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Modul 5  (2/3) Využívanie efektívnych metód a foriem v adaptačnom vzdelávaní 

Akčný výskum a jeho využitie počas adaptačného vzdelávania 

 

V tejto kapitole sa budeme venovať akčnému výskumu ako metóde profesijného rozvoja 

začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl, samozrejme, s presahom na 
ďalší profesijný rozvoj.  

Ako sme už spomínali, v adaptačnom vzdelávaní je možné využívať mnohé metódy, tradičné 
aj menej tradičné. Avšak môžu byť podporené aj dopĺňané využívaním akčného výskumu.  
Akčný výskum je v podstate vlastný výskum učiteľa, pedagogického či odborného 

zamestnanca reflektujúci jeho prax s cieľom jej zlepšenia.  

Začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci sa počas svojich kariérnych začiatkov 
stretávajú s mnohými problémami a práve akčný výskum môže byť cesta k ich riešeniu, 
v ideálnom prípade aj v spolupráci s pracovne staršími a skúsenejšími kolegami, ktorí im 
ukážu, ako na to.  

Akčný výskum vznikol ako reakcia na malý vplyv tradičného výskumu na zmenu 
pedagogickej a odbornej praxe a ako prostriedok urýchlenia procesu implementácie 
potrebných zmien do praxe. Vedeckosť je tak trochu zatlačená do úzadia, ale do popredia 
vstupujú práve potreby konkrétnych ľudí, konkrétnych učiteľov, vychovávateľov, špeciálnych 
pedagógov atď., ktorí hľadajú riešenia na problémy. V našom prípade na konkrétne problémy 
týkajúce sa edukačnej alebo odbornej praxe v školách, triedach a iných skupinách.   

Akčný výskum vo svojej podstate znamená, že výskumné aktivity realizuje jednotlivec 

v rámci vlastnej praxe, ktorý reaguje na aktuálne problémy výučby. Dobre uskutočnený 
akčný výskum má za následok osobnostný rozvoj, zlepšenie profesijnej praxe, rozvoj 
inštitúcie, teda školy, v ktorej osoba pracuje, a taktiež prispieva k zlepšeniu spoločnosti 
v širšom význame tým, že zlepšuje výsledky výchovného a vzdelávacieho procesu.1 

Akčný výskum tiež pomáha lepšie spoznať problémy vlastnej učiteľskej a odbornej praxe, 
riešiť ich, navrhovať a implementovať riešenia a následne ich hodnotiť v edukačnom 
a odbornom procese. Akčný výskum je v zásade cyklický, kvalitatívny, čiže viac pracuje 
so slovami ako s číslami, takisto aj reflexívny, pretože základnou časťou každého cyklu je 
kritická reflexia a hodnotenie prebehnutých procesov a získaných výsledkov. Akčný výskum 
v praxi je značne flexibilný, pretože pružne reaguje na novovzniknuté situácie a problémy 
a zároveň sa neustále vyvíja tým, že nové cykly reagujú na nové poznatky a problémy v praxi, 
a tak pomáhajú testovať a rozvíjať interpretácie z predchádzajúcich cyklov.2 

Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl, ktorí realizujú akčný výskum, 
zhromažďujú informácie, pozorujú, kladú si otázky, vymieňajú názory, vyhodnocujú 
výsledky, reflektujú svoju vlastnú činnosť a hľadajú možnosti skvalitnenia učenia 
a vyučovania, edukačného a odborného procesu. Cieľom akčného výskumu s cyklickým 
charakterom je rozvíjať pedagogické myslenie a praktické zručnosti, skvalitniť rozhodovacie 
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procesy, zvýšiť sebavedomie a zodpovednosť aktéra, čiže konkrétneho pedagogického 
a odborného zamestnanca.3 

Ku kľúčovým premisám akčného výskumu patrí jeho priamy podiel na riešení problémov 
vychádzajúcich priamo z pedagogickej alebo odbornej praxe. Svojimi dôsledkami zasahuje do 
pedagogickej reality a k jeho hlavným cieľom patrí rozpoznať čo najkomplexnejšie všetky 
procesy a ich kontext v reálnej praxi a na základe týchto zistení navrhnúť širokú škálu 
inšpiratívnych riešení a opatrení. Akčný výskum je proces, v ktorom učitelia a ďalší aktéri 

školského života systematicky preverujú svoju vlastnú pedagogickú alebo odbornú prax 

prostredníctvom metód a techník pedagogického výskumu.4 

 

 Schematický model akčného výskumu
5
 

 

 

Základný model akčného výskumu môžeme zjednodušene vyjadriť v nasledujúcich fázach. 
Najskôr ide o identifikáciu problému, kedy je potrebné zistiť, čo treba zmeniť alebo 
zdokonaliť. Nájdeme teda problém, ktorý je potrebné akoby opraviť. Formulácia cieľa je 
veľmi dôležitá, pretože ak nevieme, čo je naším cieľom a čo chceme zmeniť, nemôžeme nájsť 
tú správnu cestu. V tomto bode sa možno nevyhnete, vlastne s veľkou pravdepodobnosťou sa 
nevyhnete štúdiu odbornej literatúry zaoberajúcou sa daným problémom. Ten možno budete 
konzultovať s kolegami, či sa s niečím podobným nestretli, alebo či a ako to riešili. A či bolo 
riešenie postačujúce a vhodné.  
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Nasleduje zber informácií a následný návrh zmien, čiže hľadanie možného riešenia. Potom 
akcia, čo je vo svojej podstate implementácia navrhnutého riešenia. Realizačná fáza je 
charakteristická svojou flexibilitou k aktuálnym situáciám a možným vzniknutým 
neočakávaným problémom, ktoré potrebujú ihneď riešiť, aj v prípade, ak sa tým odbočí od 
pripraveného plánu.  

A na záver ide o zhodnotenie situácie, či zmena alebo zavedenie novej metódy má priaznivé 
a očakávané efekty na výsledky edukačného alebo odborného procesu. Ak áno, ideálne je sa 
so svojimi skúsenosťami podeliť s ostatnými kolegami, a ak nie, je potrebné cyklus opakovať 
s tým, že modifikujeme to, čo sme zmenili. Práve to, že ide o proces cyklický, znamená, že 
reagujeme zakaždým na nové poznatky, teda každý nový cyklus nám pomáha testovať 
a rozvíjať výsledky z predchádzajúcich cyklov. 

Možno to znie zložito, ale jeho realizácia je podstatne jednoduchšia. Napríklad učiteľ na 
základe písomky zistí, že len malý počet študentov vypočítal daný príklad správne. Drvivá 
väčšina nesprávne. Veľmi zjednodušene opísané, zistil, že študenti nepochopili obsah jeho 
výkladu. Následne si stanoví cieľ, ktorý je, aby učivo v čo najkratšom čase pochopili. Nájde si 
vhodnú literatúru z didaktiky matematiky, prípadne sa podelí o skúsenosti s inými kolegami 
a takýmto spôsobom hľadá riešenie. Ak nájde viac možných riešení, vyberie to, ktoré 
považuje za optimálne a aplikuje ho do praxe. Vráti sa k učivu, vysvetlí ho iným spôsobom, 
možno použije doplňujúce materiály. Následne bude opäť zisťovať, či študenti látku 
pochopili, či zvládli vypočítať daný príklad. Ak nie, opäť sa bude snažiť nájsť iné riešenie 
nápravy.  

Témy akčného výskumu môžu byť vedomosti, ale aj postoje, rozvoj kreativity, disciplína na 
hodine a čokoľvek, čo potrebuje zlepšiť. Základné zdroje informácií môžu byť výsledky 
hodnotenia žiakov a študentov, pozorovanie, rôzne prejavy správania žiakov, záznamy 
z pedagogického denníka a iné.  

K realizácii akčného výskumu je však potrebné pristupovať zodpovedne a nie zbytočne 
experimentovať len preto, že chceme. Práve dôkladná príprava a zaznamenávanie 

navrhovaných zmien a výsledkov eliminujú chyby a opakované vracanie sa k tomu, čo 

nefungovalo. Zaznamenávajte si, nespoliehajte sa na to, že si všetko zapamätáte.  

Ako každá metóda alebo forma vzdelávania, aj akčný výskum má svoje pozitíva a negatíva. 
Medzi výhody môžeme zaradiť, že podporuje odborný rast, najmä v oblasti pedagogického 
výskumu, ale podporuje aj zmeny v zmýšľaní a konaní, rozvoj kritického myslenia, 
chápania podstaty výchovy, vzdelávania, edukačného a odborného procesu, sebapoznania, 
sebahodnotenia a podobne. Medzi ďalšie výhody patrí skutočnosť, že sa môže vykonávať aj 
dlhší čas, pretože mnohí učitelia učia tých istých žiakov aj viac rokov. Prispieva k väčšiemu 
uspokojeniu z práce a je to aj spôsob, ako sa stať lepším učiteľom, asistentom, psychológom, 
špeciálnym pedagógom atď., a tým prispieva aj k riešeniu problémov v škole či triede. 
Prostredníctvom akčného výskumu sa môže rapídne skvalitniť edukačný aj odborný proces 
a rozvíja sa aj samotná pedagogická teória, teda za predpokladu, že výsledky sú verejne 
zdieľané.6 
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Na druhej strane najväčšou nevýhodou akčného výskumu je, že obyčajne sa realizuje iba na 

malej vzorke, napríklad v jednej triede, a preto je zovšeobecniteľnosť výsledkov obmedzená, 
niekedy platí iba pre skúmanú vzorku, čiže triedu, krúžok a podobne. Za ďalšiu nevýhodu 
realizácie akčného výskumu považujeme možnú neochotu alebo malú možnosť zdieľania 
vlastných výsledkov výskumu iným pedagogickým a odborným zamestnancom, hlavne mimo 
konkrétnu školu.7 

Realizácia akčného výskumu sama o sebe môže byť pre začínajúceho pedagogického alebo 
odborného zamestnanca náročná, hlavne pokiaľ je jeho nástup do praxe problematický a má 
k tomu ešte mnoho iných povinností. V takomto prípade by mu mal byť nápomocný jeho 
uvádzajúci pedagogický či odborný zamestnanec, poprípade aj ďalší kolegovia.  

Začínajúci a uvádzajúci pedagogický či odborný zamestnanec môžu vytvoriť akýsi tandem, 
kedy si môžu navzájom veľa dať, ale aj naučiť sa – hlavne na strane začínajúceho kolegu, 
robiť samostatné rozhodnutia, ktoré ovplyvnia edukačný a odborný proces, a najmä prijímať 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Uvádzajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec 
môže byť v tomto prípade metodologickou podporou, ale na základe vypozorovaných 
vzdelávacích potrieb môže poukázať na problém, ktorý je touto cestou riešiteľný. A ako to 
v živote bežne býva, to, na čo prídete sami, si nielen najlepšie zapamätáte, ale aj najrýchlejšie 
aplikujete do svojho života.  

V súvislosti s akčným výskumom, hlavne v rámci zdieľania jeho výsledkov, sa stretávame 
s tzv. kolegiálnym učením sa, ktorého cieľom je výmena skúseností, pomoc a podpora pri 
riešení problémov edukačnej a odbornej praxe. V našom prípade – ideálne medzi 
začínajúcimi a skúsenejšími kolegami, kedy sú pozitívne prínosy badateľné na oboch 
stranách. Práve preto sa v nasledujúcej lekcii budeme venovať kolegiálnemu učeniu sa na 
pôde školy, s prepojením práve na akčný výskum.  
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