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Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre získanie kompetencií vo funkcii cvičného 
učiteľa 

 
Marta Černotová 

      
„Kto nepozná minulosť, nemôže porozumieť prítomnosti...“, preto najprv krátky historický 
exkurz: 
           Pri štúdiu dejín školstva, pedagogiky (napr.  O. Chlup, 1923; Váňa, 1971; Matej, 1972; 
Masarik – Jurčíková, 2002; Lukáč 2002)  sa môžeme dočítať, že zámerná príprava učiteľov na 
našom území sa spája už  s dátumom panovania múdrej panovníčky Márie Terézie a  jej 
školského zákona Ratio Educations,  s rokom 1777 a s tzv. Exner-Bonitzovou reformou 
z r.1849. V novších dejinách sa pri opise učiteľskej prípravy historici pedagogiky  zmieňujú  
o  existencii učiteľských prípraviek, tzv. preparandií, o učiteľských ústavoch, akadémiách, 
neskôr i  fakultách  s tzv. učiteľským zameraním.  V  rozpise obsahu vzdelávania v týchto 
inštitúciách  sa  stretávame s  teoretickou a praktickou  prípravou budúcich učiteľov, pričom 
praktická zložka prípravy  sa realizovala na tzv. cvičných školách. V týchto školách vždy 
pôsobili  skúsení, osvedčení praktici, vynikajúci učitelia, ktorí boli nazývaní cviční učitelia. 

Novodobé učiteľské prípravky, t.j. fakulty pripravujúce učiteľov v celoeurópskom 
rozmere i na Slovensku,  majú približne rovnaké východisko. To znamená, že okrem  
teoretickej prípravy prechádzajú budúci učitelia praktickou prípravou tiež  na  tzv. cvičných  
(fakultných)  školách. 

Praktická zložka prípravy má nielen históriou, ale i modernou psychológiou  
a pedagogikou uznané oprávnenie. Realizuje sa v rozličných podobách a  formách. Najčastejšie 
ide o: model konsekutívny  – následný, model integratívny, model paralelný.  (pozri Šimoník, 
2005). Na Slovensku ide najčastejšie o model paralelný, keďže pedagogická prax je 
v študijnom pláne zaradená súčasne  s teoretickou prípravou.  Niektoré fakulty si po r. 1989  
(v rámci  autonómie vysokej školy)  vybrali vlastné modely. 

Najnovšia správa z  výskumnej úlohy VEGA,  zameranej na skvalitňovanie praktickej 
prípravy učiteľov na PdF UMB v Banskej Bystrici, konštatuje slovami A. Douškovej (2009):  
„Na ceste k svojej učiteľskej profesii sa študenti stretávajú s cvičnými učiteľmi, expertmi vo 
svojom  odbore, ktorí sa iniciatívne  zapájajú do spolupráce s fakultami pripravujúcimi 
budúcich učiteľov.“ 

 Konštatovanie vynikajúceho stavu, t.j. kvality cvičných učiteľov, v ktorom sa  
nachádzajú kolegovia na UMB v Banskej Bystrici,  možno iba kolegiálne „závidieť“.  Prečo? 

Východiská výskumnej úlohy v Prešove začínali na opačnom poznaní. Výskumný tím na 
FHPV PU vychádzal z poznania, že v podmienkach PU (asi nie iba v Prešove) bol prijatý  
jeden z pedagogických mýtov  o učiteľstve, že  každý, kto je dobrým odborníkom 
v predmete, je automaticky aj dobrým učiteľom, teda i cvičným učiteľom. V podmienkach PU 
totiž cvičných učiteľov (ďalej  budeme používať skratku CU, pre cvičné školy skratku 
CŠ), ktorí vedú študentov na praxi, nikto zámerne nevyberá, neprechádzajú konkurzom  
a pridelenie študenta k CU býva viac-menej náhodné. Prax ukazuje, že pri určení cvičného 
učiteľa nebývajú vedením školy dodržané ani základné požiadavky, teda kvalifikácia učiteľa  
a predpokladaná minimálna  dĺžka praxe (5 rokov). 

Na Slovensku,  pri  legislatívnej absencii statusu  výberovej, cvičnej školy a cvičného 
učiteľa, nenachádzame ani teoreticky a metodologicky vyjasnené  otázky, aké kvality by mala 
spĺňať „cvičná škola“, ktorá vstupuje do spolupráce so školou vysokou, aká  forma  a obsah, 
druhy pedagogickej praxe by sa mali  realizovať tak, aby  sa „ideálne“  napĺňali všetky 
profilové ciele  praktickej  prípravy budúcich učiteľov. (Veľký krok k objasneniu tejto 
problematiky urobili práve výskumníci z UMB v Banskej Bystrici pri riešení výskumnej úlohy 
VEGA 1/4503/07 pod vedením A. Douškovej a kol. 2009 ). Ako uvádzajú kolegovia z ČR 
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(napr. Marková - Urbánek, 2008, str. 95) realizujú sa napr. kvalitatívne, kvantitatívne, 
opakované, longitudinálne, kombinované metodologické prístupy pri zisťovaní kvality 
praktickej prípravy  študentov, ktoré hodnotia projektovú, procesuálnu či rezultatívnu stránku 
praxí. Podobne ako my, aj títo autori dospeli k objaveniu tzv. silných a slabých stánok 
učiteľských praxí, pričom z rôznych výskumov opisujú  rovnako kritický jav – a tým je: slabé 
personálne zabezpečenie praxe i chýbajúca systémová, špeciálna príprava cvičných učiteľov 
(tamtiež , str. 99)    

Naše kritické poznanie nie je teda ojedinelé. Mnohí kolegovia z učiteľsky orientovaných 
fakúlt (pozri  napr. zborník PdF UKF z Nitry 2007, práce českých autorov Šveca, V. 2002, 
Šimoníka 2006, Urbánka 2005 i autoriek z PdF UMB v Banskej Bystrici: Douškovej 2007, 
Kasáčovej 2002, Wágnerovej 2008, z  PdF v Nitre:  Ivanovičovej 2007 a iných ) sa už 
zamýšľali nad tým, ako organizovať a napĺňať pedagogickú prax  tak, aby sa počas nej reálne  
spájala  teória s praxou, aby študenti  získavali očakávané kompetencie, aby tieto boli 
overované  spolu aj s osobnostnými postojmi študentov. Rovnako je žiaduce, aby sa počas 
praxe rozvíjala  motivácia študentov, ich spôsobilosti, zručnosti (predmetové  didaktické, 
psychodidaktické, komunikačné, diagnostické a intervenčné, sociálne  kompetencie, 
manažérske a normatívne a kompetencie sebapoznania) pre výkon učiteľského povolania. 

  Pedeutológia má  v celosvetovom meradle  na  prípravu budúcich učiteľov  rôzne 
názory. Vychádzajú z rôznych teórií: napr. z personalistickej, konštruktivistickej, behaviorálnej 
(pozri Spilková, 2004). Ani jedna z nich  však praktickú prípravu, teda prax študentov 
neodmieta.  Práve naopak, ako konštatuje Spilková (2004 , str. 23 – 24), premeny školy  
a vzdelávania implikujú nové poňatie učiteľskej profesie a prípravu na ňu.  Autorka  na základe 
ďalších autorov dodáva, že jedným z kľúčových trendov je všeobecný posun k výraznejšej 
profesionalizácii učiteľov, v ktorej sa novším atribútom stáva ideál služby.  (A služba – to je 
výkon – činnosť, prejavený postoj, dodáva M. Č.)  Tento  ideál vyžaduje nielen predpoklad 
profesného vzdelania (vědění), poznanie (professional knowlege Shulnam, 1986), teoretického 
základu vyučovania,  ale i nástroj na premýšľanie a riešenie praktických problémov a reálnych 
situácií, ako východisko na prezentáciu a argumentáciu vlastného poňatia výučby. Česká 
autorka Lukášová uvažuje o učiteľovi aj ako o expertovi,  ktorého základným znakom sú 
„professional knowledge“ a tie tvoria základňu pre jeho praktické činnosti, teda rozhodovacie 
procesy, akcie a ich reflexiu (Lukášová, 2002). 

Kvalitné tradície tzv. učiteľských ústavov a ich cvičných škôl z obdobia  1. 
Československej republiky, keď sa mohutne rozvíjalo najmä  reformné pedagogické hnutie, 
mali vplyv i na povojnovú prax  vysokých škôl  s učiteľským zameraním. Táto tradícia 
i  kvalita sa prejavila  najmä  v pomerne  dobre fungujúcom  kontakte fakúlt, didaktikov 
predmetov  s cvičnými školami a cvičnými učiteľmi. Žiaľ, za ostatných 20 rokov  kvalita 
všetkých položiek pedagogických praxí  výrazne poklesla.   

Snaha o nápravu úrovne praktickej pedagogickej prípravy  sa „mihla“  v podmienkach 
SR v 90-tych rokoch 20. storočia  po zániku „starého zákona o VŠ“. Pred prípravou nového 
zákona o vysokých školách pracovala v rokoch 1996 a 1997 pri MŠ SR komisia  odborne 
pripravených a  skúsených pracovníkov, úlohou ktorých bolo pripraviť Vyhlášku o cvičných 
školách a cvičných učiteľoch. Práca tejto komisie sa dostala  do štádia paragrafovaného znenia  
vyhlášky v r. 1997. K schváleniu  vyhlášky  MŠ SR, žiaľ, nedošlo. 
Medzitým sa uskutočnili viaceré  výmeny  ministrov školstva a text Vyhlášky MŠ SR 
o pedagogickej praxi študentov, o cvičných školách a cvičných učiteľoch, nenadobudol 
zákonnú platnosť. Nebola dostatočná politická a legislatívna vôľa na vyriešenie tejto 
problematiky. Od r. 2005 pracovala nová pracovná  skupina pri MŠ SR pre otázky 
pedagogickej praxe, ktorá začína opäť  „od začiatku“. Ani práca tejto komisie nedospela  
k cieľu. Je preto nutné konštatovať, že problémy, ktoré sú  s pedagogickou  praxou na 
učiteľsky orientovaných  fakultách  dnes, sa viažu veľmi výrazne hlavne  na absenciu 
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samostatnej Vyhlášky MŠ SR o cvičných školách a cvičných učiteľoch. Negatívne  dôsledky 
tohto stavu   vidno najmä  v tom, že: 
1. Na Slovensku neexistujú právne ustanovené fakultné, cvičné školy  s určením požiadaviek 
na kvalitu  a druhy služieb  (napr.  prax študentov, ale aj výskum a iná spolupráca   
s fakultami). Nie sú  špecificky pomenovaní, štatútom určení  cviční učitelia, ani cvičné školy. 
2. Fakulty (PU) posielajú svojich študentov  individuálne ako „poslov dobrých správ“ do škôl  
s rôznou kvalitou hľadať si  miesto svojej praxe a svojho „cvičného učiteľa“. O takto 
vybranom učiteľovi nemá fakulta zodpovedné referencie, nemá istotu, či spĺňa kritériá 
kvalifikovaného učiteľa, či má  potrebnú dĺžku praxe,  zodpovednosť, schopnosti pracovať so 
študentom, odborne ho viesť. 
3. Školy s tzv. právnou subjektivitou majú právo neprijať študentov – praktikantov, čo aj robia! 
Takže v prípade, že fakulta  nemá „osvedčené“ a  spolupracujúce cvičné školy, vzniká veľký 
problém umiestniť všetkých (veľké počty) študentov na prax. Tento stav je podobný vo 
všetkých mestách, kde sú univerzity s viacerými učiteľsky zameranými fakultami (napr.  
Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Prešov). 
4. Cviční učitelia legislatívne neexistujú. Tí, ktorí vykonávajú činnosti spojené s vedením 
študenta na praxi,  môžu byť od r. 2009 podľa Zákona 317 (2009, Z.z., § 33, písmeno g) 
považovaní  „aspoň“ za tzv. pedagogických zamestnancov – špecialistov.   
5. Zvlášť kriticky sa prejavuje fenomén nepripravenosti cvičných učiteľov pre špecifiká práce  
s praxujúcimi študentmi. Starší učitelia, ktorí túto činnosť na seba preberajú,  pracujú v starom, 
čiže odpozeranom stereotype. Mladší pracujú intuitívne, nie sú pripravení na činnosť  viesť 
študenta na praxi, nemajú možnosť vzdelávať sa formou ďalšieho vzdelávania ani na fakultách, 
ani v  metodicko-pedagogických centrách. Podľa našich analýz nepociťujú  povinnosť a hlavne  
zodpovednosť CU.  (Príklady: opilstvo žiakov na SŠ, ktoré odhalila praktikantka a CU „to“  
neriešil,  šikanovanie praktikanta cvičnou učiteľkou, neriešené lajdáctvo praktikanta, 
neodučené hodiny a iné nedostatky študenta  neboli   na „cvičnej škole“ doriešené, CU často 
nie sú prítomní na výstupoch študentov, mnohí nerealizujú povinné rozbory atď.). Faktor 
pomerne nízkej zodpovednosti niektorých CU vedie k stavu, že: 
*  cviční učitelia nemajú jasno v pravidlách kontaktu s fakultou, nie sú si vedomí svojich 
    práv a povinností,  
*  obávajú sa študentov, sú nimi frustrovaní, stresovaní, 
*  majú deficit v didaktických i legislatívnych  informáciách z fakúlt, zastarávajú  
    v pedagogickej a  psychologickej teórii, nie sú s fakultami  zjednotení v hodnotení  
    študenta a pod. 
*  finančná výška odmeny za vykonanú práce CU  bola ešte donedávna 35-50 Sk, dnes 5 
    eur, čo cvičného učiteľa  nemotivuje. 

Na základe nášho  výskumu sme uviedli najčastejšie problémy v  práci CU. V ďalšom 
texte pomenujeme i konkrétne chyby zistené v práci CU. (Na  rôznych konferenciách, ktoré sa 
zaoberali praxou študentov  u nás i v ČR, boli tieto chyby pomenované rovnako a boli uznané 
za  najfrekventovanejšie.) 

Výskumnými aktivitami: anketami, dotazníkmi a rozhovormi so  študentmi sme dospeli 
k pomenovaniu  najčastejších chýb: 

- cviční učitelia určujú obsah, tému vyučovacej hodiny v minimálnom predstihu (niekedy 
dokonca  iba 45 minút pred odučením hodiny); 

- nepožadujú vstupné náčuvy na vlastných  vyučovacích hodinách, prípadne ich  študentom 
vyslovene odmietajú; 

- trvajú na svojej predstave vyučovacej hodiny, na použití  CU vybraných metód; 

- nekonzultujú prípravy vyučovacej hodiny so študentom; 
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- nerealizujú rozbor svojej - pozorovanej vyučovacej hodiny - ale ani študentom odučenej 
VH, vykonajú iba krátky - formálny rozbor, rozhovor typu: „Vaša hodina bola dobre 
odučená“; 

- neakceptujú študentov individuálny prístup k stvárneniu vyučovacej hodiny, rovnako 
nepristupujú individuálne ku špecifikám osobnosti študenta; 

- nedodržiavajú „postupnosť v obťažnosti úloh“, ktoré má študent vykonať (študenti 
najčastejšie od prvých hodín svojej praxe realizujú kompletný, najčastejšie tzv. základný 
typ  VH ); 

- cvičný učiteľ neraz zastaral vo vedomostiach, alebo teoreticky  slabo ovláda predmet  
i pedagogickú terminológiu, didaktické pojmy (obsah, cieľ vyučovacej hodiny, didaktická 
analýza učiva, forma, metóda a pod.); 

- cvičný učiteľ niekedy úmyselne neposkytne učené pomôcky, žiadané učebnice, 
audiovizuálnu techniku; 

- cviční učitelia neposkytujú študentom informácie o základnej školskej dokumentácii, 
študent ani po praxi nepozná učebný plán školy, školský vzdelávací program, učebnú 
osnovu, štandardy, metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu, nevidel vysvedčenie 
vydávané školou; 

- CU vytvárajú haló-efektové javy,  ak je  učiteľ pozorovaný – pretvaruje sa, (čo komentujú 
hlavne jeho žiaci i hospitujúci študenti); 

- často v rozhovoroch  nepriamo demotivujú študenta (… „čudujem sa Vám, že chcete ísť  
učiť“); 

-    CU volia formálnu, neosobnú komunikáciu s praktikantom; 

- neobjektívne, formálne a nekvalitne vyplňujú hodnotenia študenta, (skoro každý 
praktikant  je v hodnotení  „dokonalý“, bez chýb, vyplnenie   zmluvy s fakultou často nie 
je úplné, chýbajú základné požadované údaje); 

- CU nezoznamujú študenta s inými aktivitami školy (predmetové komisie, ZRPŠ,  
školský psychológ, SOČ a pod.); 

- CU dovolia študentovi "rýchle" odučenie predpísaného počtu hodín, bez náčuvov, t.j. 
zbavujú sa zodpovednosti za skutočné vedenie študenta. Škola a CU nevyžaduje pobyt 
študenta v škole, iba odučenie povinných hodín; 

- študenti sú vedením cvičnej školy poverovaní učiť v tzv. vyrovnávacích  triedach, pre 
prácu ktorých nie sú špeciálne pedagogicky pripravení; 

Bolo by neobjektívne, ak by sme tieto chyby pripisovali všetkým cvičným učiteľom. 
Nechceme, aby bol výpočet nedostatkov v práci  cvičných učiteľov voči mnohým 
nespravodlivý. Učitelia poverení povinnosťami cvičného učiteľa vykonávajú túto funkciu za 
dnešných podmienok nad rámec úväzku. Mnohí CU vykonávajú  svoje povinnosti  podľa 
svojho najlepšieho vedomia, svedomia a možností. Na druhej strane je tiež fakt, že nikto sa 
cvičným učiteľom nenarodí.  Domnievame sa, že pre plnenie povinnosti v tejto kariérovej 
pozícii  je potrebné zvládnuť teoretickú  i praktickú predprípravu. 

 Poznanie  a pomenovanie najtypickejších chýb  bolo pre nás „kompasom“,  návodom 
najmä pri určení obsahu  ďalšieho vzdelávania učiteľov pre tých, ktorí chcú byť dobrými, či 
lepšími  cvičnými učiteľmi. 

Je inšpiratívne súhlasiť s českým pedeutológom V. Švecom (2002), ktorý konštatuje, že 
intervencia cvičných učiteľov do procesu rozvíjania pedagogických „dovedností“  
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(spôsobilostí) študentov, je často úzka. Cviční učitelia intervenujú do tohto procesu častejšie 
z hľadiska svojich skúseností a perspektív, menej už z hľadiska perspektív a možností 
študentov (i z hľadiska najnovšej pedagogickej teórie, dodala M. Č.) Rovnako ako V. Švec aj 
my konštatujeme,  a to na základe  našich  predchádzajúcich výskumov, že k  chybám  v 
práci cvičných učiteľov, sa do procesu  málo efektívneho rozvíjania pedagogických 
spôsobilostí študentov,  pripája i nedostatočný didaktický vstup učiteľov predmetových 
didaktík na fakulte i počas pedagogických praxí. (Švec, 2002, str. 49.) V podmienkach PU 
sa napr. úplne zrušili cesty – kontroly didaktikov katedier  – za študentmi, ktorí sú na praxi 
na celom východnom Slovensku. Mnohí didaktici katedier vôbec nepoznajú prax na 
základných a stredných školách, viaceré katedry neprikladajú práci didaktika predmetu 
vedeckú vážnosť. 

 Pre objektivitu musíme konštatovať, že i fakulty sa dopúšťajú chýb, ktoré CU 
spätnoväzobne vnímajú ako nedostatky  študentov. Ide napr. o slabú pripravenosť 
praktikantov v projektovaní vyučovacej hodiny, o nedostatok zručností pri hodnotení žiakov, 
nepripravenosť na slovné hodnotenie, neraz je avizovaná nízka úroveň zodpovednosti 
študentov, ktorá sa prejavuje neskorými príchodmi do školy, do triedy, či neadekvátna 
upravenosť, hrubosť, ba až nezdvorilosť vo vyjadrovaní  atď. 

Časť viny na uvedených nedostatkoch nesie i absencia chápania školy ako 
spolupracujúcej inštitúcie, ktorú vyžadujú i najnovšie dokumenty Európskej únie vo vzťahu 
ku školám (pozri nižšie). Fenomén hodnotnej spolupráce, podľa českého autora M. Pola, 
v školskej praxi dosiaľ neprevláda. Školy sú miestami, kde učitelia a ďalší dospelí (i vysoké 
školy, dodala M.Č.)  z rozličných dôvodov nedostatočne vzájomne komunikujú, otvorene 
nediskutujú o výchove a vzdelávaní, resp. vyučovaní a učení (navzájom nehospitujú ap.). 
Spoluprácu v školskom prostredí, podľa M. Pola, brzdí predovšetkým prevládajúca štruktúra 
a kultúra škôl, existujúce mikropolitické bariéry atď.  

 Ak doplníme názory M. Pola o vysokoškolský  faktor  (2007), môžeme predpokladať, 
že koncept školy ako spolupracujúcej organizácie  (s fakultou) by mal vychádzať  
z nasledujúcich presvedčení:  

• kvalita výchovy a vzdelávania je výrazne podmienená tým, čo sa deje v škole  i na 
fakulte; 

• vyučovanie bude najefektívnejšie v takom školskom prostredí, kde platia normy 
kolegiality a neustáleho skvalitňovania práce i na základe spolupráce s fakultou; 

• učitelia sú odborníkmi, ktorí zodpovedajú za výchovno-vzdelávací proces a výsledky 
žiakov i za pomoci fakultných didaktikov; 

• je potrebné uplatňovať širokú škálu postupov a štruktúr, ktoré členom vedenia školy i 
učiteľom umožnia spoločne sa podieľať na zvyšovaní kvality školy i v spolupráci 
s fakultou; 

• je žiaduce podporovať zapájanie učiteľov i z pôdy vysokej školy do procesov 
rozhodovania o cieľoch školy a postupoch vedúcich k dosahovaniu cieľov školy.   

Učenie a spolupráca v škole, dodávame – najmä v cvičnej škole –  sú zložitými, 
dynamickými i vnútorne prepojenými procesmi, ktoré sa môžu, ale aj nemusia realizovať 
súbežne, vzájomne dopĺňať aj podporovať, vyznačovať rôznou intenzitou či podieľať na 
splnení rozličných spoločenských a výskumných  požiadaviek. Učenie sa  spolupráci cvičnej 
školy a fakulty je potrebné   rozvíjať systematicky a dlhodobo.           

Poznanie a pomenovanie negatív v práci CU počas pedagogickej praxe študentov FF a 
FHPV PU  nás viedlo k základným výskumným otázkam: Kto a ako  sa cieľavedome 
venuje cvičným učiteľom, cvičným pedagogickým zamestnancom tak, aby ich práca a 
spolupráca so študentmi prinášala počas pedagogických praxí žiaduce výsledky? Poznáme  
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potreby cvičných učiteľov,  ich motiváciu pre túto prácu? Kto  hodnotí CU a samozrejme – 
za koľko? 

Našou osobnou ambíciou, ale i inštitucionálnym výskumným  cieľom  bolo, je a bude:   
na pôde Prešovskej univerzity v dlhodobej aktivite (nielen počas trvania výskumnej úlohy), 
postupne zabezpečiť čo najkvalitnejšiu  prácu CU a cvičných škôl, zabezpečiť  prísny výber 
obidvoch článkov, dospieť k legislatívnemu určeniu ich statusu, ich špecializácie, ich 
výskumnej práce a spolupráce  s vysokými školami atď. Preto realizačnou  snahou našej 
výskumnej úlohy VEGA bolo: doteraz poznané a verbalizované chyby postupne odstraňovať  
a „renesančne obnoviť  zabudnuté“ kvality  cvičných učiteľov, ktorí sa nemalou mierou 
podieľajú na príprave budúcich učiteľov.  Naša snaha bola orientovaná na také chápanie 
pregraduálnej prípravy učiteľov, ktorá vychádza z aktuálnych premien učiteľskej profesie, ku 
ktorým došlo v dôsledku spoločenského a vzdelávacieho kontextu. Táto snaha by mala 
smerovať  k  znakom, ktoré k učiteľskému povolaniu  sformulovali viacerí autori (napr. 
Vašutová a iné české autorky, 2004):   
♣   učiteľstvo nech existuje  ako expertná profesia, 
♣   nech je zvýšená profesná autonómia a zodpovednosť  jednotlivého učiteľa za vzdelávacie 
      procesy a výsledky učenia sa žiakov, 
♣  nech existuje variabilita profesných činností a pedagogických rolí učiteľa ako dôsledok  
     nastavenia požiadavky expertnosti učiteľskej profesie,  
♣  nech je akceptovaná stúpajúca náročnosť profesného výkonu a vysoké pracovné nasadenie, 
♣  nech je  nevyhnutne zabezpečené ďalšie vzdelávanie a zmeny v príprave učiteľov. 
  
Tieto kritériá  podčiarkujeme spolu s  požiadavkami Európskej únie, ktorá pomenovala 
4  princípy učiteľského povolania: 
 
princíp č. 1: 
► graduovaná profesia:  vysoká kvalita edukačného systému vyžaduje, aby všetci učitelia  
      boli pripravovaní na vysokoškolskej   úrovni, alebo jej ekvivalentoch; 
         ●  vyžaduje vedomosti z predmetu vyučovania; 
         ●  vyžaduje vedomosti z pedagogiky; 
         ● vyžaduje vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú   potrebné  pre vedenie a 
             podporu učiacich sa; 
         ● vyžaduje porozumenie sociálnych a kultúrnych dimenzií – vzťahových systémov  
             edukácie; 
princíp č. 2: 
►  profesia umiestnená  do kontextu   celoživotného vzdelávania 
         ● vyžaduje sa, aby  príprava učiteľov bola začiatkom a súčasťou celého           
              kontinuálneho profesionálneho rozvoja, ktorý  vyplňuje celý oblúk  individuálnej  
              kariéry; 
        ●  učitelia sú si vedomí dôležitosti získavania nových vedomostí a sú  schopní   
             inovovať  staré a používať nové informácie vo svojej práci; 
 princíp č. 3: 
 ► mobilitná profesia 
       ● mobilita je ústrednou súčasťou, komponentom pregraduálnej prípravy  a  
           kontinuálnych,  celoživotných vzdelávacích programov učiteľov; 

   ●  učitelia by mali mať odvahu  a chuť pracovať aj dlhší čas v iných  krajinách Európy; 
princíp č. 4: 
► profesia založená na partnerstve, kontaktoch 

    ●   vysokoškolské inštitúcie pripravujúce učiteľov   spolupracujú  so školami,   kolegami 
         a pracovníkmi,  ktorí zabezpečujú rozvoj pracovných návykov, zručností; 
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     ●  učitelia majú byť schopní (odvážni)  revidovať efektívnosť svojej praxe a nebáť 
          sa spájať ju s aktuálnymi novinkami a výskumom tak, aby sa dosiahli kvality    
          spoločnosti založenej na vedomostiach. 

 
V súlade s vyššie uvedenými princípmi potom  učiteľské povolanie  vyžaduje  tieto  kľúčové   
kompetencie: 
   ●   prácu s informáciami, technológiami a vedomosťami; 
   ●   pracovať s ľudskými bytosťami  – žiakmi, cvičiacimi (lektormi, majstrami a ďalšími 
        pedagogickými zamestnancami), s dospelými učiacimi sa, kolegami a s inými partnermi 
        z oblasti vzdelávania; 
   ●  prácu so spoločnosťou  a vo vnútri  spoločnosti – na lokálnej, regionálnej, národnej,  
       európskej a širšej  globálnej úrovni.  
 

Aby sa tieto požiadavky mohli napĺňať, mali by byť realizované už v pregraduálnej 
príprave, v jej teoretickej  i praktickej zložke  (lit. Common European Principles for Teacher 
Competences and Qualification [http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture] online 
15.3.2005). 
 
Aká je realizácia učiteľskej prípravy na Slovensku 
 

Vysokoškolskú prípravu učiteľov v SR realizujú najmä pedagogické, filozofické, 
prírodovedné fakulty, ale i fakulty športu, teologické fakulty, fakulty ekonomicky, technicky  
či poľnohospodársky orientované.  Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Zb. hovorí, že na 
úplnej  pregraduálnej príprave budúcich učiteľov  sa podieľajú  okrem  vysokých škôl aj 
pracoviská, ktoré nie sú  súčasťou vysokoškolskej pôdy.  Ide  o tzv.  špecializované výučbové 
zariadenia verejných vysokých škôl.  Sú  zakladané preto, aby pregraduálna  vysokoškolská 
príprava  syntetizovala   teoretickú  a praktickú časť prípravy. Zákon hovorí aj o povinnosti 
VŠ uzavrieť zmluvu o spolupráci s cvičnou školou. Túto školu, jej povinnosti, rovnako i 
pojem  cvičný učiteľ zákon  nedefinuje. Je  nutné sa pýtať, či  tzv. špecializované výučbové 
zariadenia verejných vysokých škôl  vôbec  existujú?  V  zákone o výchove a vzdelávaní z r. 
2008, v tzv. Školskom zákone, nie je žiadna základná, či stredná  škola  pomenovaná a 
definovaná  ako tzv. cvičná škola.  
Z poznania situácie  vyplýva opäť niekoľko nedostatkov: 
- Na mnohých vysokých školách, ktoré  pripravujú učiteľov sa zákonom požadované 

zmluvy fakúlt so  ZŠ, SŠ vôbec neuzatvárajú, prax študentov sa vykonáva  na základe 
dôvery a dobrovoľnosti. Otázkou zostáva, kto preberá napr. hmotnú, morálnu, 
bezpečnostnú  zodpovednosť za to, že v určitom čase sa v škole nachádzajú,  niekedy 
v hojnom počte „cudzí ľudia“, t.j. študenti a učitelia vysokých škôl? Zaujímavú úvahu 
venuje tomuto problému B. Kasáčová z PdF UMB  pri riešení podobnej úlohy VEGA v r. 
2009 (In: Doušková, A. kol.  : Pedagogická prax v príprave učiteľa,  2009a). 

-    MŠ SR prideľuje každoročne   státisíce eur   učiteľským fakultám ako účelovú dotáciu, z 
     ktorej fakulty vyplácajú „cvičných“ učiteľov   za ich prácu  počas vedenia študentov na  
     praxi. Títo učitelia pracujú  bez štatútu,  bez legislatívnej opory, bez určenia 
     zodpovednosti. Doterajšie stereotypné používanie pojmu „ cviční  učitelia, cvičné školy“  
     je z uvedeného dôvodu  zavádzajúce. 
 -   Práca v systéme „vedľa seba“ fungujúcej  fakulty a  „cvičnej školy“ má mnoho ďalších   
     nedostatkov, dôsledkom ktorých sa znižuje  celkový kredit prípravy budúcich učiteľov v  
     SR. Ide  o tieto  nedostatky: 

♣ pri legislatívnej absencii „čistých“  cvičných fakultných škôl a cvičných učiteľov    
    nie je vytvorený priestor  na kontrolu  zodpovednosti   prístupu učiteľov k  
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    praxujúcim študentom;  
          ♣ neorganizuje systematické a   špecializované vzdelávanie cvičných učiteľov;  

♣ príležitostné poverovanie povinnosťami CU nemotivuje učiteľa k tomu, aby si  
              s plnou zodpovednosťou osvojil rolu s predpísanými povinnosťami.  
 
Poznámka: V príprave  Zákona o pedagogických zamestnancoch, na ktorom sa podieľala i 
autorka tejto state sa predpokladala kariérna pozícia cvičných  učiteľov so špecifickým 
štatútom. Do  pracovnej verzie zákona sa toto určenie nedostalo ani s prívlastkom učiteľ – 
špecialista.   Za takých   boli v pracovnej verzii zákona považovaní napr. školskí knihovníci. 
Učitelia   s náročnejšími  povinnosťami, vo funkciách  cvičných  učiteľov,  neboli   považovaní 
za špecialistov! Domnievame sa, že  práve  CU  sú   tí, ktorí majú viacnásobnú zodpovednosť, 
keďže pracujú okrem žiakov i s ďalšími subjektmi, najmä  vysokoškolákmi, pripravujú 
študentom miesto pre ich výkon počas praxe,   pracujú na tom, aby sa študenti integrovali do 
kultúry školy a školstva, bývajú  častejšie, ako iní učitelia, zapájaní do výskumných projektov, 
spolupracujú   s vysokými  školami. Navrhli sme preto školskému výboru NR SR 
prostredníctvom poslankyne NR SR  zmenu znenia zákona tak, aby CU boli považovaní za 
špičkových odborníkov s nadpriemernými  učiteľskými kompetenciami,  ktorí potrebujú 
nadstavbové vzdelanie. Kariérnu pozíciu  by mohli  získať ďalším vzdelávaním a 
akreditovaným hodnotením ich práce.  Táto naša „vízia“ bola iba čiastočne naplnená 
v definitívnej podobe zákona č. 317/2009 Z.Z. v § 33, písmeno g.   
        
Na základe týchto východísk sme výskumnú úlohu VEGA 1/4525/07   poňali ako akčnú 
výskumnú úlohu s týmito   úlohami: 

 
1.  zistiť  kvantitatívne údaje, a to: 
- koľko cvičných učiteľov v čase výskumu spolupracuje s PU, t.j. určiť základný súbor 

a jeho znaky: vzdelanie, dĺžka praxe, typ školy;  
-   zistiť  určité postojové a názorové spektrum CU na podstatu pedagogickej praxe; 
-    záujem o ďalšie vzdelávanie, záujem o obsah vzdelávania, názor na kompetencie     
     cvičných učiteľov, skúsenosti  so spoluprácou s fakultou, univerzitou, poznať reálne i    
     očakávané formy pomoci fakulty a univerzity smerom k CU; 
 2.  zostaviť  stratifikovaný výskumný súbor  na ďalšie skúmanie; 
 3. výskumný súbor osloviť dotazníkovým výskumom a  ponukou ďalšieho vzdelávania; 
 4.  zostaviť pilotný projekt ďalšieho vzdelávania i na základe dotazníkom potvrdených  
       potrieb CU; 
 5.  realizovať  pilotný projekt ďalšieho vzdelávania CU; 
 6.  zabezpečiť spätnoväzobné informácie od CU – účastníkov kurzu; 
 7. overiť účinnosť kurzu:  
        a/ sprostredkovane – cez dotazník pre praxujúcich študentov; 
        b/ priamou metódou – analýzou výkonov CU  prostredníctvom videozáznamu rozboru 
praxe študenta; 
 8. realizovať štatistickú analýzu získaných údajov. 
 

Aby sme mali čo najobjektívnejšie kritériá pre realizáciu navrhovaných zmien, 
zisťovali sme v prvom rade koľko CU je evidovaných  v „službách“  PU.  Štatistickou 
analýzou pracovných zmlúv Rektorátu PU v Prešove s cvičnými učiteľmi sme zistili, že ide o  
počet približne 3000  učiteľov. Veľkosť tohto základného súboru kolíše v závislosti od 
školských rokov a počtu študentov, ktorí sú prijatí na jednotlivé študijné programy. Pre 
výskumné účely sme z nich  prioritne vybrali výskumný súbor, a to 250 učiteľov AJ a SJ.  
Toto triedenie bolo jediným stratifikačným kritériom výskumného súboru. Na stratifikovanej 
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vzorke sme skúmali  vybrané charakteristiky CU, ktorí už spolupracovali s FF a FHPV  PU.  
Učiteľov Aj a SJ sme si zvolili preto, lebo tieto dva predmety študuje  najväčší počet 
študentov – budúcich učiteľov. Učitelia AJ boli pred inými učiteľmi ďalších cudzí jazykov 
zvolení preto, lebo podľa  „Školského zákona“  z roku 2008 akútne  stúpla potreba učiteľov 
tohto  jazyka.    

 
Výskumnej vzorke 250 CU sme rozposlali prvý dotazník s pomerne širokým spektrom 

otázok – od demografických, po názorové a postojové otázky, ktoré súviseli s praxou CU a 
s pregraduálnou praktickou prípravou budúcich učiteľov. Zisťovali sme aj záujem 
o vzdelávanie sa v špecializovanom kurze pre CU. Návratnosť dotazníka – zabezpečovaná 
spätnou ofrankovanou obálkou – bola 67,2%, analyzovali sme 168 vyplnených dotazníkov.  
Aby sme zabezpečili čo najväčšie percento návratnosti, časť dotazníkov vyplnili učitelia nie 
korešpondenčne, ale osobne na špecializačnom vzdelávaní  učiteľov v MPC v Prešove, čo 
spôsobilo, že v skúmanej vzorke  boli v menšom množstve  zastúpení aj učitelia iných 
predmetov, s ktorými sme v pôvodnom pláne nepočítali. Bolo ich 14,9% .  
Analýza kvantitatívnych údajov z I. dotazníka bola nasledovná: 
  
Výskumný súbor     

 
Rozdelenie výskumného súboru 168 učiteliek a učiteľov podľa pohlavia malo 

tradične  prevahu žien –  88,7% žien, 11,3 % mužov, čo korešponduje s celoštátnym  
javom feminizácie základného a stredného školstva v SR. Z hľadiska predmetu, ktorý 
respondenti učia, bola výskumná vzorka členená na učiteľov slovenského jazyka s 
kombináciou (57,1%) a angličtinárov s kombináciou (28 %).  Osobným zbieraním údajov na 
školení  v MPC v Prešove sa medzi respondentov   „dostali“  i „iní“  učitelia (9,5%), ktorí 
boli bez skúseností  s prácou CU.  Tento jav sme pri aplikácii prvého dotazníka nepovažovali 
za významný. 

Študenti FF a FHPV PU získavajú kvalifikáciu pre výučbu ako na ZŠ, tak i na SŠ. 
Tomuto profilu by mali zodpovedať i školy, na ktorých študenti praxujú. Percentuálne 
rozdelenie respondentov podľa škôl,  v ktorých  učia,  bolo v prospech základných škôl: ZŠ 
42,9%,  gymnáziá 25%,  SOŠ  20,8%,  SOU a OU 9,5%,   iné školy 1,8% . 

Kvantitatívna analýza ukazuje, že  pedagogickú prax študenti získavajú z najväčšej 
časti na ZŠ, ale i na to,  že CU máme vo väčšom počte na tzv. „elitných“ stredných  školách, 
t.j. na gymnáziách. Nižšie  percentá boli  zo stredných odborných i učňovských škôl. 

Uvedené čísla ponúkajú zamyslenie sa nad otázkou: Mohlo by byť percento CU 
z odborných a (v čase výskumu  terminologicky ešte tzv.)  učňovských škôl  vyššie? Je 
potrebné zvážiť, aby praxujúci  študenti mali  viacej príležitostí spoznať  (bez predpojatosti)    
ťažšiu  prax na školách, t.j. prax s mládežou, ktorá  máva horšie študijné výsledky ako 
gymnazisti.  (Kým na gymnáziách študovalo v r. 2006  80 339 žiakov,  žiakov stredných 
odborných  škôl    a stredných učňovských  škôl bolo 140 960, čiže aj kvantitatívny pohľad 
má svoje zdôvodnenie v prospech odborných škôl (zdroj: Štatistická ročenka, 2006). 
 Zo zistených údajov sme  sformulovali  predbežný  návrh na zmenu: 
orientovať manažment  PU i  Oddelenie praxe PU v Prešove na zámerné vyhľadávanie (a 
školenie) učiteľov  zo všetkých  SOŠ,  ktorí by chceli a mohli byť CU. 
 

Vekové rozpätie skúmaných bolo v prospech  tzv.  starších učiteľov.  39,3%   bolo  vo 
veku medzi 46 - 55 rokov. Druhá najpočetnejšia skupina bola z  intervalu 26 - 35 roční 
(26,8%) a 36 - 45 roční  (24,4%).  Rozdelenie početnosti zodpovedá doteraz kladeným 
nárokom na to, aby funkciu CU vykonával/a  starší učiteľ/ka najmenej s 5 ročnou praxou.  
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Medzi respondentmi sa vyskytli 2  mladí CU,  do 25 rokov a 14 učitelia (8,3 %)  v   takmer 
penzijnom veku nad 55 rokov. 

V dotazníku 90,5% respondentov  uviedlo, že počas svojej učiteľskej praxe už 
vykonávali povinnosti CU. Zaujímalo nás, ako sa k tejto  povinnosti „dostali“. Tento 
žargónový výraz používame preto, lebo na  PU (ale i na ďalších  vysokých školách ) už dlho 
neexistuje  taká realizácia, aby  fakulta ešte pred praxou študentov realizovala zámerný výber  
CU. Prax  na PU je taká, že študentom sa „odporúčajú“  školy podľa dobrej povesti, na 
ktorých majú vykonať prax.  Následne  riaditeľ školy určí kto sa z učiteľského zboru  stane 
cvičným učiteľom.  Fakulta, žiaľ, nemá skoro nikdy istotu, či riaditeľ dodržuje zmluvne 
dohodnuté požiadavky fakulty na vlastnosti CU. Následkom toho dochádza k tomu, že neraz 
je praktikant  pridelený i ku nekvalifikovanému učiteľovi,  k učiteľovi s praxou kratšou ako 5 
rokov, k učiteľovi, ktorý nemá záujem o túto prácu a pod. Tieto informácie sa na odd. 
pedagogickej praxe dostanú zvyčajne po návrate študentov  na fakultu. Priebežné kontroly 
praxe didaktikmi odborov  z fakulty sú  v súčasnosti vzácnou výnimkou. 

 
Poverenie funkciou CU 

 
Zo 168 cvičných učiteľov – našich respondentov - sa 39,9 % vyjadrilo, že povinnosti 

CU im pridelilo riaditeľstvo školy. 35,1 % konštatovalo, že si ich študent/ka   vyhľadal/a  
sám/a. Ide o   jav v  5 ročníku  štúdia, keď  si  školu pre svoju súvislú prax „vybavujú sami“. 
Študenti chodia do škôl, oslovujú riaditeľov, či priamo učiteľov, u ktorých následne, po 
prijatí dohody, praxujú. Kvantita odpovedí ukazuje, že najčastejšie ide o kombináciu týchto 
dvoch spôsobov. Len v minimálnych percentách  (1,8%) sa učitelia vyjadrili, že vedenie 
študenta na praxi im „určila fakulta,“ (išlo zrejme o osobný kontakt didaktika katedry)   
alebo 1,2 % sa do funkcie CU prihlásili sami.  

  
Častosť výkonu CU 

 
Z  respondentov, ktorí prax CU už vykonávali, 14,9% túto prácu vykonáva 

pravidelne, teda každý školský rok; 53,% občas, nepravidelne; 23,2% zriedka, príležitostne.  
Početnosť odpovedí nás v čase výskumu viedla k návrhu, aby CU  dostal  od MŠ SR štatút  
učiteľa - špecialistu. Ak by učiteľ poverovaný vedením praxe mal   štatút CU – špecialistu,  
mohol by  byť  stálym spolupracovníkom fakulty.  Štatút  by mohol byť trvalou a 
dostatočnou zárukou  fakulte, že študent bude počas pedagogickej praxe v zodpovedných 
rukách, že CU i študent  budú pravidelne  plniť všetky požiadavky, ktoré sú na nich  kladené. 
Ak by fakulta mala databázu  „trvalých“ CU so svojím štatútom, mohla by sa v plnej miere 
a spokojnosti  spoľahnúť na ich výkon. Títo učitelia by každoročne očakávali i dostali 
svojich praktikantov, za čo by boli patrične ohodnotení. Mohli by mať  nárok na skrátený 
úväzok.  15% nami identifikovaných „pravidelných,  stálych“ CU je podľa nášho názoru 
málo. Navrhli sme si internú úlohu: v pripravovanom zákone  MŠ SR (išlo o r. 2008)  o 
Kariérnom raste učiteľov  dosiahnuť definovanie  štatútu CU. (Dnes konštatujeme, že sa nám 
to, žiaľ, nepodarilo). Takto by sa mohla vytvoriť stála, potrebné nároky spĺňajúca skupina 
učiteľov spolupracujúcich s vysokou školou, ktorí by tvorili   „záložný súbor“ CU. Na ten by 
sa fakulty mohli každoročne spoľahnúť, rátať s nimi, ich ochotou, vzdelaním, vyhovujúcimi 
podmienkami  na ich škole atď.  
 
Financie: 
 

Kríza v realizácii pedagogických  praxí  (hovoria o tom naše dávnejšie výskumy)  je 
spôsobená aj tým, že  učitelia neboli spokojní s finančným  ohodnotením. Platba za vedenie 
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1 rozboru  bola v minulosti 30.- Sk. Posledné 3 roky je táto suma MŠ SR zvýšená na 150 – 
170 Sk, t.j. 5 eur. Pýtali sme sa preto respondentov,  ako vnímajú tento honorár, či je platba  
dostatočná, slabá alebo až nedôstojná.  22 respondenti neodpovedali. Ostatní sa vyjadrili  
nasledovne: 10,7% považuje honorár za dostatočný, 53,60%  za slabý a zvyšných 22,6%  
dokonca za nedôstojný. Pri porovnaní s ohodnotením, napr. s prácou právnikov,  ide 
o mimoriadne nízku sumu. Pri opýtaní sa na konkrétnu sumu  až 42,9 % na túto otázku  
respondentov neodpovedalo. 25 respondentov, t.j. 14,8 % vôbec nevie  akú sumu dostávajú. 
Uvádzali  sumy od 40,- SK po 130,- Sk.  Z odpovedajúcich 96 respondentov iba 29,8% 
vedelo presne, že fakulty PU v posledných 3 rokoch vyplácali honorár 150,- Sk. 
Domnievame sa, že tento  praktický údaj odráža určitú ľahostajnosť CU k výkonu svojich 
povinností. Suma honoráru je   uvedená v Dohode o vykonaní práce, takže každý CU, ktorý 
ju osobne podpisuje, by si mal tento údaj všimnúť.  

 
Vnímanie významu praxí 

 
V niekoľkých našich článkoch sme vyslovili ostrú kritiku  práce CU. Vyjadrili sme 

nespokojnosť  s ich ľahostajným postojom k povinnostiam CU i k podceňovaniu významu 
praxe pre študentov. V realizovanom výskume nás zaujímalo vyjadrenie samotných učiteľov 
k významu pedagogických  praxí. Pýtali sme sa, v akej miere považujú pedagogickú prax  
pre študentov za potrebnú. 4-stupňová škála odpovedí (neodpovedal iba 1 respondent) bola 
využitá iba v 2 stupňoch.  16,1 % ju považuje  za veľmi potrebnú a 83,3 % za potrebnú.  
Nikto sa o praxi  nevyjadril ako o menej potrebnej, či nepotrebnej.   

 
Špeciálne kompetencie  CU 

 
Ako sme už konštatovali, naše skúsenosti z organizovania praxe študentov signalizujú,  

že povinnosti CU vykonávajú učitelia, nad výberom  a kvalitami  ktorých sa  málokto 
zamýšľa. Preto sme sa respondentov – CU  pýtali na  názor, či uvažujú o potrebnosti 
špecifických kompetencií CU. Svoj názor nevedelo vyjadriť 7 učiteľov, t.j. 4,2%. Nenaplnilo 
nás optimizmom, že 47 respondentov, t.j. 28%,   má benevolentný názor. Tvrdia, že CU 
nepotrebuje špecifické kompetencie, s dodatkom, že prácu CU môže vykonávať každý 
učiteľ. Zistili sme, že 112 respondentov, t.j. 66,7 %, sa ale domnieva, že CU by mal mať 
špecifické kompetencie. Tento  výrazný prejav rozdielnosti názorov CU  bol impulzom 
k ďalšiemu zamysleniu sa nad  prípravou   modelu špecializovaného vzdelávania  CU, ktorý 
sme neskôr – v druhej časti plnenia úlohy VEGA – realizovali.  Väčšinový názor na potrebu 
špecifických kompetencií  CU bol, samozrejme, povzbudením pre výskumný tím.  

 
 V kontexte očakávaných  vlastností CU sme sa respondentov  pýtali  na ich názor na 

10 vybraných kompetencií cvičného učiteľa. Respondenti  mohli svoj názor vyjadriť v 4- 
stupňovej škále, prípadne sa nevyjadriť.  

 
Uvedieme iba odpovede s najčastejšou frekvenciou.  
 a) kompetencia : vysoká úroveň vyučovacích schopností učiteľa/ky: 

81,5% respondentov ju považuje  za  rozhodne  dôležitú – potrebnú; 
b) kompetencia: vynikajúce výsledky vo vyučovacej činnosti: 

48,8% ju považuje za rozhodne dôležitú – potrebnú;  
c) kompetencia: uplatňovanie najnovších predmetových poznatkov, prístupov, koncepcií 
vo vyučovaní: 

54,8% ju považuje za  rozhodne dôležitú – potrebnú;  
d) kompetencia: tvorivosť, originalita  učiteľa/ ky na vyučovaní: 
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70,2% ju považuje za  rozhodne dôležitú – potrebnú;  
e) požiadavka: absolvovanie minimálne I. kvalifikačnej skúšky: 

38,1% ju považuje za  rozhodne potrebnú; 
f) kompetencia: vnútorné presvedčenie učiteľa / ky o dôležitosti pedagogickej  praxe: 

59,5% ju považuje za  rozhodne dôležitú – potrebnú; 
g) záujem učiteľa/ky o spoluprácu pri príprave budúcich  učiteľov:   
      67,3% ju považuje za  rozhodne dôležitú – potrebnú; 
h) osobné vlastnosti učiteľa/ ky, napr. extroverzia, empatia, morálny kredit: 

57,7% ich považuje za  rozhodne dôležité – potrebné; 
i)  požiadavka na dĺžku pedagogickej praxe CU  (uvádzame 2 najpočetnejšie údaje):    

45,8% považuje túto požiadavku za skôr dôležitú,  
31,5% ju považuje za  rozhodne dôležitú – potrebnú; 

j)  požiadavka na pravidelnosť spolupráce CU s fakultou: 
v tejto otázke na rozdiel od iných najviac  respondentov, t.j.  

8,9% nevedelo vyjadriť svoj názor, 
45,8% túto spoluprácu považuje za skôr dôležitú a 17,9% ju považuje skôr 

za  nedôležitú  a iba 14,3% ju považuje za  rozhodne dôležitú. 
 

NÁVRH: Vidíme, že samotní CU dostatočne vysoko hodnotia  význam  kompetencií: 
A,B,C, D. Domnievame sa preto, že tieto kritériá by mali figurovať pri výbere i hodnotení  
práce CU.  Navrhujeme, aby boli uvádzané ako podmienka pri nami plánovaných 
konkurzoch na miesta CU. Učiteľ, ktorý si je vedomý  svojich  kvalít a kompetencií sa môže 
s  „odvahou“ zaujímať o  funkciu CU. Mala by sa rozhodne brať do úvahy  vysoká úroveň 
najmä vyučovacích schopností CU i  kvalita  širšej  práce CU v škole. V konkurznom 
pokračovaní  by mali byť overované výsledky vyučovacích činností učiteľa, prezentácia 
prístupov učiteľa k vyučovaniu, jeho koncepcie vyučovania, tvorivosť i originalita.  Asi by 
nemal mať miesto medzi CU ten, výučba ktorého je formálna, kto využíva celoročné 
diktovanie  učiva žiakom, kto realizuje výlučne vyučovacie hodiny základného typu atď. 
Mali by byť jasne určené i dlhodobé evalvačné kritériá tohto učiteľa – špecialistu. 
 

Ako sme konštatovali vyššie,  až  83,3% respondentov vyjadrilo názor, že pedagogická 
prax je pre študentov veľmi potrebná.  Pýtali sme  sa respondentov  v 12 položkách, v čom 
konkrétne vidia prínos tejto praxe. Svoj názor vyjadrovali na  tzv. Likertovej  5-stupňovej 
škále, a to od položky nesúhlasím po položku súhlasím. Výsledky boli nasledovné:  
a)  Pedagogická  prax umožňuje študentom integrovať všetky komponenty pregraduálneho 
štúdia. Nebol ani jeden nesúhlasiaci respondent. 44,6% skôr súhlasilo a 36,3% súhlasilo 
„úplne“. 
b)  Pedagogická prax umožňuje študentom podrobnejšie spoznať školské prostredie. Nikto sa 
nevyjadril záporne,  26,2 % skôr súhlasilo a 71,4% súhlasilo „ úplne“. 
c)  Pedagogická prax pomáha študentom získať lepšiu predstavu o práci učiteľa.  Jeden 
respondent nesúhlasil s týmto výrokom, ale 19% skôr súhlasilo a 78,0% súhlasilo „ úplne“. 
d)  Pedagogická prax pomáha študentom zistiť, či majú predpoklady na výkon učiteľskej 
profesie.  Deviati učitelia nesúhlasili, ale 37,5% skôr súhlasilo a 48,8% súhlasilo „úplne“. 
e) Pedagogická prax pomáha študentom rozvinúť učiteľské spôsobilosti. 6,6% učiteľov bolo 
skeptických – nesúhlasili  s týmto výrokom; 11,3% nevedeli vyjadriť svoj  názor, ale 41,1% 
skôr súhlasilo a 39,3% súhlasilo „úplne“. 
f)  Pedagogická prax prehlbuje poznatky študentov zo študovaného odboru.17,9% nesúhlasí 
s týmto výrokom, 19%  nemá vyhranený názor, 37,5% skôr súhlasilo a 23,3% súhlasilo 
„úplne“. 
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g)  Pedagogická prax prehlbuje pozitívne postoje študentov k učiteľskej praxi. 20,3%  s týmto 
výrokom nesúhlasí  (očakávali sme viac). Až 35,7%  nemá na tento jav vyhranený názor a 
22,0 % skôr súhlasilo a iba 20,8% súhlasilo „úplne“.  
 
POZNÁMKA:  Uvedené čísla korešpondujú s našimi dávnejšími zisteniami,  že pedagogická 
prax  študentov v školách  mnohých  výrazne demotivuje,  prípadne študentov orientovaných 
na  učiteľstvo vedie  k nevyhranenému postoju: neviem, či sa chcem stať učiteľom/kou.  
Otázne je,  do akej miery túto demotiváciu  majú „v rukách“  práve  CU.  
 
h)  Pedagogická prax pomáha študentom uvedomiť si, že didaktické problémy majú viacero 
správnych riešení, pomáha im  zdôvodňovať vlastné riešenia. Iba 3,6% s výrokom nesúhlasí, 
19,6% nemá vyhranený názor, ale 45,8% skôr súhlasilo a 29,8% s výrokom  súhlasilo 
„úplne“. 
i)  Na pedagogickej praxi študenti získavajú  nové skúsenosti, ktoré  im pomôžu na začiatku 
učiteľskej kariéry. Iba dvaja respondenti nesúhlasili, siedmi sa nevedeli vyjadriť, ale  34,5% 
skôr súhlasilo a 58,3% súhlasilo „úplne“.  Odpovede takto potvrdzujú  význam praxe. 
j)  Od cvičného učiteľa študenti získavajú nové podnety, ktoré môžu využiť vo svojej 
učiteľskej praxi. Iba jeden učiteľ nesúhlasil, 9-ti sa nevedeli vyjadriť, ale  32,7% skôr 
súhlasilo a 59,5% súhlasilo „úplne“. 
k)  Pedagogická  prax podľa terajšej koncepcie poskytuje študentom len orientačné 
pedagogické skúsenosti. 11,9% nesúhlasí  s týmto názorom, 17,3% sa nevie vyjadriť, ale  
40,5% s ním skôr súhlasilo a 28, 6% súhlasí  „úplne“. 
l)  Pedagogická prax podľa terajšej koncepcie nie je prínosom pre prípravu študentov na 
výkon učiteľskej profesie. ( Týmto výrokom sme chceli nepriamo overiť  predchádzajúce 
názory na význam ped. praxe.). 69,7% nesúhlasí s týmto názorom (čo je pre hodnotenie 
praxe vlastne pozitívom); 13,1%  nemá vyhranený názor, ale 9,0% skôr súhlasilo a 6,0%  
súhlasilo „úplne“.  
 
Poznámka: Reliabilitu zistení potvrdzujú podobné výsledky PhDr. S. Kontírovej – 
spoluriešiteľky výskumnej úlohy  z FF UPJŠ v Košiciach. 
 
Model praxe očami CU 

 
Fakulty PU, ale i skúsenosti kolegov z iných vysokých škôl naznačujú rovnaký 

problém. Už dlho  medzi sebou „bojujú“ zástancovia  rôznorodých časových  modelov  
praxe. Ide o   realizovanie priebežné (t.j. jeden deň v týždni) počas celého semestra, najmä 
vo 4. roku štúdia,  alebo  o organizovanie  praxe tzv. súvislej, t.j.  týždeň alebo niekoľko 
týždňov v bloku, za sebou.  

Odpovede respondentov (14 respondentov neodpovedalo) sú nerovnomerné vo svojej 
početnosti. Najmenej, 4,2% respondentov si myslí, že je lepšie organizovať prax priebežne, 
31,5% navrhuje organizáciu len súvislo a 55,4% volí strednú cestu: aj – aj, t.j. kombináciu 
obidvoch. Každý model  má svoje výhody, nevýhody.  Tento výsledok nám priniesol  veľmi 
povrchné poznanie. Nedozvedeli sme sa, o akých výhodách  organizácie praxe uvažujú CU, 
na rozdiel od  kritérií, ktoré uprednostňujú fakulty. 
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Kritériá  výberu cvičnej školy a cvičného učiteľa 
 
V dotazníku sme sa respondentom „priznali“ k nášmu úsiliu o prepracovanie legislatívy   

MŠ SR  smerom ku  štatútu CŠ a CU. V rámci tejto položky sme sa  pýtali, ktoré z kritérií 
pri výbere cvičnej školy by učitelia považovali za dôležité.  
Išlo o tieto kritériá : 
a)  Umiestnenie  školy v rebríčku škôl : (Uvádzame iba najvyššie početnosti odpovedí). 

25% si myslí, že toto kritérium je skôr nedôležité; 30,40% si myslí, že je skôr dôležité.  
Krajné odpovede nie a áno sú percentuálne temer zhodné: po 13%. 
b)  Výučba aspoň 2 cudzích jazykov kvalifikovanými učiteľmi. 

Pri 23 neodpovedajúcich a tých, ktorí sa nevedeli vyjadriť, t.j. 13,7%,  26,2% sa  
domnieva, že toto kritérium je dôležité skôr áno, 45,56 % si myslí, že je to  dôležité kritérium. 
Za  skôr nedôležité  ho považuje 9,5%. 
Poznámka: Domnievame sa, že v tejto položke sa už prejavuje  uvedomovanie si významu 
plne  kvalifikovanej vybavenosti škôl  učiteľmi cudzích jazykov.   
c)  Pravidelné zaraďovanie aktivizujúcich metód výučby a progresívnych  inovačných 
trendov do výučby. Frekvencia odpovedí  jednoznačne zvýrazňuje dôležitosti tejto položky.    
Odpoveď skôr áno a súhlasné áno vpísalo  79,8% respondentov. Za nepodstatnú ju 
považovalo  4,8%. 
d) Škola by mala mať špeciálne učebne, laboratóriá, moderné pomôcky,  didaktickú techniku, 
odbornú  literatúru atď. Najpočetnejší súhlas 43,5% bol vyjadrený v podobe skôr áno a 33,9% 
rozhodné  áno. Spolu  77,4%  učiteľov považuje túto požiadavku za dôležitú. Zápornú polohu 
škály nie a skôr nie označilo 10,7% . 
e)  Pýtali sme sa  na názor, či je dôležitý záujem vedenia školy a jej jednotlivých učiteľov o 
spoluprácu pri príprave študentov  – ako kritérium pri výbere cvičnej školy. Zaznamenali sme 
jednoznačný príklon k potvrdeniu dôležitosti tejto kvality, a to až v 89,3%  vyjadrení.  Za 
nedôležitý faktor to  považuje iba 1,8% respondentov. 
f)  V ideálnej predstave práce CŠ figuruje ako  samozrejmosť myšlienka prepojenia cvičných 
škôl na vysokú školu formou pravidelnej spolupráce, a to cez kontakty didaktikov s CU, cez 
výskumné aktivity apod. Za dôležitý faktor pri výbere CŠ to považovalo 73,2%. Svoj názor 
nevedelo vyjadriť 8,9%.  Za nedôležitý jav to považovali 13 učitelia, teda  7,8%.  
g) V nárokoch sa CŠ nesmie chýbať požiadavka na plne kvalifikovaných učiteľov,  
permanentne sa vzdelávajúcich. Preto sme sa pýtali, či by mala byť účasť na  kontinuálnom 
vzdelávaní  učiteľov požiadavkou pri hodnotení CŠ. Za zaujímavé  považujeme, že až 10,1% 
respondentov sa nevyjadrilo, 4,2% nevedelo vyjadriť svoj názor. 10,6% sa priklonilo 
k nepotrebnosti tohto kritéria, ale 74,4% považuje ďalšie kontinuálne vzdelávanie učiteľov na 
cvičných školách za dôležité.  
h)  Pri kritériách nás zaujímala i demografická  premenná, a to vzdialenosť CŠ od učiteľskej 
fakulty. 15,4% sa buď nevyjadrilo, alebo nevedeli zaujať názor na túto otázku.  
Najpočetnejšie, u 44,6% respondentov, bol zastúpený názor, že tento faktor nie je dôležitý. 
Naopak, za dôležitý ho považuje 35,1%.    
 
Poznámka: Zodpovedanie tejto otázky by malo byť adresované skôr študentom a vedeniu 
fakúlt. Jednoznačne ide o zohľadnenie finančnej náročnosti na dochádzanie  študentov do 
pridelenej cvičnej  školy.  Túto stránku pedagogickej praxe zvažujú predovšetkým študenti. 
Prejavuje sa najmä žiadosťami  o možnosť praxovať blízko svojho bydliska, keďže MŠ SR sa 
už nepodieľa na preplácaní dopravy a nocľahov pre študentov. V realite dnešného 
financovania vysokých škôl, vzdialenosť fakulty od CŠ ovplyvnila skutočnosť, že katedroví 
didaktici pre nedostatok financií v položke cestovné, nedochádzajú za študentmi, ktorí 
praxujú mimo Prešova. Dokonca cestovanie  v Prešove je pre nich  „záťažou“. 
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Spolupráca fakúlt a cvičných škôl 
 

Napriek rôznym zmenám v legislatíve, nikde nebolo nariadené, aby sa zrušila 
spolupráca CŠ a fakulty. Skúsenosti z pôdy PU, ale i z iných fakúlt,  vyjadrujú alarmujúci 
deficit tejto spolupráce. Preto nás zaujímalo, aký názor a akú  skúsenosť majú naši 
respondenti. 

Polootvorenou otázkou sme sa pýtali na 4 pomenované formy spolupráce a  na 
vedomosť o tom, že fakulta by mala  cvičným učiteľom a cvičnej škole pomáhať. Očakávali 
sme aj voľnú odpoveď, pomenovanie  vlastnej –  originálnej formy. Nevyjadrilo sa pomerne 
vysoké percento  respondentov, a to 28%. 

Najpočetnejšie odpovede, 28,0% boli vyjadrením dvoch alternatív: pracujem sám/a, 
bez pomoci fakulty. 

Druhá v poradí bola kombinácia dvoch: 19,6% pracujem sám/a a neviem, že by mi 
mala fakulta pomáhať. 

Tretie vyjadrenie v poradí  bolo (5,4% ) konštatovanie, že respondent nevie, že by mu 
mala fakulta pomáhať. Tieto výsledky  potvrdili  veľký nedostatok starostlivosti fakúlt o  
cvičné školy.   
 
NÁVRH NA OPATRENIE:  Zistenia potvrdili, že je potrebné akútne zvýšiť informovanosť 
riaditeľov cvičných škôl a cvičných učiteľov o možnostiach i „ochote“ fakúlt  ponúkať ďalšie 
vzdelávanie učiteľov ZŠ, SŠ, využívať rôzne formy spolupráce (napr. spoločné aktívy, 
stretnutia didaktikov predmetov s CU, spoločnú výučbu na fakulte, spoločné rozbory 
výstupov  študentov, metodické materiály, spoločné výskumné úlohy atď.). 
 

Poznámka: Na základe tohto zistenia sme pripravili – ako súčasť materializovaného 
výstupu úlohy VEGA – Metodickú príručku pre CU a študentov PU k praxi. Zistenia 
nasmerovali  aktivitu nášho výskumného tímu  i  k  príprave špecializovaného vzdelávania CU 
(najprv pilotne, v čase  plnenia úlohy VEGA). Po jeho realizácii sme  podali  Návrh na 
akreditáciu aktualizačného ďalšieho vzdelávania  CU v podmienkach PU.  

 
Je obrovskou  výzvou pre manažment PU (snáď aj iných fakúlt), aby sa učiteľské 

fakulty zamysleli nad týmto rozmerom /spoluprácou/ svojej aktivity. Podľa nášho názoru 
nestačí iba prax organizačne  zabezpečiť, prax CU zaplatiť. Kvalitná pedagogická prax by 
mala  reprezentovať a vyjadrovať partnerský, spolupracujúci vzťah vysokej školy a CŠ so 
všetkým, čo k tomu patrí. Teda, VŠ by sa mala o „svojho“ študenta starať i počas jeho praxe.   
Možných foriem a metód práce je veľa.  

Po vyhodnotení výskumnej  úlohy chceme, cez novovzniknuté pracovisko pre 
pedagogickú prax na PU,  zaviesť aj ďalšie  formy spolupráce všetkých učiteľsky 
orientovaných fakúlt  PU, ktoré by smerovali k modelu  partnerstva  s CŠ. Využili by sme  
prvky tzv. partnership modelu. Je nám známy do detailov  premyslený  model, ktorý 
realizuje  Oxfordská univerzita. 

 Po odstránení  vyššie spomínaného základného  legislatívneho nedostatku očakávame 
možnosti skvalitnenia úrovne spolupráce univerzity a cvičných škôl v týchto oblastiach: 
- vo zvýšení kvality  pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva v jej  praktickej zložke,     

a to organizovaním  špeciálnej prípravy CU; 
- v realizovaní mnohoúrovňovej  spolupráce, t.j.  pedagogickej i výskumnej medzi vysokou 

školou a cvičnou školou (nie iba podpísanie zmluvy). Fakulty, ktoré pripravujú učiteľov, 
potrebujú cvičných učiteľov ako  výskumných partnerov;   

-  v hľadaní  (na cvičných školách všetkých druhov a typov  partnerov) skúsených učiteľov 
– praktikov, ktorých  akademickí odborníci nemôžu nahradiť v mnohých aktivitách; 
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- na pôde fakulty v realizovaní konkurzov na pozíciu CŠ,  CU a v  zabezpečovaní    
kontroly kvality pedagogických praxí;    

- v poskytovaní učiteľom  CŠ    nový druh  pomoci – ďalšie vzdelávanie, školenia pre 
profesionálny   kariérny rozvoj,   pre pozíciu  pedagogický zamestnanec –  špecialista       
cvičný učiteľ; 

-  v poskytovaní teoretickej pomoci  fakúlt cvičným školám   na realizovanie   nových 
i experimentálnych   tendencií vo výučbe.  „ Experimentálna“ – cvičná   škola   zvyšuje  
kredit školy vo verejnosti. Pri  právnej subjektivite škôl a narastajúcej konkurencii   je 
takýto  štatút výhodou. 

 
 

Ďalší priebeh výskumnej úlohy:  dva teoreticko-výcvikové moduly 
 
1. Pilotný kurz – modul pre cvičných učiteľov  

 
 Vo výskumnej úlohe  sme sa zamerali  na pedagogickú prax študentov – budúcich 

učiteľov, v rámci ktorej sme  za  významnú podmnožinu považovali  najmä kvalitu   práce 
cvičných učiteľov. Tejto  premennej  sme sa vo výskumnej  úlohe VEGA 1/4525/07  venovali 
tak, že sme pripravili pilotný aktualizačný kurz. Cieľovou skupinou boli výlučne  cviční 
učitelia. Pragmatickým cieľom bolo  ovplyvniť  kvalitu ich práce.  Kurz sme pripravili 
a realizovali v zmysle  našich prvotných východísk, t.j. skvalitniť najmä zodpovednosť 
a spoluprácu  CU s praxujúcim študentom. 

Výsledky dotazníkového skúmania sme využili pri  zostavovaní aktualizačného 
a špecializovaného kurzu CU tak, že I. modul sme realizovali koncom školského roku  r. 
2009, čakajúc na schválenie Zákona o pedagogických zamestnancoch. Pomerne neskorý 
termín realizácie bol ovplyvnený „meškaním“ vydania zákona č. 317/ 2009  Z.z. – až 
v novembri, čo ovplyvnilo i čiastočnú neukončenosť  úlohy. Definitívne ukončenie sa bude 
realizovať až koncom školského roka 2009-2010. 

V prvom dotazníku sme zisťovali aj záujem  CU o vzdelávanie. Po jeho vyhodnotení, 
ktoré sme opísali vyššie, sme  následne záujemcom  rozposlali informáciu o  pilotnom kurze 
pre cvičných učiteľov. Očakávali sme primeraný  počet prihlášok. Z 200 oslovených učiteľov 
sa predbežne  na ďalšie vzdelávanie CU  prihlásilo   57   a záväzne 34 učiteľov. Na kurz 
nakoniec nastúpilo 28 cvičných učiteliek. Musíme podotknúť, že za tento stav sa podpísala 
nejasná legislatíva, ako i zlá finančná situácia  škôl. Rozhodli sme sa  zorganizovať  
aktualizačný kurz v dvoch moduloch (prvá časť bola realizovaná v júni 2009). Rozsah kurzu 
bol 24 hodín, trval 3 dni  a prebiehal v priestoroch FHPV PU v Prešove. K dispozícii  
bola miestnosť  vybavená audiovizuálnou technikou, ktorá bola pre výučbu a aktivizujúce 
metódy  nutná.  

 
Obsah I. modulu kurzu bol nasledovný: 

Legislatívny výklad praxe študentov podľa MŠ SR a zásad Prešovskej univerzity. 
Cvičný učiteľ a študent-praktikant – teoretické východiská. 
Školský vzdelávací program. 
Tematicko-výchovno-vzdelávací plán 
Príprava a pozorovanie praktikanta na pedagogickej praxi (teória a prax – nácvik, 
situačno-rolové metódy. 
Rozbor trendov edukácie, pozorovania a  facilitácie študentov – praktikantov. 
Nácvik pozorovania vyučovacej hodiny prostredníctvom rozboru videozáznamu 
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 Prvá spätná väzba získaná anketou od  28 účastníčok  (dve CU anketu nevypísali) 
hovorí o tom, že 20  z nich sa kurzu zúčastnili z vlastného rozhodnutia, 3 vyslal riaditeľ, 
trom poradili  kolegovia a dokonca jedna  prišla na základe odporúčania študentky – 
praktikantky. Hlavný motív účasti bol ten, že  vedomosti získané na kurze budú potrebovať 
pri výkone povinností CU ( 21 odpovedí). 12 účastníčok odpovedalo, že sa chcú vzdelávať  
v novej problematike. Iba  3 z CU sa  zištne priznali, že chcú  kredity pre následnú atestáciu.  
26 respondentiek sa vyjadrilo pochvalne, že vypočuté prednášky a realizované aktivity počas 
kurzu úplne naplnili ich očakávania. Nespokojnosť bola  vyjadrená hlavne s kvalitou 
miestnosti (nepohodlné sedadlá, teplo, prievan)  a s časovou náročnosťou. Dve účastníčky 
očakávali i didakticko-metodické témy, t.j. ako učiť slovenský jazyk, anglický jazyk „po 
novom“. Jedna účastníčka  vyjadrila požiadavku, aby sa podmienky kurzu (zadanie domácej 
úlohy) avizovalo dopredu.  Výskumný tím  neuspokojili odpovede účastníčok na otázku:  Aký 
obsahový námet by si priali realizovať  v module č. II.  Zaznamenali sme  iba   4  konkrétne 
návrhy, a to:  
- asertivita učiteľa,  
- moderné vyučovacie metódy, 
- podrobnejší rozbor práce CU so študentom, nácvik  didaktickej analýzy učiva, 
- alternatívne hodiny na dosiahnutie rovnakého cieľa. 
Účastníčky vzdelávania  dostali domácu úlohu: vyhotoviť videozáznam z vyučovacej hodiny 
(seba, praktikanta a vyhotoviť aj videozáznam rozboru vyučovacej hodiny odučenej 
praktikantom). 
 

  Konkrétne návrhy  frekventantiek sme začlenili do druhého modulu kurzu pre CU, 
ktorý sa realizoval v novembri  2009, t.j. v čase, keď už bolo známe znenie Zákona  o 
pedagogických zamestnancoch č. 317/2009.Z.z., v ktorom bol CU „pridelený“ kariérový 
stupeň učiteľ – špecialista.   Svoju neúčasť na kurze  ospravedlnili dve CU z dôvodu zákazu 
riaditeľa školy, resp. z dôvodu finančnej neschopnosti školy preplatiť účastníčke kurzu 
cestovné výdavky! Čiže celkový počet účastníčok  klesol. Vo voľnom rozhovore 
organizátoriek s účastníčkami padlo  smerom k organizátorom niekoľko výhrad typu: „Prečo 
nebol kurz lepšie propagovaný?, … boli by prišli iné, ďalšie kolegyne… iní nám závidia,  že 
sa školíme…, v škole, kde učím, robím na základe tohto kurzu multiplikátorku aj pre 
uvádzajúcich učiteľov atď. “ 

 
Obsah II. modulu kurzu bol nasledovný: 

Nové trendy vo vyučovaní anglického, slovenského jazyka (masmédiá, autonómne  
vyučovanie, práca s učebnicou...). 
Komunikácia a asertivita v škole. 
Práca s lyrickým textom v agende cvičného učiteľa.  
Individuálny rozbor videozáznamov. 
Ohnisková skupina  na tému pedagogická prax, klady, zápory, rezervy. 

 
Celý kurz bol natáčaný na videozáznam. 
 

Na II. module sme okrem kontroly a rozboru domácich úloh spätnoväzobne overovali 
aj prijatie kurzu samotnými frekventantkami. Anketu vyplnilo 22 účastníčok.  
 
V spätnoväzobnej ankete  po druhom module sme položili účastníčkam tieto otázky: 
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Mal by sa CU venovať svojmu profesijnému rastu? 
 
Tab. č. 1 

áno 22 100% 

nie 0   

neviem sa rozhodnúť 0   

 
Jednoznačný príklon k odpovedi áno – cvičný  učiteľ by sa mal venovať svoju profesijnému 
rastu nepotrebuje komentár. 
Ako sme spomínali vyššie,  naše predchádzajúce výskumy dokumentovali spokojnosť 
i  výhrady CU k fakultnej príprave. Aj toto aktuálne skúmanie potvrdilo úplne rovnaký trend: 
(tab. 2 a tab. 3.), t.j.  chvála odbornej prípravy a výhrady k príprave z oblasti didaktických 
a výchovných kompetencií praktikantov. 
 
V čom, v ktorej oblasti sú študenti – praktikanti fakultou dobre pripravení? 
 
Tab. č. 2 

vedomosti z odboru 20 90,9% 

didaktický výkon 1 4,5% 

iné činnosti 1 4,5% 

 
V ktorej oblasti sú študenti fakultou slabo pripravení? 
 
Tab. č. 3 

vedomosti z odboru 1 4,5 % 

didaktický výkon 21 95,4% 

iné činnosti 5 22,7% 

 
Poznámka: percentuálny súčet je vyšší ako 100, lebo niektorí respondenti využili možnosť 
viacerých odpovedí. 
 
Reliabilita zistenia, že cviční  učitelia, zvlášť tí mladší, nie sú pripravení ma plnenie si 
povinností práce so študentom, je potvrdená aj odpoveďami na otázku: 
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Čo Vám ako CU robí najväčšie ťažkosti pri vední študenta na pedagogickej praxi? 
 
Tab. č. 4 

  áno  nie  niekedy 

náčuvy na mojej hodine -  21 1 

rozbor vyuč. hodiny 1 13 -  

usmerňovanie vyuč. štýlu št. -  7 -  

usmerňovanie nedostatkov študenta 
 3 7 -  

usmerňovanie tvorivosti, 
samostatnosti študenta 1 11 -  

iné činnosti -  -  - 

 
 Najpočetnejšia odpoveď: Mám problém s rozborom vyučovacej hodiny nás 

navigovala k tomu, aby sme v kurze venovali nielen teoretickú, ale i nácvikovú pozornosť 
vedeniu rozhovoru s praktikantom. 

 
V časti II. modulu: kontrola domácej úlohy, t.j. pri overovaní vlastných 

videozáznamov CU – z rozborov vyučovacích hodín praktikantov – komentovali účastníčky 
prostredníctvom videozáznamov svoje „novo“ osvojené poňatie práce s praxujúcimi 
študentmi. Sebakriticky rozpoznávali svoje pozitíva i negatíva. Výsledky ukázali, že vo 
viacerých krokoch už CU pracovali podľa nadobudnutých  vedomostí a odporúčaní z I. 
modulu. Prejavilo sa to najmä v plnení novej roly  CU ako poradcu, diagnostika, pozorného 
poslucháča, hodnotiteľa v kooperatívnom type prístupu. Tieto  spôsoby  práce so študentom 
si účastníčky kurzu precvičili v  I. module formou zážitkového výkonu, rolovej hry a 
diskusie.  Prezentácia domácej úlohy  bola veľmi aktívna, poskytla  živú spätnú väzbu 
autorom kurzu i ostatným zúčastneným.  Referujúce  účastníčky  sebakriticky hodnotili svoju 
prácu, objavovali  ešte svoje ďalšie rezervy, upozorňovali na možné zovšeobecnenia, 
nápravu vlastnej práce. Tvorivo, kriticky i sebakriticky pristupovali k analýze 
videozáznamov z vlastných rozborov vyučovacích hodín účastníčok kurzu. Otvorenosť 
diskusie bola podmienená tým, že to už nebola modelová simulácia, ale videozáznam 
ukazoval  reálnu situáciu, ku ktorej sa účastníčky mohli vyjadriť, konfrontovať teóriu 
s praxou, sebareflexne priznať klady  i svoje rezervy, prípadne vysvetliť stvárnenie rozboru 
vyučovacej hodiny. Ak by sme na tomto mieste parafrázovali názor B. Kasáčovej (In: 
Doušková, 2009, str.114) na sebahodnotiaci a sebareflexívny výkon, potom môžeme smelo 
konštatovať, že účastníčky kurzu v momente rozboru svojho výkonu, preukazovali 
zvyšovanie metodickej spôsobilosti, schopnosť zabezpečovať svoje  integrujúce schopnosti 
voliť didaktické stratégie pri práci so študentmi a využívanie svojich poznatkov a vedomostí 
z kurzu v prospech rozvoja praktikanta. 
 
 Poznámka : Domáca úloha mala byť splnená formou videozáznamu, na ktorý frekventantka 
zaznamenala  výstup študenta/tky a rozhovor – rozbor tohto výstupu. V tomto momente kurzu 
sa objavil technický problém, a to nemožnosť niektorých CU zabezpečiť si techniku na 
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nahrávanie, prípadne nekvalitný záznam. S takýmto výkonom totiž nemala väčšina 
frekventantiek kurzu dostatočnú skúsenosť. Po prediskutovaní problému na FHPV PU sa 
našla možnosť aj tento problém vyriešiť v rámci spolupráce s audiovizuálnym centrom. 
 

 Pre organizátorov kurzu vyvstali z diskusie o výkonoch frekventantiek nové podnety. 
Objavili sa obsahové rezervy kurzu, napr.  vysvetlenie  chápania    didaktických  pojmov, 
akými boli:  význam a schopnosť formulovať  cieľ vyučovacej hodiny cvičnou učiteľkou i 
praktikantom, funkcie hodnotenia a iné. Potrebné bolo doplniť vedomosti o druhoch 
hodnotenia žiakov, o didaktickej analýze učiva apod. (tieto didaktické,  cvičnými učiteľkami 
„zabudnuté“ témy pomenovali  i autorky výskumu z PdF UKF z Nitry   Ivanovičová - 
Tothová In: Doušková, 2009, str. 64-70). 
 

Autori  kurzu stáli pred rozhodnutím ponúknuť MŠ SR návrh na akreditáciu 
aktualizačného kurzu cvičných učiteľov. Preto sme v dotazníku overovali potrebnosť i  
budúci záujem o takýto kurz. (tab. č. 5 a č. 6).  Bez jedného „hlasu“ všetky školené cvičné 
učiteľky takýto kurz považujú za potrebný a celých 100% odhaduje, že o takýto kurz by bol 
záujem. 

 
Je aktualizačné ( špecializačné) vzdelávanie pre cvičného učiteľa potrebné? 
 
Tab. č. 5 

áno 21 95,4% 

neviem sa rozhodnúť 1 4,5% 

nie -  - 

 
 
Ak by bolo takéto vzdelávanie v ponuke kontinuálneho vzdelávania učiteľov – bude oňho 
medzi učiteľmi záujem? 
 
Tab. č. 6 

myslím, že záujem bude 22 100% 

neviem posúdiť 0 % 

nebude záujem 0 % 

 
 
Overenie účinnosti kurzu 
 

Vo výskumnej úlohe sme hľadali kritériá  úspešnosti pilotného kurzu pre cvičných 
učiteľov. Tie nám poskytla prebiehajúca ďalšia  pedagogickú prax študentov PU. Rozdelenie 
študentov na prax sme ovplyvnili tým, že sme zámerne (náhodne vybratých študentov) 
priradili cvičným učiteľkám  SjaL a AjaL,  ktoré absolvovali náš kurz. Tomuto zámerne 
vybranému súboru a ďalším náhodne vybratým (v počte 100 ks) sme rozdali dotazník, 
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skúmajúci kvalitu práce cvičných učiteľov. Týmto dotazníkom sme nepriamo, teda 
prostredníctvom nezainteresovaných študentov, skúmali, či  boli rozdiely vo vybraných 
druhoch práce CU so študentom počas praxe u školených a tzv. neškolených CU.   Pre rôzne 
objektívne príčiny, žiaľ,  nebolo možné „obsadiť“ všetky nami  vyškolené cvičné učiteľky.  
Pri vyhodnocovaní dotazníkov sme  zažili sklamanie, pretože  návratnosť  dotazníkov bola 
nízka, a to 31 %.  Percento návratnosti  sme nemohli považovať pre potreby štatistického 
spracovania  výskumu za úplne dostatočnú. Napriek tomu  sme zvolili druhostupňové 
štatistické spracovanie údajov, ktoré vzniklo z  porovnania  2 skupín. 

Po konzultáciách s odborníčkou v štatistike sme overovali  vybrané rozdiely v práci CU 
a aj pri menších početnostiach sme  štatisticky testovali významnosť rozdielnosti relatívnych 
početností.  
 
Pracovná hypotéza znela: 
 
Školení CU budú na štatisticky významnej úrovni rozdielni vo vybraných druhoch činností 
v porovnaní s neškolenými CU. 
 
H1. 
Školení CU budú  častejšie  uprednostňovať a tolerovať   samostatnosť  študenta  pri príprave  
vyučovacej hodiny ako neškolení. 
 
H2. 
ŠCU budú viesť (budú učiť) praktikantov častejšie realizovať didaktickú analýzu učiva ako 
neškolení. 
 
H3 
ŠCU budú častejšie ako neškolení viesť študentov k poznaniu školského vzdelávacieho 
programu a inej pedagogickej dokumentácie. 
 
H4. 
ŠCU budú viesť študentov častejšie  k správnej formulácii cieľov vyučovacej hodiny ako 
neškolení. 
 
H5. 
ŠCU budú častejšie viesť študentov k analýze vyučovacích hodín študentov ako neškolení CU. 
 

Pre nízku početnosť odpovedí nebolo možné pri všetkých položkách vyhodnocovať 
štatistickú významnosť rozdielov, ale v absolútnych číslach je možné konštatovať  aj tieto 
zistenia. 
 
Výsledky štatistickej analýzy 
 

Študenti idúci na prax sú inštruovaní o možných druhoch hospitačného záznamu. Na 
túto možnosť sme upozornili i frekventantky kurzov. Počas  hospitácií študentov na  hodinách 
cvičných učiteľov ich títo mohli  upozorniť  na určitý druh  hospitačného záznamu.  

Pýtali sme sa preto praxujúcich študentov, ako tento problém riešili cviční učitelia. 
Tabuľka č.7 ilustruje, že štatisticky významný rozdiel bol zistený v položke B (cvičná 
učiteľka ma informovala o rôznych záznamoch, ale konkrétny výber nechala na mňa). Zistený 
štatisticky významný rozdiel  poukazuje na to, že školené CU poznali rôzne druhy záznamov,  
na rozdiel od neškolených, a uprednostnili   demokratickejšiu komunikáciu s praktikantom. 



 29

Otázka: Aké hospitačné záznamy ste používali na náčuve?  
A. Vyberal(a) som si formu hospitačného záznamu na základe individuálneho štúdia odporúčanej literatúry. 
B. Cvičná učiteľka ma informoval (o rôznych formách hospitačných záznamov a technikách ich vypĺňania), výber konkrétnej 

formy však nechala na moje slobodné rozhodnutie. 
C. Pri pozorovaní vyučovacej hodiny som sa neriadil(a) nijakými dopredu stanovenými kategóriami. Priebežne som sledoval(a) 

javy a zaznamenával(a) tie údaje, ktoré boli  cieľom môjho pozorovania. 
D. Nerobil(a) som si žiadny záznam. 
E. Iné, prosím, dopíšte:.....................................................................................  
 
Výber druhu hospitačných záznamov 
 

Tab. č. 7    
 Spolu školení neškolení Test Sign.
 N % n % n % význ.   
A 0 0 0 0 0 0 -  
B 5 16,13 5 29,41 0 0 3,17 ** 
C 23 74,19 12 70,59 11 78,57 0,55  
D 0 0 0 0 0 0 -  
E 3 9,68 0 0 3 21,43 2,66 ** 

 
 
Štatisticky významný rozdiel bol zistený v položke B (cvičná učiteľka ma informovala 
o rôznych záznamoch, ale konkrétny výber nechala na mňa). Zistený štatisticky významný 
rozdiel poukazuje na to, že školené CU poznali rôzne druhy záznamov, na rozdiel od 
neškolených, a uprednostnili   demokratickejšiu komunikáciu s praktikantom. 

 
Keďže sme v kurze venovali pozornosť kategórii didaktická analýza učiva, zaujímalo 

nás, či návodu na didaktickú analýzu učiva venovali CU pozornosť. Pri otázke :   
Viedla Vás CU k potrebe osvojiť si postup didaktickej analýzy učiva?  
 
Tab. č. 8 
 Spolu školení neškolení Test Sign.
 N % n % n % význ.   
A 16 51,61 12 70,59 4 28,57 2,33 * 
B 7 22,58 3 17,65 4 28,57 0,72  
C 3 9,68 0 0 3 21,43 2,66 ** 
D 5 16,13 2 11,76 3 21,43 0,73  

 
  A.  Áno      B. Nie     C. Iba pri niektorom učive     D.  Neviem sa vyjadriť 

 
Zistili sme na štatisticky signifikantnej úrovni, že školené CU častejšie  viedli 

študentov k tejto aktivite ako  neškolené CU ( tab. č. 8).  Toto zistenie potvrdilo náš 
hypotetický odhad a z výsledku vyvodzujeme jeden z argumentov dokumentujúcich  
účinnosť kurzu.  

 
Počas pedagogickej praxe je povinnosťou CU vysvetliť a ukázať praktikantovi základnú 

školskú dokumentáciu. Máme poznatky, že táto činnosť CU na všetkých školách a počas 
všetkých druhov praxí výrazne zlyháva. Cviční učitelia  venujú tejto zložke praxe minimálnu, 
prípadne žiadnu pozornosť.  
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Pýtali sme sa: 
 
Otázka: Oboznámila Vás cvičná učiteľka so štruktúrou a postupom vypracovania časovo- 
tematického plánu, prípadne so školským vzdelávacím programom ? 
 
Tab. č. 9 
 Spolu školení neškolení Test Sign.
 N % n % n % význ.   
A 18 58,06 12 70,59 6 42,86 1,56  
B 5 16,13 2 11,76 3 21,43 0,73  
C 8 25,81 3 17,65 5 35,71 1,14  
D 0 0 0 0 0 0 -  
E 0 0 0 0 0 0 -  
 
A.    Áno    B.  Nie     C.  Iba čiastočne      D. Neviem, o aké dokumenty ide       E.  Neviem sa vyjadriť 
 

V tab. č. 9 vidíme, že aj keď sa nepotvrdil štatisticky významný rozdiel medzi 
skupinami, je možné konštatovať, že: školené CU vo vyššej početnosti ako neškolené 
oboznamovali praktikantov so školským vzdelávacím programom, tematickým plánom,  
teda so  súčasťou školskej dokumentácie. 
 
         Známi „klasici“ didaktiky, (napr. Skalková, Mojžíšek, Petlák a iní) upozorňujú na  
dlhodobý didaktický problém mnohých učiteľov, a to na chyby pri formulovaní cieľa na 
vyučovaní a uvedomovanie si jeho významu pre učiteľa a žiakov.   Keďže sme sa v pilotnom 
kurze venovali tejto problematike teoreticky i aplikačne, zaujímalo nás, či cielené 
ovplyvňovanie práce cvičných učiteliek s cieľmi vyučovania našlo svoje uplatnenie v práci 
s praktikantom.  

 

Otázka: Naučila  Vás cvičná učiteľka formulovať vzdelávacie a výchovné ciele? 

 
Tab. č. 10 

 Spolu školení neškolení Test Sign.
 N % n % n % význ.   
A 12 38,71 9 52,94 3 21,43 1,79  
B 11 35,48 4 23,53 7 50 1,53  
C 5 16,13 2 11,76 3 21,43 0,73  
D 3 9,68 2 11,76 1 7,14 0,44  
 
A.   Áno           B.  Nie           C. Iba pri niektorých témach         D. Neviem sa vyjadriť 
 

Kvantitatívne zistenie, aj keď nie štatisticky významné,  dokumentuje účinnosť kurzu v 
položke, že školené CU, v absolútnych číslach, častejšie ako neškolené, venovali pozornosť 
formulovaniu vzdelávacích a výchovných cieľov vyučovacích hodín. (tab. č. 10). I tento 
fakt považujeme za pozitívny ukazovateľ vplyvu realizovaného kurzu CU.  
 
Rovnaký trend bol aj v otázke, či cvičné učiteľky venovali pozornosť projektovaniu 
vyučovacej hodiny ( tab.  č.11 ). 
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Otázka: Naučila  Vás cvičná učiteľka projektovať celú vyučovaciu hodinu? 
 
Tab. č. 11 
 Spolu školení neškolení Test Sign.
 N % n % n % význ.   
A 18 58,06 12 70,59 6 42,86 1,56  
B 10 32,26 4 23,53 6 42,86 1,15  
C 3 9,68 1 5,88 2 14,29 0,79  
D 0 0 0 0 0 0 -  
 
A. Áno      B. Nie             C.  Iba pri niektorých témach               D. Neviem sa vyjadriť 
 

 V priebehu kurzu sme zámerne  teoreticky i nácvikovo viedli frekventantky 
k požiadavke, aby v realizácii rozborov odučených vyučovacích hodín  dávali priestor na 
spätnú väzbu  a na vyjadrenie  praktikanta. Situačnou a rolovou hrou sme realizovali nácvik 
takéhoto rozhovoru. Preto nás zaujímalo, či táto zažitá „ experimentálna“ skúsenosť vplývala 
na reálne konanie  CU? Aj keď sa významnosť rozdielu štatisticky nepotvrdila, v absolútnych 
číslach  môžeme vidieť (tab. č. 12), že viac školených CU  realizovalo túto požiadavku ako 
neškolené CU.  
 
 
Otázka: Viedla Vás cvičná učiteľka k potrebe analyzovať výsledky vlastnej vyučovacej hodiny 
(spätnej väzby)? 
 
Tab. č. 12 

 Spolu školení neškolení Test Sign.
 N % n % n % význ.   
A 24 77,42 14 82,35 10 71,43 0,72  
B 3 9,68 0 0 3 21,43 2,67 ** 
C 4 12,90 3 17,65 1 7,14 0,91  
D 0 0 0 0 0 0 -  
 
A.  Áno        B. Nie          C. Iba po niektorých vyučovacích hodinách         D. Neviem sa vyjadriť 

  
V tejto otázke sa potvrdil  signifikantný rozdiel v práci školených a neškolených CU, 

kde nepravidelnosť, zanedbanie  rozborov si „nedovolila“  žiadna školená CU. Náš 
hypotetický odhad sa potvrdil. Možno až neskromne  dodávame, že absolvovaním kurzu  sa 
zvýšila i zodpovednosť  CU za prácu s praktikantom. 

 
Pre zvýšenie účinnosti praxe študenta je nutné, aby študenti videli svojho cvičného 

učiteľa „v akcii“, aby ho videli učiť,  poznali jeho vyučovací i výchovný štýl, hodnotenie, 
špecifické metódy práce,  aby poznali žiakov, atmosféru, klímu triedy atď. Ako sme zistili a 
konštatovali vyššie, učitelia neobľubujú hospitácie na vlastných hodinách, často ich 
študentom nedovoľujú, niekedy priam pociťujú strach a majú trému. Zaujímalo nás, či je táto 
forma praxe, po vysvetlení na kurze a žiadaná fakultnou zmluvou, realizovaná cvičnými 
učiteľmi. 
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Otázka: Realizovali cviční učitelia rozbory  ich vlastných vyučovacích hodín? 
 
A . učiteľ/ ka  prvého predmetu 
    a) rozoberali sme všetky odučené hodiny   

     b) rozoberali sme niekoľko hodín 
     c) za celú prax  realizoval učiteľ/ka so mnou  iba jeden rozbor  
     d) nerozoberali sme žiadnu VH 
 
Tab. č. 13 

 Spolu školení neškolení Test Sign.
 n % n % n % význ.   
A 12 38,71 7 41,18 5 35,71 0,31  
B 11 35,48 6 35,29 5 35,71 0,02  
C 3 9,68 2 11,76 1 7,14 0,44  
D 5 16,13 2 11,76 3 21,43 0,73  

 
 B. učiteľ/ka  druhého predmetu 
     a) rozoberali sme všetky odučené hodiny   
     b) rozoberali sme niekoľko 
     c) za celú prax  realizoval učiteľ/ka so mnou  iba jeden rozbor 
     d) nerozoberali sme žiadnu  VH 
 
Tab. č. 14 

 Spolu školení neškolení Test Sign.
 n % n % n % význ.   
A 16 51,62 9 52,94 7 50 0,16  
B 9 29,03 6 35,29 3 21,43 0,85  
C 2 6,45 0 0 2 14,29 2,14 * 
D 4 12,90 2 11,76 2 14,29 0,21  
 

Aj keď sa nepreukázal signifikantný rozdiel medzi školenými a neškolenými CU, 
v absolútnych číslach môžeme pozorovať väčšie zastúpenie školených v aktivite rozbor 
vlastných vyučovacích hodín. 

Ako sme naznačili vyššie, jednou z najčastejších chýb  v práci CU je vynechávanie 
rozborov vyučovacích hodín študentov. Porovnanie absolútnych čísel z analýzy tohto javu 
hovorí jednoznačne v prospech školených CU. Každú vyučovaciu hodinu rozobralo 12 
školených CU a neškolených len 5 CU v tab. č. 15  a 10 školených CU k 6 neškoleným CU 
v tab. č. 16.   

 
Otázka: Koľko rozborov Vašich vyučovacích hodín ste s cvičným učiteľom realizovali?  
 S  učiteľom prvého predmetu 
              a) rozoberali sme každú mnou odučenú vyučovaciu hodinu 
              b) rozoberali sme každú druhú vyučovaciu hodinu 
              c) cvičný učiteľ sa pridržiaval pravidiel MŠ SR  
              d) rozbory boli nepravidelné 
              e) cvičný učiteľ nerealizoval rozbory  mojich vyučovacích hodín  
 
Tab. č. 15 
  Spolu školení neškolení Test Sign.
 n % n % n % Význ.   
A 17 54,84 12 70,59 5 35,71 1,94  
B 5 16,13 2 11,76 3 21,43 0,73  
C 6 19,35 3 17,65 3 21,43 0,26  
D 3 9,68 0 0 3 21,43 2,67 ** 
E 0 0 0 0 0 0 -  
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S  učiteľom druhého predmetu 
          a) rozoberali sme každú mnou odučenú vyučovaciu hodinu 
               b) rozoberali sme každú druhú vyučovaciu hodinu 
               c) cvičný učiteľ sa pridržiaval pravidiel MŠ SR 
               d) rozbory boli nepravidelné 
               e) cvičný učiteľ nerealizoval rozbory mojich vyučovacích hodín  
 
Tab. č. 16 

 Spolu školení neškolení Test Sign.
 n % n % n % význ.   
A 16 51,61 10 58,82 6 42,86 0,89  
B 4 12,90 3 17,65 1 7,14 0,90  
C 8 25,81 4 23,53 4 28,57 0,32  
D 3 9,68 0 0 3 21,43 2,67 ** 
E 0 0 0 0 0 0 -  

 
Položku D – nepravidelnosť rozborov si „ nedovolila“ ani jedna školená CU, ale pripustili ju 
3 neškolené CU. Aj keď pri malom rozdiele v absolútnych číslach, tento rozdiel sa potvrdil 
ako štatisticky významný. 
 
Za veľmi  podnetný záver,  hovoriaci v prospech realizácie cieleného  vzdelávania CU, 

považujeme  výsledok analýzy otázky: Aký štýl vedenia a spolupráce zvolila CU pri Vašej 
príprave na vyučovanie? ( tab. č. 17) 
 
Otázka: Aký  štýl vedenia a spolupráce zvolila cvičná učiteľka pri Vašej príprave na 

vyučovanie? 
  
  A.      Nechala ma vybrať si   úplne samostatne najvhodnejšiu formu vyučovacej hodiny na základe individuálneho  rozhodnutia. 

B.     Cvičná učiteľka ma informovala o rôznych formách a metódach, výber však  nechala na moje slobodné rozhodnutie. 
C.     Cvičná učiteľka direktívne nariadila ako mám učiť. 
D.     Cvičná učiteľka ma informovala iba o správaní a vedomostnej úrovni žiakov triedy.  
E.     Iný spôsob; prosím, dopíšte: ..................................................................... 
 

Tab. č. 17 

 Spolu školení neškolení Test Sign.
 n % n % n % význ.   
A 11 35,5 3 17,6 8 57,1 2,28 * 
B 19 61,3 14 82,4 5 35,7 2,65 ** 
C 0 0 0 0 0 0 -  
D 1 3,2 0 0 1 7,1 1,49-  
E 0 0 0 0 0 0 -  
 

Významná je dominancia odpovedí typu B 82,4 % :CU ma informovala o rôznych 
formách, metódach, ale výber nechala na moje slobodné rozhodnutie. Prevaha tejto 
odpovede v prospech školených CZ vypovedá štatisticky významne v prospech kurzu.  U 
neškolených CU sa častejšie objavila odpoveď D: CU ma pred mojím výstupom   
informovala iba o správaní a vedomostnej úrovni žiakov.  
 
V riešení  úloh  výskumu bola použitá i metóda ohniskovej skupiny.  
Poznámka k tejto metóde:  
Zúčastnilo sa jej 22 účastníčok. Diskusiu viedla Dr. Vincejová – doktorandka a 
spoluriešiteľka výskumnej úlohy. Výsledky  a  kvalitatívna analýza tejto metódy,  ako 
i konečné  výsledky kvalitatívnej analýzy výkonu školiacich sa cvičných učiteliek budú 
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zakomponované v dizertačnej práci PaedDr. E. Vincejovej. Keďže plnenie výskumu malo 
objektívne zdôvodnený  časový sklz – vzhľadom na neskoré vydanie Zákona č. 317/ 2009, 
posledné stretnutie s účastníčkami kurzu sa bude realizovať až ku koncu školského r. 
2009/2010. Až po tejto časti modulu bude možné sumarizovať všetky kvantitatívne 
a kvalitatívne výsledky. 
 

Okrem týchto otázok sme v II. module preverovali i spokojnosť účastníčok 
s jednotlivými lektormi, zhodnotenie ktorých zostáva takpovediac „výrobným tajomstvom“ 
výskumného tímu.  
 
Záver 
             

V realizovanom pilotnom kurze pre cvičných učiteľov nešlo našej výskumnej skupine 
iba o „vzdelávanie“  frekventantiek – cvičných učiteliek. Keďže sme pracovali iba 
s vybranou, pomerne malou vzorkou CU, prezentované výsledky majú iba orientačnú 
platnosť.  Naša úprimná snaha  smerovala k tomu,  aby si cvičné učiteľky uvedomili, že 
študentov – praktikantov „ neprevádzajú“ iba prvými úskaliami pri vyučovaní predmetov, 
ktoré študujú. Chceli sme dosiahnuť ich vlastné sebareflexné uvedomenie si dôležitosti roly a 
funkcie cvičného učiteľa so širším spektrom  povinností i zodpovednosti.  Všetci dobrí 
učitelia „si nesú“  znaky  učenia v sebe. Sú také, aké prežívajú  ich žiaci i praxujúci študenti. 
Hlavne  cviční učitelia by mali  byť nositeľmi  takejto symbiózy.  Učenie sa žiakov 
(i praxujúcich študentov) nesie v sebe mnoho príležitostí  odrážať  podstatu  učenia v sebe 
samom. Porozumieť tejto podstate ich učenia, pomenovať základné premenné učenia z ich 
pohľadu (i z pohľadu praxujúcich študentov),  prijať tieto špecifiká do svojej koncepcie 
vyučovania i vedenia študenta na praxi, znamená zdokonaľovať sa v kvalitách cvičného 
učiteľa. Umením je tiež prehodnotiť, čo je a čo nie je v mojej práci úspešné vzhľadom 
na učiacich sa  žiakov  i praxujúcich študentov. Ak reflektuje brilantný plán práce cvičného 
učiteľa so svojimi žiakmi  i s praxujúcimi študentmi túto podstatu  práce, podporuje 
úspešnosť výsledkov každého cvičného učiteľa. Preto požiadavka celoživotného 
sebavzdelávania, zdokonaľovania sa na poste učiteľa, ale i cvičného učiteľa, prijatie 
a zvnútornenie požiadaviek  zodpovednosti  v tejto dvojjedinej role, je základom úspešnosti 
tohto procesu. 

 
Každému, kto je v škole, musí  byť jasné, že je učiteľom, učiteľkou. Tento znak 

profesionalizmu podčiarkuje každý aspekt našej práce, zmysel nášho stáleho 
sebazdokonaľovania, ktoré  by sme v práci cvičného učiteľa mali prenášať aj na študentov – 
budúcich učiteľov. 
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