkou, ako u študentov zvýšiť záujem o matematické, 
prírodovedné, či technické disciplíny. Je to naša úloha na najbližšie tri roky, v rámci projektu VEGA 
č. 1/0443/18 - Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna 
pedagogika. 

 
1 Teoretické východiská sebaregulácie učenia sa 

 
Pojem sebaregulácia učenia sa je už dlhšie etablovaným pojmom v našej odbornej literatúre, už viac 
ako štvrťstoročie. Vznikol celý rad výskumov a publikácií, napr. Larkin, 2000; Elliot, 1993; 
Goldberg, Bush, 2003; Guterman, 2003; Graham, Harris, 1993 a iní, ktorí sa zameriavajú na rozvoj 
sebaregulácie učenia sa od najútlejšieho veku (predškolský a mladší školský vek) a preukazujú ich 
efektivitu v rôznych oblastiach učenia sa, hlavne pri riešení problémových situácií v matematike, 
technike alebo prírodovedných predmetoch. Zdôrazňuje sa pritom rola vonkajšieho prostredia, ktoré 
môže významnou mierou prispieť k rozvoju sebaregulácie vlastného procesu učenia sa. 
 
V prvom rade sa pokúsime vysvetliť, čo rozumieme pod pojmom sebaregulácia učenia sa. Pintrich 
(2005) samoreguláciu učenia sa vysvetľuje ako taký spôsob učenia, v ktorom sa žiak stáva aktérom 
svojho vlastného procesu učenia sa po stránke činnostnej, motivačnej a metakognitívnej. Snaží sa 
pritom dosiahnuť určité ciele, iniciuje a riadi svoje vlastné poznávacie úsilie, používa špecifických 
stratégií učenia sa vzhľadom na okolnosti, v ktorom sa učenie odohráva. Pojem sebaregulácia 
vysvetľujú viacerí autori z rôznych uhlov pohľadu. Stotožnili sme sa s definíciou Hrbáčkovej  a Šveca 
a  (2005), ktorí samoreguláciou učenia sa chápu ako proces, v ktorom si subjekt uvedomuje, čo, ako 
a prečo sa učí. Proces, v ktorom jedinec sebareflektuje vlastné učebné aktivity. Výsledkom tohto 
procesu je individuálny "projekt" subjektu (žiaka), v ktorom sa rozhoduje, ako pokračovať ďalej 
v učení (v širšom zmysle slova vo vzdelávaní), na čo sa zamerať, čo zlepšiť, čo zdokonaliť, čo 
posilniť. Proces samoregulácie učenia sa v sebe zahŕňa kognitívne, ale aj nonkognitivne stránky, kde 
patria aj motivačné a vôľové procesy. Predstupňom samoregulácie učenia sa je metakognicia. Bez 
toho, aby žiak poznal sám seba nemôže efektívne riadiť svoje poznávanie. V procese učenia je 
zahrnutý proces sebaregulácie poznávacích procesov. Žiak, ktorý sa učí, chtiac nechtiac do procesu 
vlastného učenia zasahuje, kontroluje ho a riadi. Bez poznania vlastného procesu učenia nemôže 
efektívne svoje poznávanie riadiť. Používa reguláciu svojich myšlienkových pochodov a zároveň 
sebareflexiu nad touto reguláciou. Podľa autorov Desoeta, Royersa a Buysseho (2001) 
metakognitívné znalosti pomáhajú žiakom rozvrhnúť svoje učenie tak, aby vedeli ako študovať 
(procedurálne znalosti), pri učení dokázali využiť svoje vedomosti z predošlých učebných skúseností 
(deklaratívny znalosti) a prispôsobiť svoje učenie meniacim sa podmienkam (kontextuálny znalosti). 
Výskumy učenia sa detí mladšieho školského veku ukázali, že úspech v učení (teda aj školský úspech) 
je determinovaný celým radom zručností. Medzi tieto základné zručnosti patrí sebaregulácia učenia 
sa. V zahraničí existuje celý rad programov (ktoré sú podporované vládou) zameraných na rozvoj 
autoregulácie učenia (vrátane nácviku stratégií ako prevencia proti zlyhaniu). Higgins a kol. (2008) 
vykonali metaanalýzu 29 programov zameraných na podporu samoregulácie učenia sa žiakov 
a študentov a priniesli komplexné závery o efektivite jednotlivých programov. Priniesli komplexné 
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závery o efektivite jednotlivých programov. Poukázali okrem iného na limity týchto programov, ako 
napr. väzba na vek žiakov, zameranie na určitú oblasť učenia a tiež vplyv iných faktorov, ktoré môžu 
hrať pri komparácii programov významnú úlohu (napr. motivácia žiakov). Duckworth, Akerman, 
MacGregor, Salter and Vorhaus (2009) špecifikujú obsahové zameranie programov priamo na rozvoj 
sebaregulácie učenia sa žiakov a študentov. Tieto programy sú zamerané na poznanie vlastných 
myšlienkových procesov, zdôrazňujú význam personálnej, sociálnej a emočnej podpory. Poskytujú 
podporu v osvojení celého radu kognitívnych stratégií a v rozvoji sebareflexie. 
 
U nás existujú programy na podporu samoregulácie učenia sa na primárnom stupni, ale väčšina z nich 
sa využíva v alternatívnych školách, napr. program Step by Step je pedagogický prístup, ktorý spája 
v sebe moderné poznatky o samoregulácii učenia sa s osvedčenými vzdelávacími postupmi, ku 
ktorým sa dospelo v priebehu dlhodobého vývoja. Aby žiak dokázal svoje učenie riadiť sám, musí 
pracovať na sebe a svojej "sebaoregulácii", zdokonaľovať sa a naštartovať tým proces celoživotného 
vzdelávania. Musí si osvojiť celý rad špecifických kompetencií (Hrbáčková, 2010): 
 
1. stanoviť si ciele vlastného učenia (rozhodnúť, čomu sa má naučiť); 
2. posúdiť svoje odborné znalosti a potencialít (zhodnotiť, čoho je schopný, hoci za podpory zvonka, 
dosiahnuť); 
3. zamerať pozornosť na štúdium (mať pevnú vôľu a vytrvať pri učení); 
4. zvoliť a prakticky uplatniť vhodné (pre neho samotného) stratégie vzdelávania; 
5. získavať vedomosti z rôznych zdrojov; 
6. efektívne využívať time - management; 
7. zhodnotiť svoj pokrok v učení (do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele, ktoré si žiak stanovil); 
8. odhaliť a prekonať bloky vo svojom učení; 
9. sebareflektovať (monitorovať a hodnotiť) priebeh svojho učenia; 
10. zmeniť na základe tejto sebareflexie stratégie učenia sa; 
11. udržiavať pozitívne presvedčenie o sebe. 
 
Ak jedinec sám seba vníma ako nekompetentného v procese učenia sa, bude pravdepodobne 
pristupovať inak, ako ten, ktorý sa za kompetentného považuje. Ak si jedinec myslí, že proces učenia 
môže ovplyvniť vlastnými silami, bude pravdepodobne aktívnejší a snaživější, než ten jedinec, ktorý 
si myslí, že výsledok je otázkou náhody. Motivácia hrá kľúčovú úlohu v naštartovaní procesu 
samoregulácie učenia. V prvotnej fáze učenia je nevyhnutné si stanoviť učebný cieľ. Jedinec si ho 
prevedie do štruktúry vlastných možností, tým začína regulovať proces vlastného učenia sa. Zelina 
a Kuruc v roku 2009 realizovali výskum, ktorý bol zameraný na analýzu sebaregulácie učenia sa 
a autoregulácie vzdelávania. Dospeli k záveru, že motivácia v sebe skrýva energiu, ale aj rôzne 
aspekty aktivity jedinca a cez vytrvalosť smeruje k cieľu. Tvrdia, že motivácia môže kompenzovať 
aj nedostatok schopností. 
 
Výskum sebaregulácie učenia sa na Slovensku zaostáva v porovnaní so svetom, kde už existuje 
množstvo programov vrátane nácviku stratégií. V súčasnosti Kuruc realizuje štandardizáciu 
diagnostických nástrojov SRQ-Academic a SRQ-Prosocial a analyzuje sebareguláciu a motiváciu pre 
učenie na vzorke 1500 žiakov druhého stupňa ZŠ. Vo výskume sebaregulácie učenia pokračujeme 
v rámci projektu VEGA u študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika a zameriavame 
sa na sebareguláciu učenia sa matematiky, prírodovedy a techniky. Tieto predmety tvoria významnú 
súčasť ich profilu absolventa. Zároveň sú to predmety, v ktorých je zaznamenaný dlhodobý pokles 
úrovne výsledkov vzdelávania v medzinárodných meraniach u žiakov na našich školách. Rovnako aj 
študentom spôsobujú najväčšie problémy počas štúdia. 
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2 Východiská pre realizáciu výskumu projektu VEGA 
 

Plánovaný výskum vychádza z predpokladu, že za procesom sebaregulácie učenia stoja všeobecné 
rysy sebaregulácie (všeobecné domény), ktoré sú východiskom pre rozvoj čiastkových 
samoregulačných zručností. Čiastkové zručnosti sú viazané na konkrétnu oblasť učenia a rozvíjajú sa 
v rôznej miere v rôznych oblastiach vzdelávania (doménový špecifické). V našom empirickom 
výskume sa chceme zamerať na tri kľúčové oblasti učenia sa, a to v matematike, prírodovede 
a technike. 
 
Cieľom započatého trojročného projektu výskumu VEGA 1/0443/18 bude: 
1. Diagnostikovať úroveň jednotlivých komponentov sebaregulácie učenia sa (sebaregulačný štýl) 
študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika v predmetoch s prírodovedným 
a technickým zameraním a v matematike. 
2. Zistiť mieru závislosti medzi jednotlivými komponentmi sebaregulácie učenia sa študentov. 
3. Skúmať súvislosť úrovne sebaregulácie učenia sa a celkovej školskej úspešnosti. 
4. Vyhodnotiť súvislosť medzi motiváciou študentov a hodnotou, ktorú predmetu prisudzujú. 
5. Vyhodnotiť, ktoré stratégie sebaregulácie učenia môžu predikovať úroveň motivácie študentov pri 
riešení problémových úloh. 
 
Výskumné metody: V tejto etape je možné prezentovať teoretické východiská projektu a predstaviť 
jeho možné riešenia. Chceme využiť teóriu sebaurčenia autorov Ryana a Deciho (2000) a tak získať 
prehľad o charaktere motivácie študentov pre predmety technického zamerania (autorka článku) 
a významné informácie o vnútorných a vonkajších faktoroch sebaregulácie (predvídanie, plánovanie, 
monitorovanie a sebahodnotenie). Podľa sebaregulačnej teórie Deciho a Ryana (2000) existujú rôzne 
typy motivačného správania. Sebadeterminované správanie je ovplyvnené vlastnou voľbou. Jedinec 
sa môže rozhodnúť, či činnosť vykoná alebo nie. Oproti tomu riadené (kontrolované) správanie túto 
voľbu nepripúšťa. Človek musí činnosť vykonať. Podľa tejto teórie existujú štyri typy vonkajšej 
motivácie: 
1. Externá regulácia - konanie na základe vonkajšieho podnetu, impulzom býva iná osoba, ktorá 
ponúka odmenu alebo vzbudzuje strach z potrestania (študent sa učí, aby sa vyhol problémom; lebo 
to vyžaduje to učiteľ). 
2. Regulácia pasívne prevzatá - jedinec plnenie úlohy vnútorne nerešpektuje v plnom rozsahu, 
napriek tomu ho vykoná (pretože napr. tým posilní svoje ego; vyhne starostiam, úzkosti; chce urobiť 
radosť niekomu blízkemu alebo sa zapáčil učiteľmi a pod.). 
3. Identifikovaná regulácia - jedinec sa stotožňuje s reguláciou, hoci impulzom nebol on sám, vedome 
prisudzuje cieľu osobnú hodnotu a vyhodnocuje ho ako osobne prospešný (napr. učí sa, aby odviedol 
dobrú prácu; aby získal kvalifikáciu pre svoje budúce povolanie a pod.). 
4. Integrovaná regulácia - ak dochádza k integrácii vonkajších požiadaviek s vnútornými potrebami 
človeka, t. j. dochádza k zhode vonkajších a vnútorných cieľov, jedná sa však stále o nariadené 
konanie, ktoré jedinec nevykonáva z vlastného popudu, ale pre vlastné potešenie (napr. učí sa, aby 
veciam porozumel; spoznal nové veci a pod.). 
 
Je jasné, že odmeny a tresty hrajú významnú úlohu v motivačnej orientácii študenta. Úroveň 
vnútornej motivácie sa môže rozvíjať, zvyšovať, ale môže tiež slabnúť. Ak študent vykonáva určitú 
aktivitu z vnútorných pohnútok, pre vlastné potešenie, je menšia pravdepodobnosť, že stratí o túto 
činnosť záujem. V procese sebaregulácie učenia našich študentov vychádzame z predpokladu, že sa 
učia pre vlastnú potrebu. Ak jedinec pozná motívy svojho konania a stotožňuje sa s nimi (hoci nie sú 
jeho vnútorným motívom), poskytuje sám sebe určitý druh posilnenia nevyhnutného pre dosiahnutie 
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cieľa. Na základe zistených výsledkov chceme vypracovať návrh opatrení smerujúcich k rozvíjaniu 
úrovne sebaregulácie učenia sa študentov uvedeného odboru. 
 
Postup realizácie výskumu: V prvej etape chceme realizovať výskum úrovne jednotlivých 
komponentov sebaregulácie učenia sa, kde bude použitý dotazník motivácie a sebaregulačných 
stratégií pri riešení problémových úloh. 
 
Budeme pracovať s teóriou sebaurčenia (Self-Determination Theory) spomínaných autorov Ryana 
a Deciho z Univerzity of Rochester. Využijeme konštrukcie dotazníkov, ktoré vyvinuli a používajú 
pri diagnostike sebaregulačných štýlov a motivácie u respondentov z viacerých oblastí. Dnes autori 
majú k dispozícii 7 tzv. SRQ (self-regulation quesrtionnair) overených dotazníkov a mnoho ďalších, 
ktoré nám umožnia vymedziť aktuálny charakter sebaregulácie učenia sa a motivácie študentov 
s akcentom na vybrané predmety. Zber dát bude prebiehať na troch pedagogických fakultách na 
Slovensku (v Bratislave, Banskej Bystrici a Ružomberku) v odbore predškolská a elementárna 
pedagogika. Dotazník je prispôsobený našim podmienkam. Validita a reliabilita niektorých SRQ 
dotazníkov už bola opakovane overovaná slovenským výskumníkom (Kuruc, 2016). Samotné 
dotazníky SRQ-Academic a SRQ-Prosocial prešli štandardizáciou v roku 2017. Ukázala sa ich 
výborná homogenita a skvelá validita a reliabilita (viac literatúra uvedená pri zástupcovi hlavného 
riešiteľa). Dotazníky následne budú transformované do on-line podoby a administrované 
respondentom na jednotlivých fakultách na Slovensku. Respondenti budú študenti spomínaného 
odboru – od študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia po študentov 2. ročníka magisterského štúdia. 
 
V druhej etape bude výskum zameraný na čiastkové metakognitívne zručnosti študentov, ktoré 
vstupujú do procesu sebaregulácie učenia sa, a ktoré sú kľúčové pre určenie úrovne rozvoja 
sebaregulácie učenia sa (predvídanie, plánovanie, monitorovanie a sebahodnotenie); výskum bude 
realizovaný prostredníctvom zmiešaných fokusových skupín, ktoré budú zložené z pedagogických 
pracovníkov, vedeckých pracovníkov a študentov bc. a mgr. štúdia. Budú realizované vždy dve 
fokusové skupiny na jednej pedagogickej fakulte. 
 
Cieľom bude skupinovo reflektovať a vzájomne komunikovať zistené závery a spoločne hľadať 
východiská pre ďalšie zlepšovanie štúdia tak, aby dochádzalo k rozvoju autonómnych 
sebaregulačných štýlov v predmetoch, ktoré považujú študenti za náročné, medzi ktoré patria aj 
predmety techniky. 
 
Prínos: Objektívne získané závery a ich interpretácie nám umožnia lepšie poznať charakter motivácie 
a sebaregulácie učenia sa študentov učiteľských odborov. Proces sebaregulácie učenia sa chceme 
nastaviť tak, aby sa nerozvíjal len u samotných študentov, ale aj u žiakov, ktorých budú neskôr 
vyučovať. Za významný prínos riešenia projektu považujeme realizáciu výskumných aktivít priamo 
v pedagogickom procese, v rámci ktorého študenti budú mať možnosť vnímať objektívne zistený 
charakter motivácie samotného procesu učenia sa, odhaliť nedostatky a diskutovať o zistených 
záveroch spolu s pedagógmi, aby sa mohli posunúť v rozvoji vlastného učenia sa v predmetoch, ktoré 
im počas štúdia robia najväčšie problémy. Celkovo predpokladáme, že spracovanie výsledkov 
výskumu vyústi jednak do obohatenia súčasnej teórie o rozvoji sebaregulácie učenia sa. Identifikácia 
mechanizmov fungovania sebaregulácie učenia sa študentov pomôže lepšie zvládať proces prípravy 
budúcich učiteľov a im úspešne si osvojiť problematiku predmetov, ktoré považovali za veľmi 
náročné a nedôverovali si v ich zvládnutí. 
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Záver 
 

Pri rozvoji sebaregulácie učenia sa je nevyhnutná vonkajšia podpora zo strany učiteľa. Spomínaní 
autori zaoberajúci sa sebareguláciou učenia sa poukazujú na to, že cieľom vyučovacieho procesu je 
dosiahnuť vysokú mieru sebaregulácie učenia sa žiaka. Tento cieľ možno dosiahnuť postupným 
prechodom z vonkajšieho riadenia k vnútorným pravidlám (sebaregulácii). Prechod od vyučovania 
k učeniu je jedným z moderných rysov modelu výučby. To môže dosiahnuť len učiteľ, ktorý nabáda 
a podnecuje žiakov v rámci výučby do hľadania nových myšlienkových stratégií. Učiteľ, ktorý 
aktivizuje žiakov prostredníctvom konštruktívnych otázok, problémových situácií, myšlienkových 
aktivít a ďalších aktivizujúcich metód, ktoré podnecujú myslenie a učenie sa žiakov. Učiteľ, ktorý 
monitoruje ich pokrok v učení, ale aj sám seba, aby mohol nastaviť vhodné učebné prostredie pre 
rozvoj sebaregulácie žiaka, a práve o výchovu takého učiteľa nám v technickom vzdelávaní ide. 
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