
 39

Zástoj cvičných učiteľov v rozvoji didaktických dovedností (schopností) 
praktikantov 

 
Kontírová Silvia 

 
Osoby, ktoré v základných a stredných školách riadia, dozorujú a (spolu)vyhodnocujú 

činnosť praxujúcich adeptov učiteľstva označuje pedagogická literatúra termínmi cviční 
učitelia, fakultní učitelia, kooperujúci učitelia a v ostatnej dobe aj termínom mentori (bližšie 
napr. Černotová, 2000; Kasáčová, 2002 ai.). Navzdory tomu, že súčasná slovenská a česká 
školská legislatíva nepozná termín fakultní učitelia, väčšina autorov ho poníma a používa ako 
synonymum pojmu cviční učitelia, hoci časť z nich vzápätí deklaruje, že fakultní učitelia by 
mali byť zamestnancami fakultnej školy,  t.j. špecializovaného pracoviska so zvláštnym 
statusom a podľa J. Maňáka (2002, s. 7-8) by sa mali vyznačovať „pedagogickým 
majstrovstvom, konkurzným spôsobom výberu a nadštandardným honorovaním“. 

Cvičného (fakultného) učiteľa definuje L. Podlahová (2002, s. 42) ako učiteľa, ktorý 
„pracuje v trvalom pracovnom pomere na základnej alebo strednej cvičnej škole a v období 
pedagogickej praxe sa stáva spolupracovníkom vysokej školy, ktorá študenta - praktikanta na 
jeho školu vyslala“.  

M. Fullan (1991, podľa Filová, 2002, s. 151) používa termín mentor, mentori a poníma 
ich ako „schopnejšie a skúsenejšie osoby“, ktoré „vystupujú ako model profesie, učia, 
rozvíjajú, riadia a povzbudzujú osoby menej zdatné a skúsené s cieľom dosiahnuť štandardnú 
úroveň ich profesionálneho (a osobnostného) rozvoja“.  

Základné roly a funkcie cvičných učiteľov identifikovala R. Perclová (1997, s. 60-61) 
na základe výsledkov medzinárodného výskumu cvičných učiteľov v šiestich krajinách 
Európskej únie, Ruska a Kanady. Ide o: 

1. poskytovanie informácií študentom (o žiakoch, triede, učebných materiáloch, 
spôsoboch hodnotenia, vyučovacích štýloch a stratégiách) a vytváranie príležitostí pre 
ich ďalší rozvoj,  

2. riadenie a kontrolu učebných podmienok študentov, 
3. asistovanie pri študentských činnostiach, 
4. hodnotenie študentov.  

Podrobnejšiu charakteristiku ich rol vypracoval B. Musai (1996, podľa Filová, 2002, s. 
151-152). Podľa neho cviční učitelia v priebehu pedagogickej praxe vystupujú ako: 

 radcovia, ktorí poskytujú „dobré rady“ týkajúce sa každodenného života v školskej 
triede, povzbudzujú študentov a pomáhajú im zvládať počiatočné ťažkosti, 

 vzory profesionálov, ktorí študentom predvádzajú vzorový profesijný výkon v triede, 
rôzne prístupy k výučbe, rozmanité vyučovacie postupy, vzťah k žiakom, kolegom 
a pod., 

 zdroje informácií o školskom kurikule, dokumentácii, charakteristikách žiakov, 
vyučovacích stratégiách ai., 

 tréneri, ktorí zodpovedajú za výcvik študentov v príslušných pedagogických 
dovednostiach, 

 pozorovatelia študentov v triede, 
 poskytovatelia spätnej väzby a podporovatelia schopností študentov kriticky 

reflektovať a hodnotiť priebeh a výsledky vlastnej činnosti, 
 poverení zhromažďovatelia informácií o priebehu praxe študentov a poskytovatelia 

konštruktívnej správy a hodnotenia o tom fakulte. 
M. Randall a B. Thornton (2001, s. 5) zdôrazňujú aj mentorovu akceptáciu nováčika 

v triede na obdobie učiteľskej praxe.     
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B. Kosová (2002, s. 11) vyzdvihuje potrebu vytvorenia integrovaného tímu 
pozostávajúceho zo všetkých subjektov pedagogickej praxe založeného na „partnerskom 
rozdelení zodpovednosti za študentovo napredovanie“. 
 
Metodologická charakteristika procesu výskumu 
Výskumné ciele, otázky a hypotézy 
 

Výskumné aktivity sme orientovali na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:  
1. Zistiť údaje o programoch pedagogickej praxe, t.j. o druhoch pedagogickej praxe, 

dĺžke ich trvania a spôsobe ich organizácie, o stupňoch a typoch cvičných škôl, na 
ktorých sa realizujú a o počte povinných pedagogických výstupov praktikantov 
v priebehu učiteľského štúdia. 

2. Zistiť údaje o stave v realizácii programov pedagogickej praxe, t.j.: 
 Zistiť názory praktikantov na ich vstupovú a výstupovú úroveň rozvitosti 

vyučovacích schopností na záverečnej súvislej pedagogickej praxi; 
 Zistiť názory praktikantov na rozsah a obsah vybraných činností 

vysokoškolských a cvičných učiteľov počas záverečnej súvislej pedagogickej 
praxe; 

 Zistiť názory praktikantov na prax z pohľadu ich prípravy na výkon 
učiteľského povolania a ich návrhy na skvalitnenie jej programu na fakulte; 

 Zistiť názory cvičných učiteľov na rozsah ich účasti na príprave, realizácii 
a vyhodnocovaní praktických aktivít študentov v cvičných školách; 

 Zistiť názory cvičných učiteľov na pedagogickú prax z hľadiska prípravy 
kandidátov učiteľstva na výkon praktického učiteľstva a ich návrhy na 
skvalitnenie programu pedagogických praxí na fakulte; 

 Zistiť názory cvičných učiteľov na vstupovú a výstupovú úroveň rozvitosti 
vyučovacích schopností praktikantov na záverečnej súvislej pedagogickej 
praxe; 

 Zistiť názory cvičných učiteľov na ich doterajšie a nimi 
v budúcnosti  očakávané formy vzájomnej kooperácie. 

 
Uvedenými výskumnými zámermi sme chceli získať odpoveď na ústrednú výskumnú 

otázku: ovplyvňuje kvalita pedagogickej praxe rozvoj didaktických schopností 
praktikantov? 
 

Z hľadiska subjektov pedagogickej praxe sme vymedzili nasledujúce ukazovatele 
kvality pedagogickej praxe: 

 Praktikanti: 
- ich poňatie pedagogickej praxe a jej prínosu z hľadiska ich prípravy na výkon 

povolania, 
- ich rozsah a úroveň vyučovacích schopností na začiatku pedagogickej praxe, 
- ich formy a techniky reflexie a sebareflexie v priebehu pedagogickej praxe. 

 Cviční učitelia: 
- ich absolvované vysokoškolské vzdelanie, 
- ich miera účasti na kontinuálnom profesijnom vzdelávaní, 
- ich poňatie pedagogickej praxe a jej prínosu z hľadiska prípravy adeptov 

učiteľstva na výkon povolania, 
- ich miera znalosti cieľov pedagogickej praxe,  
- ich motivovanosť k výkonu funkcie cvičného učiteľa, 
- ich miera plnenia základných rol a úloh cvičného učiteľa, 



 41

- ich miera znalosti rozsahu a úrovne rozvitosti vyučovacích schopností 
praktikanta na začiatku a na konci pedagogickej praxe, 

- povaha ich prevládajúceho pedagogického prístupu k praktikantovi a jeho 
praktickej činnosti v priebehu praxe, 

- ich formy spolupráce s učiteľskou fakultou. 
 

Z aspektu tradičnej, kognitivistickej a humanistickej didaktiky sme vymedzili súbor 
didaktických schopností  praktikantov uplatňovaných v interakčnej fáze výučby: 

 Schopnosť sprostredkovať žiakom učivo (schopnosť poukázať na dôležitosť 
preberaného učiva a jeho súvislosť s minulým alebo budúcim učivom; (schopnosť 
uplatniť vhodné expozičné vyučovacie metódy). 

 Schopnosť preverovať mieru žiackeho osvojenia učiva (schopnosť ústne, písomne a 
prakticky skúšať). 

 Schopnosť zvyšovať úroveň žiackej pozornosti, aktivizovať ich priebežnú a výkonovú 
motivovanosť (schopnosť tvoriť a uplatňovať úlohy, ktoré vzbudia zvedavosť 
a prekvapia žiakov; schopnosť tvoriť úlohy rôznej zložitosti; schopnosť uvádzať 
praktické aplikácie učiva; schopnosť uplatniť a riadiť kooperatívne formy práce 
žiakov). 

 Schopnosť usmerňovať žiacke myšlienkové operácie pri učení sa, stimulovať ich 
k tvorivosti, cieľavedomosti a nezávislosti (schopnosť pripraviť rôzne pramene 
informácií pre žiakov; schopnosť ť nadviazať na osvojené poznatky, operácie 
a skúsenosti žiakov; schopnosť aplikovať niektorú/é z metód rozvoja tvorivosti 
žiakov). 

 Schopnosť vyvolávať učebný výkon a poskytovať rozmanité formy nápomocných 
informácií v postupe učiacich sa žiakov (schopnosť preformulovať pôvodné zadanie 
úlohy/otázky; schopnosť rozložiť úlohu/otázku na rad čiastkových úloh/otázok; 
schopnosť poskytnúť informáciu o priebehu a (medzi) výsledkoch učenia sa žiaka). 

 Schopnosť zisťovať (medzi) výsledky učenia sa a hodnotiť učebné výkony žiakov 
(schopnosť identifikovať a vysvetliť chybu žiaka; schopnosť uplatniť rôzne formy 
hodnotenia; schopnosť objektívne hodnotiť; schopnosť uplatniť sebahodnotenie a 
vzájomné hodnotenie žiakov). 

 Schopnosť podporovať žiacku sebadôveru, sebarealizáciu, pestovať zmysel pre 
hodnotu vlastnej individuality (schopnosť vyjadriť dôveru v schopnosti a sily žiaka; 
schopnosť povzbudiť žiaka pri neúspechu). 

 Schopnosť rešpektovať jedinečnosť učiacich sa žiakov (schopnosť individualizovať 
a diferencovať ciele, obsah, úlohy, metódy, formy a hodnotenie podľa možností 
a schopností jednotlivých žiakov; schopnosť hodnotiť bez vzájomného porovnávania 
výkonov žiakov). 

 Schopnosť morálne socializovať, hodnotovo orientovať, cielene rozvíjať interkultúrne 
správanie a prosociálne konanie učiacich sa (schopnosť spríkladňovať žiakom 
pozitívne vzory, príklady a modely správania sa; schopnosť poskytovať  podnety na 
racionálne i etické hodnotenie). 

 
Pri vymedzovaní a operacionalizácii ukazovateľov úrovne rozvitosti didaktických 

schopností  praktikantov sme vychádzali z etapovitého poňatia ich utvárania (V. Švec, 1998a) 
a z predpokladu o neaktuálnosti prvej, motivačnej etapy u študentov končiaceho ročníka 
učiteľského štúdia. Vzhľadom na uvedené sme operačne vymedzili štyri nasledujúce etapy 
rozvoja didaktických schopností praktikantov: 

1. Etapa: mať iba primárnu, na empírii založenú predstavu (prekoncept) o 
didaktickej schopnosti (úkone/činnosti). 
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2. Etapa: poznať postup, schému didaktickej schopnosti (t.j. mať vedomosti 
o obsahu, spôsobe realizácie, podmienkach a výsledkoch didaktickej schopnosti) 
a imitovať ju v modelových a/alebo reálnych situáciách.  

3. Etapa: overovať schému, postup schopnosti t.j. vykonať/uplatniť didaktickú 
schopnosť (úkon/činnosť). 

4. Etapa: modifikovať, prispôsobiť osvojenú didaktickú schopnosť (úkon/činnosť) 
zmeneným podmienkam, t.j. tvorivo ju uplatniť. 

 
Odpoveď na ústrednú výskumnú otázku sme zisťovali overovaním nasledujúcich hypotéz: 
 
H 1  

Rozvoj didaktických schopností praktikantov v priebehu praxe pravdepodobne najviac 
ovplyvnia tie formy spolupráce cvičných učiteľov s fakultou, ktoré vytvárajú predpoklady pre 
ich ďalšie vzdelávanie. 
 
H 2  

Poverovanie praktikanta rôznymi didaktickými úlohami a kontrolovanie ich plnenia 
cvičným učiteľom pravdepodobne rozvinie viac didaktických schopností praktikanta než 
učiteľova pomoc praktikantovi pri činnostiach, na ktoré sám nestačí. 
 
H 3  

Rozvoj schopnosti praktikanta diferencovať vyučovanie podľa možností a schopností 
žiakov pravdepodobne úzko súvisí s jeho informáciami o triede a žiakoch, ktorých bude 
vyučovať. 
 
H 4  

Najmenší rozdiel medzi výstupovou a vstupovou úrovňou rozvitosti schopnosti 
podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní pravdepodobne dosiahnu praktikanti vedení 
cvičným učiteľom s prevažujúcim preskriptívnym pedagogickým prístupom. 

 
Výskumná vzorka 
 

 Základný súbor výskumu realizovaného dotazníkovou metódou tvorila nehomogénna 
skupina subjektov tvorená dvoma podskupinami: 

1. Praktikanti 5. ročníka štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, 
ktorí v zimnom semestri ak. roka 2006/07 absolvovali záverečnú súvislú 
pedagogickú prax z  matematiky, alebo z fyziky, alebo z chémie, alebo z 
biológie, alebo z geografie alebo z informatiky ako majoritného (hlavného) 
aprobačného predmetu (odboru). 

2. Cviční učitelia, ktorí viedli uvedených praktikantov v stanovenom období na 
predmetnej pedagogickej praxi. 

Pretože rozsah takto vymedzeného základného súboru prevyšoval naše fyzické, časové 
i finančné možnosti, žrebovaním sme vybrali výberový súbor tvorený vyššie uvedenými 
podskupinami subjektov výskumu z dvoch učiteľských fakúlt v SR: z materskej fakulty 
skúmateľky a z FPV UMB v Banskej Bystrici. 
Súhrnný prehľad o výberovom súbore respondentov dokladuje tab. 1. 
 
Tab. 1:  Prehľad oslovených a dopytovaných subjektov výskumu realizovaného metódou 
dotazníka  
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Praktikanti 80 78 97,5 47 24 51,2 127 102 80,3 
Cviční 
učitelia 80 59 73,7 47 35 74,5 127 94 74,0 

∑ 160 137 85,6 94 59 62,8 254 196 77,1 

 
Z 254 súborov odpovedí 144 pochádzalo od dvojice respondentov cvičný učiteľ (72) 

a ním vedený praktikant (72). 
V skupine praktikantov dominovali študenti učiteľstva matematiky (45,1%), biológie 

(24,5%) a geografie (12,7%). Učiteľstvo fyziky študovalo 7,8% praktikantov, učiteľstvo 
chémie a informatiky zhodne po 4,9%. Až 96,1% praktikantov nemalo počas štúdia žiadnu 
skúsenosť s vyučovaním na základnej a/alebo strednej škole na čiastkový úväzok. 51,9% 
praktikantov absolvovalo záverečnú pedagogickú prax na cvičnej škole v sídle materskej 
fakulty. Medzi cvičnými školami prevládali základné školy a gymnáziá (zhodne po 43,1%), 
na strednej odbornej škole praxovalo 13,8% praktikantov, na strednom odbornom učilišti, na 
učilišti a na združenej strednej škole nepraxoval žiadny praktikant. 

 
Tab. 2: Rozvrstvenie cvičných učiteľov z hľadiska veku a dĺžky pedagogickej praxe 
 

Poradie N 
(%) Vek Dĺžka praxe N 

(%) Poradie

1. 30 
(32,3) 46-55 rokov 21 a viac rokov 50 

(53,8) 1. 

2. 28  
(30,1) 36-45 rokov 11-15 rokov 14  

(15,1) 2. 

3. 18  
(9,4) 26-35 rokov 5-10 rokov 13  

(14,0) 3. 

4. 14  
(15,1) Nad 55 rokov 16-20 rokov 12  

(12,9) 4. 

5. 3  
(3,2) Do 25 rokov Menej ako 5 rokov 4  

(4,3) 4. 

Spolu 93 
(100,0)   93 

(100,0) Spolu 

 
Tab. 3: Rozvrstvenie cvičných učiteľov podľa počtu vedených praktikantov na výstupovej 
praxi  
       

Poradie Celkový počet doteraz vedených praktikantov N  
(%) 

1. Do päť praktikantov 32  
(31,0) 

2. Do desať praktikantov 22 
  (23,4) 

3. Jedenásť a viac praktikantov 21 
 (22,3) 

4. Jeden  praktikant 19  
(20,02) 

Spolu 94 
 (100,0) 
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Tab. 4: Rozvrstvenie cvičných škôl podľa ich vzdialenosti od sídla fakulty 
 

Poradie Vzdialenosť cvičnej školy od sídla fakulty N 
(%) 

1. Cvičná škola v sídle fakulty ( Banská Bystrica, Košice) 53  
(51,9) 

2.  Cvičná škola mimo sídla fakulty  49  
(48,1)  

Spolu 102  
(100,0) 

 
V skupine cvičných učiteľov bola najpočetnejšie zastúpená veková kategória 46-55 

ročných učiteľov (32,3%) a učitelia vo veku 36-45 rokov (30,1%). 91,5% cvičných učiteľov 
absolvovalo učiteľský študijný odbor. Viac než 5 ročnú pedagogickú prax malo 89% 
učiteľov, menšiu ako päť ročnú pedagogickú prax mali 4 cviční učitelia (jeden cvičný učiteľ 
neuviedol dĺžku svojej praxe). 71,3% cvičných učiteľov absolvovalo niektorú z foriem 
kontinuálneho profesijného vzdelávania (z nich 79,1% absolvovalo 1. kvalifikačnú skúšku 
alebo niektorú z foriem jej náhrady, 13,4% prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov 
a 7,5% druhú kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu). 90,4% učiteľov viedlo na predmetnej 
praxi jedného praktikanta, zvyšných 9,6% učiteľov viedlo súbežne praktikantov dvoch. 
      
Výskumná metodika 
 

Na získanie dát o stave v realizácii programov pedagogickej praxe sme použili súbor 
dvoch dotazníkov vlastnej konštrukcie, určených jednotlivým podskupinám výberového 
súboru.  

Dotazníky mali vzhľad útlej brožúrky rozmeru A5 a pozostávali z prednej/úvodnej 
strany, z populačných položiek, z vecných položiek a zo záverečných informácií 
a poďakovania autorky. Dotazníky pre praktikantov a cvičných učiteľov neboli anonymné 
z dôvodu potrebnej identifikácie cvičných učiteľov a nimi vedených praktikantov pri 
štatistickom spracovaní a prezentácii údajov a interpretácii výsledkov výskumu. 

Populačné položky dotazníka, umiestnené hneď za úvodnou stranou z dôvodu vstupovej 
identifikácie posudzovaného praktikanta resp. cvičného učiteľa, sme konštruovali ako súbor 
položiek so štruktúrovanými odpoveďami s možnosťou výberu jednej z ponúknutých 
alternatív, resp. s dopísaním odpovede. 

Vecné položky dotazníka sa líšili sledovaným výskumným zámerom (vzťah závislých 
premenných k nezávislým premenným) i formou podnetovej i odpoveďovej časti. Jadro 
vecných dotazníkových položiek určených praktikantom a ich cvičným učiteľom tvorili 
položky zamerané na zistenie ich názorov na závislú premennú - rozsah osvojených 
didaktických schopností praktikantov a vstupovú i výstupovú úroveň ich osvojenia. Ostatné 
vecné dotazníkové položky boli orientované na zistenie názorov respondentov na kvalitu 
nezávislých premenných pedagogickej praxe. 

Podnetové časti vecných dotazníkových položiek boli prevažne názorového zamerania 
a konštruovali sme ich ako uzavreté, resp. polouzavreté zväčša priame otázky resp. podnetové 
tvrdenia. Pri konštrukcii položky zisťujúcej motívy učiteľov pre výkon funkcie cvičného 
učiteľa sme využili tzv. projekčnú techniku. 

Odpoveďová časť vecných dotazníkových položiek mala štruktúrovanú formu a 
konštruovali sme ju v podobe možných odpovedí doplnených voľným riadkom, v ktorom 
mohli respondenti prejaviť iný názor. Na získanie diferencovaných stanovísk respondentov 
k predloženým otázkam resp. tvrdeniam sme využili pre respondentov časovo náročnejšiu 
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formu škálových odpovedí s nepárnym počtom0, piatich stupňov, požadujúcich od 
respondenta vyjadrenie názoru označením jedného zo stupňov kladného alebo zamietavého 
postoja, resp. označenie častosti výskytu posudzovaného javu. Päť stupňovú škálu sme 
v niektorých prípadoch rozšírili o možnosť označenú ako N, čím sme respondentovi vytvorili 
priestor pre prípad, že nemohol, resp. nevedel vyjadriť svoj názor na jav (resp. častosť jeho 
výskytu). 

Vecné dotazníkové položky sme z psychologických dôvodov radili tematicky. V snahe 
získať úplné odpovede respondentov na pre nás najdôležitejšie otázky sme do úvodu vecných 
položiek zaradili položky náročnejšie na sústredenie sa respondenta. 

Košickým praktikantom sme administrovali dotazníky osobne, ostatným respondentom 
sme dotazníky poslali klasickou a v ojedinelých prípadoch aj elektronickou poštou. 
Administrácii predchádzal predvýskum – pilotné odskúšanie nami zhotovených dotazníkov – 
a následná úprava dotazníkov. 

Pri kódovaní dotazníkov sme použili nominálnu a poradovú kódovaciu procedúru. 
 
 
Prezentácia zistení 
 

Skutočnosť, že meranie miery osvojenia a úrovne rozvitosti didaktických schopností 
praktikantov sme realizovali prostredníctvom dvoch skupín posudzovateľov (praktikantmi 
a ich cvičnými učiteľmi) súvisela s naším zámerom empiricky overiť objektívnosť 
a  hodnovernosť oboch skupín posudzovateľov. Signifikantnosť rozdielov medzi 
sebahodnotením praktikantov a hodnotením ich cvičnými učiteľmi sme zisťovali pomocou 
programu na hodnotenie významnosti proporcií CIA (Analýza intervalov spoľahlivosti pre 
dva nezávislé výbery). V praktikantskom a učiteľskom hodnotení vstupovej a výstupovej 
úrovne rozvitosti celkových vyučovacích schopností praktikantov a ich schopnosti podporovať  
tvorivosť žiakov na vyučovaní sme nezistili žiadny štatisticky významný rozdiel. Výsledky 
hodnotenia úrovne rozvitosti schopnosti podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní na 
začiatku a na konci praxe v oboch skupinách hodnotiteľov znázorňuje graf 1. 
 

Graf 1: Hodnotenie a sebahodnotenie vstupovej a výstupove úrovne rozvitosti 
schopnosti  podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní
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Vysvetlivka: 
1. úroveň : Praktikant/ka mal/a iba predstavu o podporovaní tvorivosti žiakov na  vyučovaní. 
2. úroveň : Praktikant/ka mal/a vedomosti o podporovaní tvorivosti žiakov na vyučovaní. 
3. úroveň : Praktikant/ka vedel/a podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní. 
4. úroveň:  Praktikanta vedel/a prispôsobiť podporovanie tvorivosti žiakov rôznym podmien- 

        kam. 
 
 

 Zhodu resp. rozdiely v názoroch oboch skupín hodnotiteľov na mieru osvojenia (si) 
vybraných 19 didaktických schopností praktikantmi na začiatku a na konci praxe znázorňuje 
graf  2. 
 

 

 Štatisticky významný rozdiel (p≤0,05) medzi sebahodnotením praktikantov 
a hodnotením ich cvičných učiteľov sme zistili pri troch z devätnástich schopností: 

1. Pri schopnosti 2 - poukázať na dôležitosť preberaného učiva a jeho súvislosť 
s minulým alebo budúcim učivom - signifikantne viac praktikantov (64) než cvičných 
učiteľov (56) uvádzalo, že na začiatku i na konci praxe disponovali uvedenou 
schopnosťou. 

2. Pri schopnosti 10 - nájsť a vysvetliť chybu žiaka - sa 66 praktikantov domnievalo, že 
uvedenou spôsobnosťou disponovalo na konci praxe, ale cviční učitelia si to mysleli 
iba o 57 adeptoch učiteľstva. 

3. Mieru osvojenia schopnosti 15 - vybrať vhodné vyučovacie metódy - na začiatku praxe 
posudzovali prísnejšie praktikanti než ich cviční učitelia (25 praktikantov, ale učitelia 
sa nazdávali, že ňou disponovalo až 43 praktikantov). 

  
V súvislosti s 1 hypotézou nás zaujímala odpoveď na otázku, či a ako sa rôzne formy 

kooperácie cvičných učiteľov s učiteľskou prípravkou prejavujú v rozvoji didaktických 
schopností praktikantov. Cvičných učiteľov sme preto požiadali, aby zakrúžkovali bodovú 

Graf 2: Názory praktikantov a ich cvičných učteľov na vstupové a výstupové vyučovacie 
schopnosti študentov 
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hodnotu zvolenej odpovede vyjadrujúcej stupeň ich súhlasu (nie, skôr nie, niekedy 
nie/inokedy áno, skôr áno, áno) pri každej z dvadsiatich taxatívne vymedzených foriem ich 
doterajšej spolupráce s fakultou, prípadne vyjadrili svoj názor dopísaním inej odpovede. 
Názory 72 cvičných učiteľov, usporiadané od najčastejšie po najmenej často sa vyskytujúce 
formy kooperácie, dokladuje tab. 5. Vyplýva z nej, že vzájomná spolupráca predmetných 
subjektov sa realizovala najmä v oblasti pedagogickej praxe (N=64), menej vo sfére 
perspektívneho profesijného vzdelávania cvičných učiteľov (N=36) a najmenej v takých 
formách, ktoré učiteľom základných a stredných škôl poskytovali informácie o profesijnom 
vzdelávaní študentov na fakulte, resp. ich doň priamo zaangažovali (N=8). 
 
Tab. 5: Názory cvičných učiteľov na doposiaľ uplatňované formy ich spolupráce s učiteľskou 
prípravkou  
 

Poradie N 
(%) Forma spolupráce 

1. 19 
(30,6) 1. Poskytnutie metodických pokynov k pedagogickej praxi. 

2. 14 
(22,9) 

11. Informovanie cvičných učiteľov o organizovaní (ne)certifikovaných výchovno-vzdelávacích kurzov pre 
učiteľov. 

3. 12 
(19,3) 5. Hospitácie učiteľov fakulty na pedagogickom výstupe praktikanta v cvičnej škole. 

4. 10 
(16,7) 10. Informovanie cvičných učiteľov o organizovaní odborných podujatí na fakulte. 

5. 9 
(14,5) 

6. Aktívna účasť vysokoškolských učiteľov na rozbore vyučovacej hodiny odučenej praktikantom v cvičnej 
škole. 

6. 7 
(11,7) 9. Informovanie cvičných učiteľov o literatúre vydávanej fakultou. 

7. 6 
(9,7) 3. Uskutočnenie inštruktáže, metodického seminára fakulty k pedagogickej praxi pre cvičných učiteľov. 

8. 5 
(8,3) 8. Poskytnutie informácií o profesijnom vzdelávaní študentov fakulty. 

8. 5 
(8,2) 

13. Ponuka otvoreného systému seminárov a pracovných dielní vysokoškolských učiteľov pre cvičných 
učiteľov. 

8. 5 
(8,2) 

14. Overovanie inovačných metód a foriem práce, metodických postupov a pomôcok učiteľmi fakulty na 
hodinách cvičných učiteľov. 

8. 5 
(8,2) 18. Spolupráca učiteľov fakulty a cvičných škôl v oblasti publikačnej činnosti. 

9. 4 
(6,4) 

7. Odučenie vzorovej vyučovacej hodiny učiteľom odborovej didaktiky na cvičnej škole za účasti cvičného 
učiteľa a praktikantov. 

9. 4 
(6,6) 12. Konzultácie vysokoškolských učiteľov podľa potrieb cvičných učiteľov. 

9. 4 
(6,4) 

4. Uskutočnenie hodnotiaceho seminára po ukončení pedagogickej praxe za účasti učiteľov fakulty 
a cvičných škôl. 

10 3 
(4,8) 2. Vydanie metodickej príručky fakulty k pedagogickej praxi pre cvičných učiteľov. 

10. 3 
(4,9) 15. Vzájomné hospitácie učiteľov fakulty a cvičnej školy na vyučovacích hodinách. 

11. 1 
(1,7) 16. Vyučovanie študentov fakulty cvičnými učiteľmi na fakulte. 

11. 1 
(1,6) 17. Účasť cvičných učiteľov na výskumných projektoch fakulty. 

11. 1 
(1,6) 19. Konzultovanie/oponovanie diplomových prác študentov fakulty cvičnými učiteľmi. 

12. 0 
(0,0) 20. Účasť cvičných učiteľov v skúšobnej komisii fakulty na vykonanie štátnej skúšky. 

12. 0 
(0,0) 21. Iné. 

 
Vysvetlivka: 

  formy kooperácie orientované na oblasť pedagogickej praxe 
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 formy kooperácie orientované na oblasť profesijného rastu cvičných učiteľov 
 iné formy kooperácie 

 
Druhú hypotézu sme štatisticky testovali Spearmanovým korelačným koeficientom. 

Signifikantné korelácie medzi jednotlivými formami kooperácie učiteľov s fakultou 
a rozvojom didaktických schopností nimi vedených praktikantov dokumentuje tab. 6. 
 
Tab. 6:  Miera korelácií medzi formami spolupráce cvičných učiteľov s fakultou a rozvojom 
didaktických schopností praktikantov (Spearmanove korelačné koeficienty) 
 

 
Vysvetlivka: 

* p≤ 0,05  
** p ≤ 0,01 
1. Poskytnutie metodických pokynov k praxi. 
2. Vydanie metodickej príručky pre cvičných učiteľov. 
4. Uskutočnenie hodnotiaceho seminára po ukončení pedagogickej praxe za účasti učiteľov 

fakulty a cvičných škôl. 
5. Hospitácia učiteľov fakulty na pedagogickom výstupe praktikanta v cvičnej škole. 
10. Informovanie cvičných učiteľov o organizovaní odborných podujatí na fakulte. 
11. Informovanie cvičných učiteľov o  organizovaní (ne)certifikovaných výchovno-vzdelávacích 

kurzov pre učiteľov. 
18. Spolupráca učiteľov fakulty a cvičných škôl v oblasti publikačnej činnosti. 

 
Korelácie medzi poskytovaním informácií cvičným učiteľom o organizovaní odborných 
podujatí na fakulte (forma kooperácie č. 10) a rozvojom siedmych vyučovacích schopností 
praktikantov (R=0,28 až 0,49) a medzi poskytovaním informácií o organizovaní výchovno-
vzdelávacích kurzov (forma kooperácie č. 11) a rozvojom šiestich didaktických schopností 
(R=0,31 až 0,54) vypovedá o väčšom vplyve tých foriem spolupráce, ktoré vytvárali 
predpoklady pre ďalšie profesijné napredovanie cvičných učiteľov než tých foriem, ktoré boli 
zamerané primárne na oblasť pedagogickej praxe (formy kooperácie č. 1, 2, 4, 5) a na 
spoluprácu v oblasti publikačnej činnosti (forma spolupráce č. 18). Uvedené výsledky 
potvrdzujú platnosť hypotézy 1. 
 

Miera korelácie (R)
Forma kooperácie Vyučovacia schopnosť 

1. 2. 4. 5. 10. 11. 18. 

Tvoriť úlohy, ktoré prekvapia žiakov.  0,27*   0,28* 0,31*  

Preformulovať pôvodné zadanie úlohy/otázky.     0,33*   

Ústne, písomne a prakticky skúšať.     0,36** 0,36**  

Uplatniť rôzne formy hodnotenia učebnej činnosti 
žiakov. 0,28*    0,28* 0,41**  

Vybrať vhodné vyučovacie metódy.    0,30* 0,33** 0,37**  

Prispôsobiť vyučovanie možnostiam a schopnostiam 
jednotlivých žiakov. 0,36** 0,28* 0,35** 0,26* 0,49** 0,54** 0,26* 

Hodnotiť bez vzájomného porovnávania žiakov.     0,37** 0,31*  
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 Štatistickým testovaním hypotéz 2 a 3 sme overovali platnosť predpokladaných 
vzťahov medzi výkonom činností cvičných učiteľov vyplývajúcich z ich statusu a rozvojom 
vybraných 19 didaktických schopností praktikantov v priebehu praxe. 

Prvý predpoklad o nerovnakom vplyve povahou rozmanitých činností cvičného učiteľa 
na rozvíjanie konkrétnych didaktických schopností praktikantov sme sformulovali do 
hypotézy 2 o pravdepodobnosti väčšieho vplyvu tých činností, ktoré od praktikanta 
vyžadovali aktívnu učebnú činnosť, než činností, ktorými učitelia praktikantom aktívne 
pomáhali. 

 
Percentuálne vyhodnotenie názorov rovnakého počtu praktikantov na činnosti ich 

cvičných učiteľov, usporiadané zostupne, dokladuje tab. 7.  
 
Tab. 7: Názory praktikantov na plnenie základných úloh ich cvičných učiteľov 
 

Poradie N 
(%) Činnosť cvičného učiteľa 

1. 79 
(78,2) 2. Informoval/a praktikanta/ku o žiakoch, ktorých bude vyučovať. 

1. 79 
(78,2) 1. Informoval/a praktikanta/ku o škole, v ktorej bude vyučovať. 

2. 75 
(73,5) 

5. Pre praktikanta/ku bo/la vzorom pedagogických skúseností, vyučovacích schopností 
a profesionálneho konania. 

2. 75 
(74,3) 6. Pre praktikanta/ku bol/a vzorom ľudského správania sa.  

3. 70 
(69,3) 8. Pravidelne analyzoval/a a vyhodnocoval/a praktikantovu/kinu vyučovaciu  činnosť. 

4. 48 
(47,5) 7. Pravidelne sa zaujímal/a o dôvody praktikantových/kiných rozhodnutí a postupov na vyučovaní. 

5. 44 
(43,6) 

9. Praktikantovi/ke neraz poskytol/a útechu bez toho, aby niečo komentoval/a, kritizoval/a alebo 
mu/jej radil/a. 

6. 43 
(42,6) 10. Niekedy pomohol/a praktikantovi/ke pri činnostiach, na ktoré sám/a nestačil/a. 

7. 27 
(27,0) 

3. Na začiatku praxe praktikantovi/ke oznámil/a minimálne požiadavky na úroveň jeho/jej 
vyučovacích schopností. 

8. 14 
(13,9) 4. Praktikanta/ku poveroval/a rôznymi didaktickými úlohami a kontroloval/a ich plnenie. 

 
Vysvetlivka:  
Znenie dotazníkovej položky: Ktoré činnosti vykonával/a Váš/a cvičný/á učiteľ/ka v priebehu 
pedagogickej praxe?“ Respondenti odpovedali zakrúžkovaním bodovej hodnoty zvolenej odpovede na 
stupnici odpovedí nie, skôr nie, záležalo to od situácie, skôr áno, áno pri každej z uvedených aktivít 
cvičného učiteľa.  
 
Signifikantné korelácie (R) medzi aktivitami cvičných učiteľov a rozvojom vyučovacích 
schopností  praktikantov dokumentuje tab. 8. 
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Tab. 8: Miera korelácií medzi činnosťami cvičných učiteľov a rozvojom didaktických 
schopností praktikantov (Spearmanove korelačné koeficienty) 
 

Miera korelácie (R) 
Činnosť cvičného učiteľa Vyučovacia schopnosť 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Poukázať na dôležitosť 
preberaného učiva.           

Uvádzať praktické aplikácie 
preberaného učiva.    0,28**       

Tvoriť úlohy rôzneho stupňa 
náročnosti.  0,29**     0,26**  0,21**  

Uplatniť niektorú z metód rozvoja 
tvorivosti žiakov.    0,25*       

Preformulovať pôvodné zadanie 
úlohy/otázky.    0,30**       

Rozložiť otázku/úlohu na rad 
čiastkových úloh/otázok.    0,28**      - 0,21* 

Poskytnúť žiakovi informáciu 
o priebehu a (medzi) výsledkoch 
jeho učenia sa. 

  0,26* 0,25*  0,23*     

Ústne, písomne a prakticky 
skúšať.    0,26*       

Uplatniť rôzne formy hodnotenia 
učebnej činnosti žiakov.   0,27* 0,37**   0,24*    

Objektívne hodnotiť učebnú 
činnosť žiaka a jej výsledky.    0,29**       

Vybrať vhodné vyučovacie 
metódy.    0,25**       

Prispôsobiť vyučovanie 
možnostiam a schopnostiam 
žiakov. 

 0,28** 0,21*        

Uvádzať žiakom pozitívne vzory 
a príklady správania sa.   0,25*        

 
 
Vysvetlivka: 

* p≤ 0,05  
** p ≤ 0,01 
1. Informoval praktikanta o škole, v ktorej bude vyučovať. 
2. Informoval praktikanta o žiakoch, ktorých bude vyučovať. 
3. Na začiatku praxe oznámil praktikantovi minimálne požiadavky na úroveň jeho vyučovacích 

schopností. 
4. Praktikanta poveroval rôznymi didaktickými úlohami a kontroloval ich plnenie. 
5. Pre praktikanta bol vzorom pedagogických skúseností, vyučovacích schopností 

a profesionálneho konania. 
6. Pre praktikanta/ku bol/a vzorom ľudského správania sa. 
7. Pravidelne sa zaujímal o dôvody praktikantových rozhodnutí a postupov na vyučovaní. 
8. Pravidelne analyzoval a vyhodnocoval praktikantovu vyučovaciu činnosť. 
9. Praktikantovi neraz poskytol útechu bez toho, aby niečo komentoval, kritizoval alebo mu 

radil. 
10. Niekedy pomohol praktikantovi pri činnostiach, na ktoré sám nestačil. 
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Vyplýva z nej, že poverovanie praktikantov didaktickými úlohami (činnosť č. 4) úzko 
súviselo s rozvojom deviatich schopností študentov (R=0,25-0,37); informovanie 
praktikantov o požiadavkách na úroveň ich schopností (činnosť č. 3) s rozvojom štyroch 
schopností (R=0,21 až 0,27); informovanie o žiakoch, ktorých budú vyučovať (činnosť č. 2; 
R=0,28-0,29) a zisťovanie dôvodov ich didaktického konania (činnosť č. 7; R=0,24-0,26) 
s rozvojom dvoch schopností; poskytovanie sociálnej opory (činnosť č. 9; R=0,21) a 
pôsobenie učiteľa ako ľudského vzoru (činnosť č. 6; R=0,23) iba s rozvojom jednej 
schopnosti. Negatívna korelácia (R=-0,21; p≤0,05) medzi pomocou praktikantom pri 
činnostiach, na ktoré sami nestačili (činnosť č. 10) a rozvojom ich schopnosti rozložiť 
otázku/úlohu na rad čiastkových úloh/otázok  naznačuje, že čím viac učitelia pomáhali 
praktikantom, tým menej sa u nich predmetná schopnosť rozvinula. Porovnanie počtu, 
charakteru a miery korelácií medzi činnosťami cvičných učiteľov a rozvojom didaktických 
schopností praktikantov preukázalo, že aktivita učiteľov, ktorá praktikantom vytvárala 
podmienky pre činnostné učenie sa mala významne väčší „akčný rádius“ i vplyv na utváranie 
ich didaktických schopností než sporadická pomoc učiteľov praktikantom pri činnostiach, na 
ktoré sami nestačili, čím sme potvrdili platnosť hypotézy 2. 

 
 Vo vzťahu k 3 hypotéze nás zaujímalo, či informovanie praktikantov cvičnými učiteľmi 

o triede a žiakoch, ktorých budú vyučovať súviselo s rozvojom ich schopnosti diferencovať 
vyučovanie podľa možností a schopností jednotlivých žiakov v cvičnej školy. Výsledky 
osvojenia si schopnosti prispôsobiť vyučovanie možnostiam a schopnostiam jednotlivých 
žiakov praktikantmi na začiatku a na konci praxe dokladuje vyššie uvedená tab. 8 (schopnosť 
č. 16). Podľa nej sa 102 praktikantov nazdávalo, že na začiatku praxe ňou disponovalo 41% 
z nich a na konci praxe až 72%). Výsledky o poskytovaní predmetných informácií 
praktikantom cvičnými učiteľmi uvádza vyššie prezentovaná tab. 8 (činnosť č. 2). Štatistické 
testovanie hypotézy Spearmanovým korelačným koeficientom potvrdilo existenciu pozitívnej 
korelácie (R=0,28; p≤0,01) medzi informovaním praktikantov o žiakoch triedy, ktorých budú 
vyučovať a rozvojom ich schopnosti prispôsobiť vyučovanie možnostiam a schopnostiam 
jednotlivých žiakov, čím sme potvrdili platnosť hypotézy 3.  

 
V súvislosti s hypotézou 4 sme zisťovali vzťah medzi povahou prevažujúceho 

pedagogického prístupu cvičných učiteľov k praktikantom a ich činnosti a rozdielom 
výstupovej a vstupovej úrovne schopnosti praktikantov podporovať tvorivosť žiakov na 
vyučovaní. Názory praktikantov na prevládajúci pedagogický prístup ich cvičných učiteľov 
z prvého aprobačného predmetu sme zisťovali dotazníkovou položkou, ktorá znela: 
“V nasledujúcej sérií tvrdení zakrúžkujte vždy jednu z troch alternatív, tú, ktorá najviac 
zodpovedá Vášmu názoru na prístup a prácu cvičného učiteľa, menovaného v úvode 
dotazníka“. Percentuálne vyhodnotenie údajov získaných od 102 praktikantov, usporiadaných 
podľa siedmych kategórií pedagogického prístupu, dokumentuje tab. 9. 
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Tab. 9: Názory praktikantov na povahu pedagogického prístupu ich cvičných učiteľov 
 

Prevažujúci 
prístup 

Kategórie 
pedagogického  

prístupu 
učiteľa 

Znaky 
pedagogického prístupu 

Učiteľa 
N 

(%) 

Vystupoval ako prirodzená autorita a skúsenejší kolega. 58 
(56,9) 

Vystupoval ako kolega a partner. 39 
(38,2) Zmiešaný 

1. 
Vzťah 

k praktikantovi 
Vystupoval ako neomylná a nadriadená autorita. 5 

(4,9) 

Zaujímal sa o predstavy a názory praktikanta. 57 
(55,9) 

Ochotne si vypočul názory a predstavy praktikanta. 40 
(39,2) Zmiešaný 

2. 
Záujem 

o predstavy 
a názory 

praktikanta Nezaujímal sa o názory a predstavy praktikanta. 5 
(4,9) 

Inšpiroval praktikanta svojím vyučovaním, ale nežiadal, aby ho 
napodoboval. 

58 
(56,9) 

Vyjadroval svoj názor na vyučovanie jasne, ale nechal praktikanta 
vyučovať podľa vlastných predstáv. 

39 
(38,2) Kooperatívny 

3. 
Prístup 

k vyučovaniu 
praktikanta 

Vyžadoval, aby praktikant napodoboval jeho vyučovanie. 5 
(4,9) 

Praktikantovi poskytoval rady, počúval, povzbudzoval ho, komentoval 
a popisoval jeho výkon. 

57 
(55,9) 

S praktikantom konzultoval postup, ukazoval mu postup, popisoval 
i hodnotil jeho výkon, vysvetľoval mu  jeho nedostatky a ich príčiny. 

42 
(41,2) Kooperatívny 

4. 
Povaha 

pedagogických 
intervencií Praktikantovi predkladal žiadosti, prideľoval úlohy, zadával príkazy, 

vyčítal, kritizoval ho, poskytoval mu hodnotiacu spätnú väzbu. 
3 

(2,9) 

Ukázal praktikantovi, ako riešiť problém, ak si nevedel rady. 64 
(62,7) 

Nechal praktikanta samostatne ho riešiť problém. 37 
(36,3) Zmiešaný 

5. 
Prístup 

k problémom 
praktikanta 

Vyriešil problém za praktikanta. 1 
(1,0) 

Nezasahoval do praktikantovho vyučovania na hodine. 57 
(55,9) 

Vysielal k praktikantovi priateľské signály, ale nezasahoval mu do 
vyučovania. 

40 
(39,2) Kooperatívny 

6. 
Zasahovanie do 
praktikantovho 

vyučovania 
Zasahoval do praktikantovho vyučovania na hodine. 5 

(4,9) 

Podporoval praktikantovu samostatnosť a nezávislosť. 56 
(54,9) 

Praktikantovi poskytoval primeranú mieru samostatnosti. 45 
(44,1) Kooperatívny 

7. 
Miera 

vedenia/ 
samostatnosti 

praktikanta Neposkytoval praktikantovi skoro žiadny priestor pre samostatné 
rozhodovanie. 

1 
(1,0) 

Vysvetlivka: 
   prísne preskriptívny pedagogický prístup ٱ
 prísne kooperatívny pedagogický prístup ٱ
 zmiešaný typ pedagogického prístupu ٱ
 

Vyplýva z nej, že väčšina respondentov sa v priebehu predmetnej praxe „stretla“ 
s prevažujúcim kooperatívnym a prevažujúcim zmiešaným prístupom cvičného učiteľa. 
Praktikantov sme zároveň požiadali, aby v odpoveďovej časti dotazníkovej položky  
zameranej na zistenie vstupovej a výstupovej úrovne rozvitosti ich schopnosti podporovať 
tvorivosť žiakov na vyučovaní vpísali krížik do riadku tej úrovne, ktorá najvýstižnejšie 
charakterizovala ich predmetnú schopnosť na začiatku a na konci praxe. Vyhodnotenie 
údajov získaných vo vzorke 102 praktikantov prezentuje tab. 10. 
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Tab. 10: Sebahodnotenie vstupovej a výstupovej úrovne rozvitosti praktikantskej schopnosti  
podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní  

 
Na začiatku 

praxe  
Na konci 

praxe  
Poradie 
úrovní 

N 
(%) 

Úroveň rozvitosti N 
(%) 

Poradie
úrovní 

1. 43 
(42,2) 3. Vedel/a som podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní. 75 

(73,6) 1. 

2. 39 
(38,2) 

2. Mal/a som vedomosti o činnostiach podporujúcich tvorivosť žiakov na 
vyučovaní. 

4 
(3,9) 3. 

3. 20 
(19,6) 

1. Mal/a som iba predstavu o činnostiach podporujúcich tvorivosť žiakov na 
vyučovaní. 

4 
(3,9) 3. 

4. 0 
(0,0) 

4. Vedel/a som prispôsobiť podporovanie tvorivosti žiakov rôznym 
podmienkam. 

19 
(18,6) 2. 

 102 
(100,0)  102 

(100,0)  

 

Platnosť hypotézy sme štatisticky testovali Mann-Whitneyho testom pre dva nezávislé 
výbery, avšak vzhľadom na marginálne zastúpenie cvičných učiteľov s prísne preskriptívnou 
povahou pedagogického prístupu (priemerný výskyt predmetného prístupu vo vzorke 102 
praktikantov bol 0,03%) sa nám 5 hypotézu nepodarilo potvrdiť ani vyvrátiť. Pomocou 
Spearmanovho korelačného koeficientu sme však preukázali vzťah medzi rozvojom 
schopnosti praktikantov podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní a kooperatívnym 
prístupom ich cvičných učiteľov (R=0,17; p≤0,05), čo naznačuje jeho pozitívny vplyv na 
rozvíjanie predmetnej spôsobnosti.  
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Tab. 11 dokladuje percentuálne vyhodnotenie názorov cvičných učiteľov na v 
budúcnosti očakávané formy vzájomnej spolupráce. 

 
Tab. 11: Názory cvičných učiteľov a metodikov na očakávané formy kooperácie 
 

Cviční 
učitelia 

Poradie N 
(%) 

Očakávané formy spolupráce 

1. 73 
(87,9) Poskytnutie metodických pokynov k pedagogickej praxi. 

2. 72 
(84,7) Vydanie metodickej príručky fakulty k pedagogickej praxi pre cvičných učiteľov/iek. 

3. 69 
(81,2) 

Informovanie cvičných učiteľov/iek o organizovaní (ne)certifikovaných výchovno-vzdelávacích kurzov 
pre učiteľov. 

3. 69 
(80,2) Informovanie cvičných učiteľov/iek o literatúre vydávanej fakultou. 

4. 64 
(76,2) Informovanie cvičných učiteľov/iek o organizovaní odborných podujatí na fakulte. 

5. 52 
(63,4) Poskytnutie informácií o profesijnom vzdelávaní študentov fakulty. 

6. 51 
(60,7) 

Ponuka otvoreného systému seminárov a pracovných dielní vysokoškolských učiteľov pre cvičných 
učiteľov/ky. 

7. 48 
(57,8) Hospitácie učiteľov fakulty na pedagogickom výstupe praktikanta/ky v cvičnej škole. 

7. 48 
(55,8) 

Odučenie vzorovej vyučovacej hodiny učiteľom/kou odborovej didaktiky na cvičnej škole za účasti 
cvičného/ej učiteľa/ky a praktikantov. 

7. 48 
(56,5) 

Uskutočnenie inštruktáže, metodického semináru fakulty k pedagogickej praxi pre cvičných /é 
učiteľov/ky. 

8. 44 
(53,0) 

Overovanie inovačných metód a foriem práce, metodických postupov a pomôcok učiteľmi fakulty na 
hodinách cvičných učiteľov/iek. 

9. 40 
(47,6) Spolupráca učiteľov fakulty a cvičných škôl v oblasti publikačnej činnosti. 

10. 39 
(45,4) Konzultácie vysokoškolských učiteľov podľa potrieb cvičných učiteľov/iek. 

11. 33 
(39,3) 

Aktívna účasť vysokoškolských učiteľov na rozbore vyučovacej hodiny odučenej praktikantom/kou 
v cvičnej škole. 

12. 28 
(32,9 

Uskutočnenie hodnotiaceho seminára po ukončení pedagogickej praxe za účasti učiteľov fakulty 
a cvičných škôl. 

12. 26 
(30,9) Vzájomné hospitácie učiteľov fakulty a cvičnej škole na vyučovacích hodinách. 

13. 24 
(28,6) Účasť cvičných učiteľov/iek na výskumných projektoch fakulty. 

14. 20 
(24,1) Konzultovanie/oponovanie diplomových prác študentov fakulty cvičnými učiteľmi/kami. 

15. 19 
(22,3) Vyučovanie študentov fakulty cvičnými učiteľmi/kami na fakulte. 

16. 9 
(10,8) Účasť cvičných učiteľov/iek v skúšobnej komisii fakulty na vykonanie štátnej skúšky. 

17. 0 
(0,0) Iné. 

 
Vysvetlivka: 
Znenie dotazníkovej otázky: „V ktorých z uvedených foriem ste už spolupracovali s materskou 
fakultou Vášho/ej praktikanta/ky (a ktoré formy by ste uvítali v budúcnosti)?“ Respondenti 
vyjadrovali mieru svojho súhlasu s každým z predložených tvrdení zakrúžkovaním bodovej hodnoty 
zvolenej odpovede na stupnici odpovedí nie, skôr nie, niekedy nie/inokedy áno (nemám vyhranený 
názor), skôr áno, áno, prípadne dopísaním vlastnej odpovede. 
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Percentuálne vyhodnotenie názorov všetkých respondentov na prínos praxe v príprave 
adeptov učiteľstva na výkon povolania dokumentuje tab. 12. 
 
Tab. 12: Názory subjektov výskumu na prínos pedagogickej praxe v príprave adeptov 
učiteľstva  

 
 
Vysvetlivka: 
Znenie dotazníkovej položky: „V čom vidíte prínos pedagogickej praxe v príprave študentov na výkon 
učiteľskej profesie?“ Respondenti vyjadrovali mieru svojho súhlasu s každým z predložených tvrdení 
zakrúžkovaním bodovej hodnoty zvolenej odpovede na stupnici odpovedí nesúhlasím, skôr 
nesúhlasím, nemám vyhranený názor, skôr súhlasím, súhlasím, prípadne dopísaním odpovede. 
 

 

 

 

 

 

 

Praktikanti Cviční 
učitelia Prínos pedagogickej praxe pre študentov N 

(%) 
N 

(%) 
Umožňuje spoznať školské prostredie a zlepšiť predstavu o budúcom povolaní. 97 

(96,1) 
90 

(95,7) 

Pomáha rozvíjať učiteľské spôsobilosti študentov. 97 
(96,1) 

85 
(91,4) 

Konkretizuje predstavy o práci učiteľa. 96 
(94,1) 

90 
(95,7) 

Umožňuje získavať nové skúsenosti, ktoré študentom pomôžu v začiatku učiteľskej kariéry. 91 
(91,0) 

88 
(93,6) 

Overuje predpoklady študentov pre výkon učiteľskej profesie. 91 
(91,0) 

84 
(89,4) 

Napomáha pri integrácii obsahových zložiek vysokoškolského štúdia. 85 
(84,2) 

88 
(94,6) 

Umožňuje získať od cvičného učiteľa nové podnety využiteľné v budúcej práci. 84 
(86,6) 

91 
(97,8) 

Umožňuje uvedomiť si, že didaktické problémy majú viacero správnych riešení a že študenti sú 
schopní tvoriť a zdôvodňovať vlastné riešenia. 

73 
(72,3) 

84 
(89,4) 

Pomáha pochopiť komplex faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť práce učiteľa a žiakov. 71 
(71,0) 

86 
(91,5) 

Rozširuje/prehlbuje poznatky študentov z aprobačných odborov. 51 
(50,5) 

59 
(62,8) 

Študentom poskytuje iba orientačné pedagogické skúsenosti. 31 
(30,7) 

37 
(39,4) 

Upevňuje pozitívne postoje študentov k učiteľskej profesii. 21 
(20,8) 

47 
(51,1) 

Nie je veľkým prínosom pre prípravu praktikantov na výkon učiteľskej profesie. 8 
(8,0) 

3 
(3,2) 

Iné názory. 16 
(15,7) 

10 
(10,6) 
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         Údaje uvedené v tab. 13 dokumentujú percentuálne vyhodnotenie návrhov praktikantov 
a  cvičných učiteľov na skvalitnenie programu pedagogickej praxe „materskej“ fakulty. 
 
Tab. 13: Návrhy subjektov výskumu na skvalitnenie pedagogickej praxe 
 

Praktikanti Cviční 
učitelia  

Návrhy na skvalitnenie praxe 
e N 

(%) 
N 

(%) 
1.      Zaviesť nové druhy pedagogickej praxe. 8 

(7,8) 
10 

(10,5) 
2.      Absolvovať aj: 
          a) nepovinnú pedagogicko-psychologickú prax 

8 
(7,8) 

12 
(12,6) 

          b) nepovinnú predmetovú prax 59 
(57,9) 

56 
(58,9) 

3.      Pedagogicko-psychologickú prax organizovať: 
          a)  iba priebežne 

36 
(35,3) 

17 
(17,9) 

          b) iba súvislo 47 
(46,1) 

57 
(60,0) 

4.      Výstupovú predmetovú prax organizovať: 
          a) iba  priebežne 

3 
(2,9) 

0 
(0,0) 

          b) iba súvislo 61 
(59,8) 

52 
(54,7) 

         c) priebežne i súvislo 29 
(28,4) 

33 
(34,7) 

5.      Výstupovú predmetovú prax realizovať aj formou: 
          a) asistentskej praxe 

39 
(38,2) 

30 
(31,6) 

          b) psychologického praktika 23 
(22,5) 

14 
(14,7) 

          c) učiteľského praktika 30 
(29,4) 

21 
(22,1) 

          d) mikrovýstupov 8 
(7,8) 

13 
(13,7) 

          e) kolokvia po ukončení záverečnej praxe 33 
(32,4) 

30 
(31,6) 

6.      Zvýšiť objektivitu hodnotenia cvičným učiteľom. 26 
(25,5) 

22 
(23,2) 

7. Pri záverečnom hodnotení  praxe didaktikom používať: 
          a) klasifikačné stupne 

15 
(14,7) 

33 
(34,7) 

          b) formu hodnotenia absolvoval – neabsolvoval 83 
(81,4) 

33 
(34,7) 

8.       Posilniť význam pedagogickej praxe zvýšením jej kreditovej 
  váhy. 

63 
(61,8) 

38 
(40,0) 

          Iné návrhy. 18 
(17,6) 

2 
(2,1) 

 
Vysvetlivka: 
Znenie dotazníkovej položky: „Čo navrhujete pre skvalitnenie pedagogických praxí na Vašej fakulte?“ 
Respondenti odpovedali označením tých návrhov, s ktorými sa stotožňovali, resp. dopísaním 
vlastného návrhu. 
 

Názor posilniť význam pedagogickej praxe zvýšením jej kreditovej váhy prezentovalo 
viac než 60% nastávajúcich učiteľov a takmer 35,5% cvičných učiteľov . Z osemnástich 
praktikantov, ktorí dopísali svoj názor, iba dvanásti predostreli vlastný návrh (piati 
prezentovali požiadavku neorganizovať prax na začiatku školského roka resp. ihneď po 
polročných prázdninách, ostatní odporučili neorganizovať prax v letnom semestri končiaceho 
ročníka štúdia, nepraxovať súbežne z oboch aprobačných predmetov, realizovať súvislú prax 
až po absolvovaní kurzov predmetových didaktík, zvýšiť hospitačnú činnosť didaktikov 
v cvičných školách, predĺžiť alebo skrátiť pedagogickú prax). Dvaja cviční učitelia sa 
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nazdávali, že do obsahu praxe by bolo vhodné zahrnúť aj problematiku triednictva 
a záujmových krúžkov, jeden metodik prízvukoval potrebu zavedenia inštitútu cvičnej školy. 
 
Interpretácia a diskusia výsledkov 
 

Poznanie, že didaktickú činnosť praktikantov regulovali a bezprostrednú spätnú väzbu 
im poskytovali takmer výlučne cviční učitelia, podčiarkuje potrebu ich systematickej prípravy 
na výkon špecializovaných činností a ich sústavnej a efektívnej spolupráce s učiteľskou 
prípravkou. A to nielen ale aj v oblasti dotýkajúcej sa pedagogických intervencií učiteľov 
v procese utvárania a rozvíjania didaktických schopností praktikantov na základe špecifikácie 
ich obsahu a jeho vyjadrenia v operacionalizovanej podobe, t.j. vo forme očakávaného 
výkonu s určenou kvalitou.  

Výsledný efekt vycvičovacieho (a vzdelávacieho) charakteru pedagogickej praxe je 
podmienený aj stupňom uplatnenia najnovších poznatkov vedy a progresívnych 
pedagogických skúseností v procese utvárania a rozvíjania osobností študentov učiteľstva 
a ich profesionalizácie. Aj keď, podľa názoru cvičných učiteľov, učiteľské prípravky s nimi 
najčastejšie spolupracovali v oblastiach dotýkajúcich sa pedagogickej praxe, na základe 
výsledkov možno usudzovať, že rozvoj didaktických schopností praktikantov najviac 
ovplyvnili tie formy spolupráce fakulty s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré 
presiahli rámec pedagogickej praxe a smerovali k ich profesijnému vzdelávaniu (p≤0,05). To 
na jednej strane zvýznamňuje aktivity fakúlt zamerané na vzdelávanie učiteľov, na druhej 
strane však čo-to vypovedá aj o (ne)účinnosti kooperácie subjektov praxe z prostredia 
vysokých a cvičných škôl v oblasti praktickej prípravy adeptov učiteľstva. Zistenia 
o nedostatočnej spolupráci fakúlt a cvičných učiteľov prezentovalo viacero odborníkov. 
Podľa O. Šimoníka (2005a, s. 65) cviční učitelia „nie sú na túto funkciu systematicky 
pripravovaní a ich spolupráca s učiteľmi odborových didaktík je skôr náhodilá“, pričom 
v pokynoch k praxi, ktoré dostávajú z fakúlt, spravidla chýba „popis schopností na osvojenie 
ktorých by sa mal študent pod dohľadom cvičného učiteľa zamerať.“ 

Záujem cvičných učiteľov o poskytovanie informácií o odborných podujatiach na 
fakulte a o informácie o pregraduálnom profesijnom vzdelávaní študentov „predbehol“ ich 
očakávania kooperácie s metodikmi vo forme hospitácií na pokusnom vyučovaní 
praktikantov a ich rozboroch. Napriek tomu, že predmetoví didaktici (celkom logicky a 
prirodzene) deklarovali záujem o hospitácie v cvičných školách, obe skupiny respondentov sa 
zhodli v potrebe poskytovania informácií o literatúre, v potrebe ponúkať otvorený systém 
seminárov a pracovných dielní vysokoškolských učiteľov pre cvičných učiteľov, 
i v požiadavke uskutočňovať inštruktáže a metodické semináre k pedagogickej praxi pre 
cvičných učiteľov. Aj výsledky výskumu A. Douškovej a B. Kasáčovej (2002) poukazujú na 
to, že cviční učitelia pociťujú potrebu výraznejšej pomoci v oblasti pravidelného vzdelávania, 
konzultácií podľa potrieb učiteľov, prezentácie skúseností a poskytovania študijnej literatúry. 
Uvedené autorky však zároveň podotýkajú, že fakultami uplatňované i subjektami kooperácie 
očakávané formy vzájomnej spolupráce nezávisia len od ich iniciatívy a ochoty, ale aj od 
vzdialenosti cvičných škôl od sídla fakulty. 

Akosť pedagogickej praxe a jej vplyv na utváranie didaktických schopností 
praktikantov v nemalej miere závisí aj od kvality „vedenia“ praktikantov zo strany cvičných 
učiteľov. O. Šimoník (2005b) právom pripomína názor V. Klapala, podľa ktorého záleží 
predovšetkým na cvičnom učiteľovi, či prax prinesie ten efekt, pre ktorý je zaradená do 
programu iniciálneho učiteľského vzdelávania. Praktikanti trávia s cvičnými učiteľmi celú 
dobu vymedzenú na pedagogickú prax, hospitujú u nich, asistujú im pri príprave resp. 
realizácii vyučovania, konzultujú s nimi písomné projekty vyučovacej jednotky, načúvajú ich 
pokynom, inštrukciám, radám, pochvalám i kritike, priebežnému i záverečnému hodnoteniu. 
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Aj preto jedným z hľadísk nazerania na kvalitu edukačného pôsobenia mentorov je kvalita 
činností, ktoré vyplývajú z ich funkcie. Cviční učitelia pôsobia nielen ako vzory profesionála, 
zdroje i zhromažďovatelia informácií, pozorovatelia, radcovia či poskytovatelia spätnej 
väzby, ale aj ako „tréneri“, ktorí zodpovedajú za výcvik študentov v príslušných 
schopnostiach. Poverovanie praktikantov didaktickými úlohami/problémami, učiteľmi vopred 
zamýšľanými alebo spontánne vzniknuvšími počas praxe, je prospešné pre praktikantov i pre 
učiteľov. Praktikantom vytvára tak prepotrebný priestor pre učenie sa vlastnou činnosťou, 
dopĺňané reflexiou získaných skúseností, ktoré predstavuje „cestu od pedagogických 
skúseností k pedagogickým znalostiam“ (V. Švec, 2005, s. 65). Ako uvádza citovaný autor, 
na tejto ceste adepti učiteľstva hľadajú a nachádzajú rozdiely medzi tým, čo už vedia urobiť, 
a čo im ešte nejde, t.j. to, čo sa ešte musia naučiť. Učiteľom zas umožňuje opakované 
pozorovanie a analýzu konania praktikantov v rôznych pedagogických situáciách a následnú 
reguláciu ich činností rozmanitými formami pedagogických intervencií. Výsledky 
podčiarkujúce význam osvojovania didaktických schopností aktívnou činnosťou učiaceho sa 
sú súladné so súčasným vedeckým poznaním (V. Švec, 2005; Kyriacou, 1996; Šimoník, 
2005a a i.). Pozitívny vzťah medzi aktívnymi regulačnými intervenciami cvičných učiteľov 
a rozvojom vyučovacích schopností praktikantov napr. potvrdili V. Švec a R. Musil (2000) 
prostredníctvom akčného výskumu zameraného na empirické overovanie pedagogických 
intervencií v didaktických seminároch. Podľa nich väčšina študentov hodnotiacich rozvoj 
svojich pedagogických schopností oceňovala aj praktický prínos aktivizujúcich intervencií, 
ktoré navodzujú skúsenostné učenie sa. 

Počas priebežných i súvislých predmetových praxí praktikanti zväčša hospitujú 
a následne vyučujú vo viacerých školských triedach. Za obdobie trvania praxe tak nemajú 
veľkú možnosť získať informácie potrebné pre individualizáciu a diferenciáciu vyučovania 
vlastnou pedagogickou činnosťou. Z uvedeného dôvodu patrí k základným povinnostiam 
cvičných učiteľov aj oboznámenie praktikantov s diagnózou triedy/tried, v ktorej/ktorých 
budú hospitovať a najmä vyučovať. Ide najmä o informácie o sociálnom a výkonnostnom 
zložení triedy, o dominantnom spôsobe práce jej žiakov, o učebných štýloch žiakov a ich 
individuálnych schopnostiach, možnostiach či limitoch. Tieto informácie napomáhajú rozvoju 
schopnosti praktikantov prispôsobovať svoje pokusné vyučovanie možnostiam 
a schopnostiam jednotlivých žiakov napr. individualizáciou cieľov a obsahu vyučovania, 
tvorbou primeraných učebných úloh, výberom a aplikáciou adekvátnych vyučovacích metód 
a organizačných foriem, výberom, prípravou vhodného didaktického materiálu a pod. 
Uvedené výsledky akcentujú význam kvalifikovaného výberu cvičných škôl a cvičných 
učiteľov na základe vopred určených kritérií, presné vymedzenie práv a povinností 
primárnych subjektov praxe z prostredia vysokých i cvičných škôl, informovanie cvičných 
učiteľov o ich základných povinnostiach a úlohách (napr. formou metodických seminárov, 
metodických príručiek a pod.), i pravidelnú a objektivizovanú kontrolu kvality ich práce zo 
strany učiteľských prípraviek (napr. formou ich štrukturovaného hodnotenia orientovaného na 
určujúce ukazovatele kvality ich práce zo strany praktikantov).  
Nepotvrdenie štatisticky významnej miery korelácie medzi vekom cvičného učiteľa resp. 
dĺžkou jeho pedagogickej praxe a výkonom jeho základných povinností zodpovedá 
výsledkom viacerých empirických výskumov, podľa ktorých vek učiteľov a ich profesijné 
skúsenosti nie sú v jednoznačne významnej korelácii s efektmi ich edukačnej práce (Průcha, 
1997). 

 Prevládajúca povaha pedagogického vedenia praktikantov cvičnými učiteľmi 
determinovaná ich vzájomným pracovným vzťahom, predstavuje ďalší faktor ovplyvňujúci 
kvalitu a prostredníctvom nej i efektivitu pedagogickej praxe. Práve ich vzájomný vzťah tvorí 
platformu, z ktorej učitelia vychádzajú pri pozorovaní praktikantov, od neho závisí podoba 
spätnej väzby, ktorú im poskytujú, on ovplyvňuje aj posudzovanie a hodnotenie praktikantov 
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zo strany cvičných učiteľov. Za osvedčené formy ich vzájomnej spolupráce sa považujú tie, 
ktoré sú založené na základe pravidiel a partnerstva, na osobnom príklade cvičných učiteľov, 
na informovaní praktikantov o žiakoch vyučovanej triedy, na taktnej práci učiteľov s chybou 
študentov, na poskytovaní voľnosti študentom pri ich zamýšľaných projektoch vyučovacích 
jednotiek (Mazáčová, 2002). Obmedzujúce vedenie, prísna regulácia činnosti a nedostatok 
priestoru pre realizáciu vlastných vyučovacích predstáv v zárodku potláča aktivitu, nápady 
a tvorivosť praktikantov. Pretože stimulujúce, nedirektívne, proaktívne a na vnútornú zložku 
schopnosti pôsobiace intervencie absentujú v pedagogickom prístupe cvičných učiteľov, 
označovanom termínom prísne preskriptívny (Wallace, 1991, podľa Thomas et al., 1997), 
predpokladali sme jeho retardačné pôsobenie na rozvoj didaktickej schopnosti praktikantov 
podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní. Výsledky však ukázali, že „našich“ praktikantov 
na predmetnej praxi väčšinou viedli učitelia s prevažujúcim kooperatívnym a zmiešaným 
prístupom. M. J. Wallace (1991, podľa Thomas et al., 1997, s. 9-12) charakterizuje 
kooperatívny prístup vystupovaním cvičných učiteľov ako kolegov praktikantov s odlišnými 
úlohami a postavením, ktorí rešpektujú ich vedomosti a skúsenosti, prejavujú im porozumenie 
a podporujú ich reflexiu a sebahodnotenie. To sa prejavilo aj v rozvoji praktikantskej 
schopnosti podporovať tvorivosť žiakov na vyučovaní (R=0,17; p≤0,05). Zmiešaný prístup, 
kombinujúci prvky ostatných dvoch prístupov, je „zvyčajne viac kooperatívny pre 
nadanejších praktikantov a viac preskriptívny pre praktikantov, ktorí majú nejaké problémy“ 
(Thomas et al., 1997, s. 11). Okrajový výskyt prísne preskriptívneho pedagogického prístupu 
cvičných učiteľov si vysvetľujeme najmä pozitívnym vplyvom dlhodobo prezentovaných a v 
praxi postupne uplatňovaných ideí humanizácie školy a školovania. 

 
Závery smerujúce k cvičným učiteľom: 

 Sústavne sa (seba)vzdelávať a využívať všetky formy kooperácie s učiteľskou 
prípravkou, ktoré zvýšia kvalitu a efektivitu výkonu funkcie cvičného učiteľa. 

 
Závery z výskumu 
 

K značnej opatrnosti pri formulácii záverov z výskumu nás nabáda skutočnosť, že 
prezentované výsledky sme získali prostredníctvom neoverených kritérií kvality pedagogickej 
praxe a dotazníkov, ktoré sme použili, ale i to, že nie vždy sme ich mohli porovnať 
s výsledkami príbuzných empirických výskumov z dôvodu ich nedostatku. 

Pedagogická prax adeptov učiteľstva je významnou súčasťou pregraduálnej profesijnej 
prípravy kandidátov učiteľstva. Vďaka nej môžu prospektívni učitelia rozvíjať svoje 
profesijné kompetencie, spoznávať školské prostredie, prácu učiteľov a žiakov na rôznych 
stupňoch formálneho vzdelávania, overovať si správnosť voľby učiteľského povolania 
i vlastné predpoklady pre jeho praktickú realizáciu.  

Cviční učitelia a nimi vedení praktikanti sa prezentovali ako kompetentní 
posudzovatelia tých istých vyučovacích činností študentov. 

Obmedzené časové možnosti fakultných metodikov sledovať vývin a gradáciu 
pedagogických kompetencií jednotlivých študentov zvýznamňujú primárny význam, 
postavenie a úlohy cvičných učiteľov v procese rozvíjania osobnosti nastávajúceho učiteľa 
a jeho kompetencií a podčiarkujú potrebu ich sebavzdelávania, kontinuálneho profesijného 
vzdelávania i systematickej kooperácie s učiteľskou prípravkou. Drvivá väčšina cvičných 
učiteľov podľa ukazovateľov absolvovaného vzdelania, veku a dĺžky pedagogickej praxe 
patrila k expertom hoci, ako uvádza J. Průcha (1997, s. 184), počet rokov strávených 
v učiteľskej profesii možno považovať len za nepriamu charakteristiku „indikujúcu profesijnú 
skúsenosť učiteľa“. V ich prístupe k praktikantom a k ich činnosti prevažoval kooperatívny 
a zmiešaný pedagogický prístup. Konštatovanie o málo rozvinutých a obsahovo 
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redukovaných formách ich kooperácie s učiteľskými prípravkami spájame s prejaveným 
pozitívnym záujmom cvičných učiteľov o jej prehĺbenie a rozšírenie. Vzhľadom na uvedené 
si dovolíme sformulovať niekoľko nasledujúcich záverov: 

 
Záver 
 

Hoci výsledky empirického výskumu možno bezprostredne využiť vo vysokoškolskej 
edukačnej praxi, opodstatneným sa javí overenie validity a reliability použitých výskumných 
nástrojov a objektivity nimi získaných údajov. Za zvlášť potrebné považujeme komplexný 
empirických výskum efektívnosti jednotlivých druhov pedagogických praxí z hľadiska 
utvárania profesijných kompetencií adeptov učiteľstva. K tomu je však potrebné špecifikovať 
príslušné kompetencie v podobe konkrétnych, pozorovateľných a merateľných činností 
a kritérií ich vstupovej, priebežnej a výstupovej kvality. 

Skvalitneniu všetkých pedagogických praxí by prospelo legislatívne doriešenie ich 
organizačného zabezpečenia, t.j. prijatie Vyhlášky o cvičných (fakultných) školách 
a cvičných učiteľoch.  
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