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Vybrané aspekty práce cvičného učiteľa 
 

 Zuzana Straková 

 
Kvalitná príprava budúcich učiteľov okrem poskytnutia odbornej teoretickej základne 

musí nevyhnutne obsahovať systematickú prípravu budúceho učiteľa priamo v teréne – 
v školskom prostredí, ktoré bude v budúcnosti ich profesionálnym pôsobiskom.  

 
S organizovaním pedagogickej praxe majú fakulty orientované na prípravu budúcich 

učiteľov dlhoročné skúsenosti, avšak okrem pozitívnych - akými sú napríklad ochota 
cvičných učiteľov pracovať s praktikantmi nad rámec svojich povinností, ochota škôl prijímať 
budúcich kolegov na pedagogickú prax – sa dlhoročne opakujú aj negatívne skúsenosti od 
nemožnosti legislatívne ukotviť štatút cvičného učiteľa až po realizáciu tejto funkcie 
nekvalifikovaným učiteľom predmetu (napríklad učiteľa cudzieho jazyka).  

 
Mnohí odborníci sa už desiatky rokov snažia vrátiť postaveniu cvičného učiteľa jeho 

váhu a dôstojnosť, avšak tento problém nie je možné systematicky a trvalo vyriešiť bez 
podpory najvyšších orgánov. Z toho dôvodu volia odborníci v praxi  aj také kroky, ktoré síce 
postavenie cvičných učiteľov a škôl z globálneho hľadiska nevyriešia, avšak môžu posunúť 
vnímanie tejto problematiky u jednotlivcov a postupne 

 
Cieľom tejto kapitoly je zdôrazniť niektoré vybrané aspekty práce cvičného učiteľa, 

ako je príprava praktikanta na realizáciu vyučovacích hodín, ako postupovať pri pozorovaní 
praktikanta a násladne pri rozbore vyučovacej hodiny, ako aj niektoré aspekty hodnotenia 
pedagogickej praxe. 

 

1 Úlohy cvičného učiteľa 

Činnosť cvičného učiteľa je rôznorodá. Pomáha praktikantovi  zorientovať sa v škole, 
poskytuje mu možnosť pozorovať hodiny a detailne ich analyzovať, pomáha praktikantom 
pripraviť ich vlastné hodiny, pozoruje ich a následne aj analyzuje. Okrem toho všetkého sa od 
cvičného učiteľa očakáva, že ohodnotí  pôsobenie praktikanta na škole. Toto hodnotenie slúži 
ako doklad pre fakultu,  na ktorej praktikant študuje, na uznanie pedagogickej praxe. 

Od cvičného učiteľa sa teda očakáva, že bude plniť hneď niekoľko úloh naraz, pričom 
niektoré z nich sú naozaj náročné a zodpovedné. Pokúsme sa vyčleniť jednotlivé úlohy: 

1. Cvičný učiteľ ako učiteľský model  
Do istej miery slúži praktikantovi cvičný učiteľ ako učiteľský model - ako vzor 

pedagogickej skúsenosti a vyučovacej zručnosti. Musíme samozrejme počítať aj s tým, že 
niektorí praktikanti, ba často aj sami cviční učitelia môžu považovať svoj vlastný model za 
jediný možný, čo môže viesť k zúženému chápaniu variability a kreativity vo vyučovaní. Aj 
napriek tomu je však táto úloha cvičného učiteľa mimoriadne dôležitá a ponúka neskúsenému 
praktikantovi  množstvo podnetov. 

2. Cvičný učiteľ ako profesionálny model  
Praktikanti vnímajú cvičných učiteľov aj ako vzor profesionálneho správania sa, to 

znamená, ako sa cvičný učiteľ správa k svojim žiakom a kolegom, ako si organizuje svoju 
prácu a vedie záznamy, aký má postoj ku škole, svojmu odboru a odbornému rastu. Všetky 
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tieto faktory majú mimoriadne veľký vplyv na neskúsených praktikantov, ktorí ešte len 
hmlisto vnímajú svoju budúcu profesiu. Činnosť učiteľa sa nezačína a nekončí v triede 
a zvládnutie iba vyučovacích techník praktikantom nestačí: musia sa dozvedieť o všetkých a 
nie iba o niektorých  aspektoch,  ktoré práca učiteľa zahŕňa.  

3. Cvičný učiteľ ako zdroj informácií 
Cvičný učiteľ vystupuje aj v úlohe nesmierne dôležitého zdroja informácií, pretože 

môže oboznámiť praktikanta so všetkým, čo potrebuje vedieť o škole, triede a žiakoch, o 
vyučovacích technikách a zaužívaných rutinách, o učebných pomôckach a materiálovom 
vybavení školy a pod. Cviční učitelia často pociťujú nutnosť byť aj expertom na jazyk, ktorý 
vyučujú, čo však nie je vždy opodstatnené a praktikanti to ani neočakávajú. 

4. Cvičný učiteľ ako poradca a diagnostik 
Cvičný učiteľ predstavuje pre praktikanta osobu, na ktorú sa môže kedykoľvek obrátiť. 

Je však potrebné uvedomiť si rozdiel v tom, keď vás praktikant o radu požiada a keď sa mu 
neustále snažíte nejakú radu poskytnúť, čo môže vyvolať negatívnu odozvu u praktikantov a 
úplne opačný výsledok, ako by sme očakávali. 

5. Cvičný učiteľ ako pozorný poslucháč 
Praktikanti často ocenia viac ako poskytovanie rád prejav ochoty vypočuť si ich názor, 

vysvetlenie, prijať riešenie, ktoré ponúkajú oni a podporiť ich snahu o samostatné 
vystupovanie. Takýmto spôsobom môžete prezentovať svoj skutočný záujem o praktikanta 
ako o človeka, ktorý zápasí s podobnými problémami  ako i vy sami, keď ste stáli na počiatku 
svojej kariéry. 

6. Cvičný učiteľ ako hodnotiteľ 
Táto úloha je jednou z najťažších, ktoré stoja pred cvičným učiteľom, avšak práve úloha 

hodnotiaceho sa vyžaduje  od každého z nich. Je však o to zložitejšia, že ju musíme 
kombinovať so všetkými ostatnými úlohami, ktoré sme doteraz spomínali: na jednej strane 
praktikantov podporovať, pozorne počúvať, priateľsky povzbudzovať a na druhej strane 
hodnotiť ich prácu a napísať posudok. 

Všetky tieto úlohy, sú pre cvičných učiteľov počas pedagogickej praxe rovnako dôležité 
a potrebné.  

Wallace (1991) rozlišuje dva základné hospitačné prístupy: preskriptívny a 
kooperatívny. Pokúsme sa teraz priblížiť si obidva tieto prístupy a porovnať rozdiely medzi 
nimi. 

Preskriptívny prístup považuje cvičného učiteľa za odborníka, ktorý dokonale pozná 
vyučovanie a praktikantovi poskytuje len inštrukcie, a to najmä vtedy, keď niečo nie je v 
poriadku. 

Na druhej strane kooperatívny prístup zdôrazňuje, že cvičný učiteľ a praktikant sú 
kolegovia (hoci ich úlohy a postavenie sú odlišné) a že skúsenosť oboch je teda rovnako 
hodnotná. Wallace (ibid.) charakterizuje rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi nasledovne: 

Preskriptívny prístup:      ____                                 Kooperatívny prístup:_______                               
1.Cvičný učiteľ vystupuje ako autorita. 1.Cvičný učiteľ vystupuje ako kolega. 

2.Cvičný učiteľ predstavuje jediný zdroj 2.Cvičný učiteľ a praktikant rešpektujú               
odbornosti.     vzájomné  vedomosti a skúsenosti.  

3.Cvičný učiteľ posudzuje.   3.Cvičný učiteľ prejavuje 
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 porozumenie. 

4.Cvičný učiteľ aplikuje model "ako sa  4.Cvičný učiteľ nemá fixný model 

hodina má učiť".     vyučovania. 

5.Cvičný učiteľ komentuje; praktikant  5.Cvičný učiteľ počúva aj komentuje. 

počúva. 

6.Cvičný učiteľ sa pokúša zachovať si  6.Cvičný učiteľ sa pokúša pomôcť 

autoritu.                praktikantovi rozvinúť jeho nezávislosť  

               pomocou reflexie a sebahodnotenia. 

Nasleduje niekoľko ukážok, v ktorých cviční učitelia prostredníctvom svojich výrokov 
naznačujú, ktorý prístup je pre nich charakteristický. 

"Myslím, že praktikanti k nám prichádzajú s mnohými ideálmi. To, čo robia na  
seminároch, sa dosť odlišuje od reality. Prichádzajú sem, aby  videli, ako to chodí. Vždy im 
teda ešte počas náčuvov ukážem, čo a  ako  robiť, a oni  potom skúšajú robiť to isté na svojich 
hodinách." 

Táto cvičná učiteľka očakáva od svojich praktikantov, že budú kopírovať jej spôsob 
vyučovania a jedine skúsenosť má pre ňu skutočnú hodnotu. Avšak takýto postoj môže 
praktikantov odradiť, aby skúšali nové veci a vlastné nápady. Často potom  rezignujú a robia, 
čo chcú ich cviční učitelia. Nepociťujú tak vlastne žiadnu zodpovednosť k tomu, čo sa deje v 
triede, pretože iba "zastupujú" názory niekoho iného. Taktiež by sme v nich mohli vyvolať aj 
pocit, že nám  na nich v podstate nezáleží a že ich jedinou úlohou je úloha pozorovateľa. 
Takýto prístup by sme mohli charakterizovať ako prísne preskriptívny. 

"Niekedy je to ťažké nepovedať im, ako majú čo urobiť, hlavne keď vidím, že niečo nie 
je v poriadku. Ale nechám ich, nech najprv sami skúsia nájsť riešenie a až keď vidím, že sú v 
koncoch, vtedy im poviem, čo by som urobila ja. Chcem, aby ukázali, čo dokážu. A keď vidím, 
že niektorí praktikanti si poradia sami, tak ich nechám pracovať." 

V tomto prípade si cvičná učiteľka uvedomuje, aké dôležité je pre praktikanta urobiť 
vlastné rozhodnutie. Hoci sama im rada ukáže, ako čo urobiť, takisto si rada vypočuje ich 
názor. Výsledkom je zmiešaný prístup - zvyčajne viac kooperatívny pre nadanejších 
praktikantov a viac preskriptívny pre praktikantov, ktorí majú nejaké problémy. Týmto 
spôsobom môže cvičná učiteľka dosiahnuť vyváženosť medzi motivovaním a podporovaním 
praktikantov podľa ich potrieb. 

"Pamätám si, keď som ja bola ešte praktikantka, nemala som rada takých cvičných 
učiteľov, ktorí ma nútili robiť to, čo sami robili na hodinách, a nedovolili mi použiť moje 
nápady, hoci boli aj dobré. Preto dnes, keď som sama cvičná učiteľka, nezasahujem svojim 
praktikantom do vyučovania vôbec. Myslím, že praktikanti sú schopní sami pochopiť a vycítiť, 
čo sa im podarilo a čo nie. Najlepší spôsob, ako naučiť niekoho plávať, je hodiť ho do vody. 
To isté platí aj o vyučovaní. " 

Toto je príklad typického kooperatívneho prístupu. Cvičná učiteľka neponúka hotové 
odpovede, ale počúva názory praktikantov  a necháva ich vyskúšať si vlastné nápady. Toto je 
vhodný prístup pre praktikantov, ktorí sú schopní samostatne sa rozhodovať. Núti ich to 
rozmýšľať o tom, čo robia a nespoliehať sa na rady niekoho iného. Tento prístup môže 
vyvolať veľmi priaznivú odozvu u praktikantov s výraznejšou osobnosťou, avšak praktikanti, 
ktorí očakávajú od svojho cvičného učiteľa pomoc, sa naopak môžu cítiť stratení. 



 65

Na prvý pohľad sa môže zdať, že preskriptívny prístup je výlučne negatívny a mal by 
byť nahradený kooperatívnym prístupom, ktorý pomáha praktikantom rozvíjať vlastnú 
nezávislosť a schopnosť stať sa dobrým učiteľom bez sústavnej pomoci niekoho 
skúsenejšieho. Mnohé štúdie a výskumy na tento jav poukazujú, napr. McGarvey a Swallow 
zistili, že praktikanti hodnotili preskriptívny prístup nepomerne horšie ako prístup 
kooperatívny. Avšak niektoré štúdie, napr. Pelberg a Theodor, zase uvádzajú odlišné 
skúsenosti. Toto je ich opis "najpopulárnejšej" cvičnej učiteľky ako to zaznamenali u svojich 
praktikantov (Wallace, 1991): 

"Hovorí príjemným hlasom, povzbudzuje praktikantov, drží sa základných bodov hodiny 
a vyjadruje svoj názor jasne a po poriadku. Začína pozitívnymi aspektmi hodiny a stavia na 
nich. Nevynecháva ani negatívne momenty, avšak vyjadruje svoj názor láskavým spôsobom, 
takže  nie je ťažké prijať ho. Poskytuje praktické rady bez násilného presadzovania. Dovolí 
praktikantom vyjadriť svoj názor." 

Aj keď tento popis nesie v sebe niektoré prvky kooperatívneho prístupu (napríklad 
ochotu vypočuť si názor praktikantov),  celkovo  tento prístup nereprezentuje. Mohli by sme 
povedať, že cvičný učiteľ v tomto prípade predstavuje výraznú autoritu, ktorá zároveň 
vyjadruje značnú podporu praktikanta. V žiadnom prípade však nevystupuje   len ako kolega. 
Viac sa zdá, že má na vyučovanie vyhranené názory, čo indikuje preferovaný model 
vyučovania - a to je ďalšia charakteristika preskriptívneho prístupu. 

Našej praxi pravdepodobne najviac vyhovuje prístup zmiešaný, čiastočne preskriptívny 
a čiastočne kooperatívny. Tento názor nám potvrdili aj naši praktikanti, ktorí si svojho 
cvičného učiteľa predstavujú nasledovne: 

"Cvičný učiteľ by mal byť ústretový a plný pochopenia. Mal by sa s  nami podeliť o 
svoju predstavu o hodine, ale predsa len nechať nás rozhodnúť sa, ako svoju hodinu 
naplánujeme. Takisto by mal byť úprimný. Ak sa nám niečo nepodarí, potrebujeme vedieť 
prečo. Cvičný učiteľ by sa mal snažiť dať nám niečo, ako aj prijať od nás niečo nové." 

Väčšina cvičných učiteľov súhlasí s tým, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu v práci 
cvičného učiteľa, ktorú získame len vtedy, keď vezmeme do úvahy všetky vyššie spomenuté 
úlohy. Počas rôznych hospitačných fáz je teda nevyhnutné zaujať rôzne pozície a znakom 
dobrého cvičného učiteľa  je práve schopnosť vycítiť, kedy je nevyhnutné správať sa ako 
autorita a kedy práve naopak ako chápavý kolega; kedy sa od neho očakáva, že bude počúvať 
a kedy má hovoriť; kedy je nevyhnutné prezentovať istý model a kedy podporiť rozvoj 
tvorivosti apod. 

 

2 Príprava praktikanta na vyučovanie 
Prípravou na vyučovanie nemáme na mysli len prípravu jednotlivých hodín. Žiadna 

hodina totiž neexistuje vo vákuu. Aj keď začínate učiť novú triedu, môžete sa oprieť o svoje 
skúsenosti z predchádzajúcich rokov a budete prinajmenšom oboznámení s bežným chodom a 
špecifikami vašej školy. Niekedy aj maličkosti, ktoré si skúsenejší učiteľ už ani nemusí 
uvedomovať,  napríklad kde si pýtať kriedu, magnetofón a pod., môžu neskúseného 
praktikanta zaskočiť.  

Pre väčšinu praktikantov bude prvý deň v škole poznačený pocitmi neistoty, ktorá 
pramení prevažne z toho, že prostredie, do ktorého vstupujú, je pre nich neznáme. Práve preto 
je nevyhnutné, aby ste im hneď v úvode poskytli čo najviac informácií, ktoré im pomôžu 
zorientovať sa vo vašej škole.  
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Prvý dojem, ktorý na praktikantov urobíte, je veľmi dôležitý. Privítajte ich a skúste si 
nájsť dostatok voľného času na to, aby ste im v uvoľnenej atmosfére poskytli informácie, 
ktoré potrebujú, ako napríklad:  

• časový rozvrh vyučovacích hodín, 

• polohu tried, kde budú učiť / zborovňu alebo priestor, kde si môžu uložiť svoje osobné 
veci / riaditeľňu a iné dôležité priestory, 

• materiálové vybavenie školy / kabinetu, spolu s radami, ako majú čo používať, 

• učebné pomôcky (knihy, slovníky, magnetofón, mapy a iné vizuálne pomôcky), ktoré 
sú im k dispozícii; v rámci možností vašej školy sa pokúste zabezpečiť praktikantom 
učebnice, ktoré používate a ktoré by si mohli požičať počas svojho pôsobenia na vašej 
škole,  

•  zoznámenie sa s kolegami, s ktorými budú prichádzať do styku, 

• bežný chod školskej prevádzky. 

 

3 Pozorovanie vyučovacej hodiny praktikantom 
Praktikanti často prichádzajú s istými požiadavkami, ktoré vyplývajú zo študijného 

plánu ich fakulty. Jednou z nich býva aj určitý počet náčuvov, ktoré majú absolvovať ešte 
pred tým, ako začnú učiť. Aj keby vám však takéto požiadavky nepredložili, je žiaduce, aby 
ste im umožnili pozorovať niekoľko vyučovacích hodín,  najlepšie v triedach, kde neskôr 
sami prevezmú výučbu. Považujeme to za dôležité hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom 
rade náčuvy ponúkajú praktikantom možnosť dozvedieť sa niečo o žiakoch, ktorých budú 
učiť - aké sú ich záujmy,  silné a slabé miesta, prípadne niektoré povahové vlastnosti. Ďalej si 
praktikanti môžu všimnúť rôzne problematické faktory, ktoré by mohli ovplyvniť ich hodiny, 
ako napríklad veľkosť triedy, rozdielne schopnosti žiakov apod. A nakoniec, čo je nemenej 
dôležité, aj v takomto krátkom čase si môžu všimnúť vaše riadenie hodiny, vyučovacie 
techniky a veľa sa od vás podučiť. 

Aby ste zabezpečili maximálny úžitok z náčuvov, je potrebné dohodnúť sa na istom 
postupe. Pred hodinou si zabezpečte čas na to, aby ste praktikanta oboznámili s cieľmi hodiny 
a s približným plánom. Často sa práve na tento moment zabúda, avšak je mimoriadne dôležité 
dať hodinu do určitého kontextu, teda oboznámiť praktikanta s tým, čo ste robili na 
predchádzajúcej hodine a  čo očakávate od hodiny nasledujúcej.  

Ako sme už uviedli, je možné, že praktikant dostal od didaktika náčuvové hárky, ktoré 
vymedzujú zameranie samotného náčuvu. V takomto prípade by ste ich mali s praktikantom 
prediskutovať. Ak praktikant neprišiel so žiadnymi požiadavkami z fakulty, môžete mu 
zameranie na špecifickú oblasť určili sami.  

Na začiatku  hodiny predstavte praktikanta triede a nájdite mu miesto, odkiaľ uvidí 
nielen učiteľa a tabuľu, ale bude môcť sledovať aj žiakov a ich reakcie. Poraďte mu, že 
nestačí  spoliehať sa len na svoju pamäť, ale je nevyhnutné robiť si dôkladné poznámky. Nie 
je zvykom, aby boli praktikanti pri náčuvoch zapájaní do hodiny. Musia sa plne venovať 
svojej úlohe pozorovateľa. Ak ste ale napríklad naplánovali prácu v skupinách, môžete mu 
poskytnúť možnosť zistiť, ako jednotlivé skupiny pracujú.  

Po hodine si nájdite dostatok času na to, aby ste sa s praktikantom o vašej hodine 
porozprávali, rozobrali zaujímavé i problematické miesta hodiny. Môžete mu povedať, aký 
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máte pocit z hodiny, čo sa z vašich očakávaní naplnilo a čo nie, spýtajte sa na jeho dojmy. Ak 
mal nejakú konkrétnu úlohu,  môžete zistiť, ako sa mu ju podarilo naplniť. 

Je veľmi dôležité ukázať praktikantovi už v tejto fáze, aká významná je úloha náčuvov a  
otvorenej diskusie a ako z nich môže profitovať nielen pozorovateľ, ale aj učiteľ. Pre 
praktikanta bude potom oveľa jednoduchšie prevziať výučbu a vyrovnať sa s faktom, že 
pozorovateľom sa stávate vy. Uvidí totiž skutočný význam vašej prítomnosti a nebude ju už 
chápať len ako prítomnosť osoby, ktorá má napísať hodnotenie jeho práce. 

 

4 Príprava vlastnej vyučovacej hodiny 
Plánovanie hodín je dôležité pre všetkých učiteľov, avšak pre praktikantov je starostlivé 

naplánovanie si hodiny ešte významnejšie práve preto, že im chýba bežná rutina, vďaka 
ktorej je skúsený učiteľ schopný zvládnuť aj neočakávané situácie. Z tohto dôvodu trvajte 
vždy na tom, aby si praktikanti vyhotovovali detailné plány hodín. Prehľadný a podrobný 
plán hodiny má niekoľko výhod: 

• predkladá  štruktúru hodiny, 

• slúži ako pomôcka pre učiteľa na hodine, 

• poslúži aj ako základ pre rozbor hodiny napríklad pri porovnaní cieľov hodiny a toho, 
čo sa naozaj udialo, 

• môže byť znova použitý napríklad pri paralelných triedach, 

• môže slúžiť aj ako zdroj nápadov a aktivít pre ďalšie roky praxe. 

Aj keď neexistuje univerzálna schéma na vypracovanie plánu hodiny a jednotlivé školy 
majú vlastné pravidlá pre vypracovanie plánu vyučovacej jednotky, každý plán by mal 
zahŕňať nasledujúce informácie: 

• základné informácie o triede: dátum, čas, typ triedy, 

• ciele hodiny, 

• materiál a pomôcky, ktoré budú použité, 

• popis jednotlivých fáz hodín (úvodná časť, hlavná, príp. záverečná časť), 

• popis jednotlivých aktivít učiteľa a žiaka v rámci týchto fáz s približným časovým 
údajom. 

   Určenie cieľov hodiny je jednou z najdôležitejších informácií v pláne. Ciele musia byť 
formulované veľmi zrozumiteľne. Nikdy by ste sa nemali uspokojiť s cieľom ako "Lekcia 2, 
cvičenia 1,2" alebo len "Opakovanie". Cieľ sa vo všeobecnosti definuje ako niečo, čo človek 
ešte nedosiahol, ale dosiahnuť chce, čo ešte neurobil, ale urobiť chce. Skalková hovorí  
o zamýšľanom, očakávanom výsledku, ku ktorému učiteľ v súčinnosti so žiakmi smeruje, 
pričom, ako uvádza Skalková, je tento výsledok vyjadrený v zmene – či už vo vedomostiach, 
vlastnostiach, v hodnotovej orientácii alebo osobnom rozvoji žiakov, ktoré sa 
prostredníctvom vyučovania dosiahnu (2007, s.119)  

   Cieľom každej vyučovacej hodiny by teda mala byť snaha, aby žiak na konci vedel, 
dokázal alebo cítil, čo na jej začiatku nevedel, nedokázal, necítil. Stanovenie cieľov 
vyučovacej hodiny, ktoré by boli pozorovateľné, merateľné a kontrolovateľné, predstavuje 
často (nielen pre praktikantov) vážny problém. Je to dôsledok toho, že samotný vyučovací 
predmet je komplexný a počas vyučovania prebieha viacero procesov naraz. 
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    Písomná príprava je len jednou z častí komplexnej prípravy na hodinu. Pred každou 
hodinou je vhodné uskutočniť didaktickú analýzu učiva a viesť praktikantov k tomu, aby si 
navykli na pravidelnú zvažovanie základných aspektov vyučovania, ešte pred tým, ako 
vstúpia do triedy.  

Pod pojmom didaktická analýza učiva odborníci (napr. Skalková, 2007) chápu takú 
myšlienkovú činnosť učiteľa, ktorá mu umožní z pedagogického hľadiska preniknúť do 
učebnej látky, do podstaty učiva a ktorú učiteľ vykonáva s cieľom premyslieť si jednotlivé 
kroky počas hodiny, súvislosti medzi jednotkami učiva a jednotlivými činnosťami na hodine. 
Teda učiteľ pri didaktickej analýze uvažuje nielen o učive ako takom, ale aj o žiakoch, ktorí 
toto učivo majú zvládnuť (ibid. 125) 

Popri didaktickej analýze nesmieme zabudnúť aj na také praktické aspekty ako:  

• čo robiť s triednou knihou, 

• ako použiť klasifikačný hárok, 

• ako si zabezpečiť kriedy/fixy na bielu tabuľu, 

• ako a kde si zabezpečiť dostatočný počet kópií materiálu a kníh pre študentov, 

• ako a kde si zabezpečiť učebné pomôcky a didaktickú techniku,  

• oznamy, ktoré treba sprostredkovať triede. 

Ako sme už spomínali, praktikanti nemajú takmer žiadnu skúsenosť, ktorá by im mohla 
pomôcť vynájsť sa v neočakávaných situáciách. A tak aj keď si hodiny pripravia a premyslia 
do najmenšieho detailu, môže sa stať, že ich zaskočí niečo, s čím vôbec nepočítali. A aj 
maličkosť, pre skúseného učiteľa úplne zanedbateľná, ich môže vyviesť z miery a nebudú sa 
vedieť skoncentrovať na vedenie hodiny. Preto by ste nemali zabudnúť ani na nasledujúce 
informácie: 

• Ako sa zachovať, ak sa niekto oneskorí na hodinu. 

• Čo robiť, keď sa chce niekto ospravedlniť, že nie je pripravený z akéhokoľvek 
dôvodu. S týmto sa praktikanti často stretávajú. Bežne na nich čaká rad žiakov, ktorí 
si chcú uľahčiť hodinu práve preto, že učí praktikant a nie ich učiteľ. 

• Ako sa zachovať pri rôznych požiadavkách zo strany žiakov. 

• Ako postupovať, ak sa ozve hlásenie zo školského rozhlasu a pod. 

Ak úspešne zvládnete všetko, o čom sme doteraz hovorili, ste obaja, vy aj váš 
praktikant, pripravení na spoločnú hodinu! 

 

5 Pozorovanie  praktikantov  
Pozorovania hodín sa aj napriek svojmu významu často stretávajú s nesprávnou 

interpretáciou ako zo strany učiteľov, tak aj praktikantov. Pre názornosť uvádzame niekoľko 
citátov praktikantov, ktorí boli pozorovaní svojimi cvičnými učiteľmi: 

"Videla ma učiť iba jednu hodinu. Ako môže posúdiť, aký som učiteľ?" 

"Vraví, že mi chce pomôcť, ale predsa obaja vieme, že je tu len preto, že musí napísať         
posudok." 

"Veľmi ma to rozptyľuje, keď mi sedí učiteľka na hodine. Nemôžem sa pozerať na nikoho 
iného." 
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"Ako môžem predviesť reprezentatívnu hodinu, keď sme všetci takí napätí - ja aj moji            
žiaci?" 

Je zrejmé, že pre týchto praktikantov bolo pozorovanie nepríjemnou skúsenosťou najmä 
preto, že prítomnosť učiteľa znamenala pre nich prítomnosť niekoho, koho úlohou bolo ich 
výlučne  hodnotiť a nie im pomáhať. Niekedy majú praktikanti takéto pocity ešte pred 
samotným pozorovaním.  

Môže učiteľ urobiť niečo, aby sa pozorovanie stalo skôr pozitívnou ako negatívnou 
skúsenosťou? 

Pokúste sa zabezpečiť si pozorovanie niekoľkých hodín v tej istej triede. Ostaňte v 
triede počas celej hodiny! Inak by praktikanti mohli mať pocit, že ich posudzujete len na 
základe krátkeho úseku jedinej hodiny. Váš odchod by si mohli aj zle vysvetliť - napríklad, že 
hodina bola taká zlá, že ste už na nej nemohli dlhšie vydržať alebo že jej nepripisujete 
dostatočnú dôležitosť.  

Zabezpečte si dostatok času pred hodinou, obzvlášť pokiaľ ide o prvú pozorovanú 
hodinu. Tento čas vám poskytne príležitosť povzbudiť praktikantov a pomôcť im uvoľniť sa. 

Počas pozorovania odolajte pokušeniu zasahovať do hodiny, ale v prípade,  že vás o to 
praktikant sám vyslovene požiada, buďte ochotní pomôcť. 

Doteraz sme hovorili o tom, ako môžete pomôcť praktikantom slovne. Ale nesmieme 
zabúdať aj na význam neverbálneho prejavu a na to, že aj spôsob, ako sedíte či stojíte, 
ovplyvňuje to, ako vás praktikant vníma - či už ako pozorných, prejavujúcich skutočný 
záujem, alebo unudených, bez záujmu. Venujte pozornosť aj miestu, ktoré v triede zaujmete - 
zvyčajne je lepšie ostať vzadu, avšak nie príliš ďaleko od žiakov. 

Výraz vašej tváre často prezrádza aj vaše myšlienky a praktikant pravdepodobne nebude 
mať problém uhádnuť vaše pocity. Povzbudivý úsmev mu určite dodá odvahu. 

Buďte opatrní pri gestikulácii! Povzbudzujúce prikývnutie alebo pokrútenie hlavou 
môže byť okamžitou pomôckou pre praktikanta, avšak  je tu riziko, že sa podľa toho začne 
orientovať a stane sa závislým od vášho súhlasu alebo nesúhlasu. Skúste byť v tomto 
diskrétni a obmedziť gestikuláciu na minimum. 

Nasledujúce situácie znázorňujú tri vybrané problémy, s ktorými sa môže stretnúť 
každý praktikant.  

Praktikant vyučuje novú slovnú zásobu a píše slovíčka na tabuľu. V jednom slove urobí 
pravopisnú chybu. Praktikant si to očividne nevšimol a pokračuje vo vyučovaní. 

Toto je bežná, ale nie jednoduchá situácia. Je viacero možností, ako sa v nej zachovať. 
Môžete napríklad nenápadne naznačiť praktikantovi, že niečo nie je v poriadku. Avšak v 
takom prípade musíte byť veľmi opatrní, aby si nevysvetlil váš signál odlišne a neurobil 
nejaké ďalšie chyby.  

Ak sa rozhodnete, že do hodiny nebudete nijako zasahovať, ale máte pocit, že chyba by 
nemala ostať neopravená, v rozbore hodiny sa môžete s praktikantom spoločne rozhodnúť, 
akým spôsobom sa na ďalšej hodine chyba opraví. 

   Určite však veľmi pomôže, ak praktikantovi pripomeniete, že všetci robíme občas 
chyby a že sa nemusí obávať priznať to pred žiakmi. 

Praktikant má v pláne robiť skupinovú prácu počas hodiny. Avšak organizačné pokyny 
nie sú veľmi jasné a takisto žiaci nie sú zvyknutí na tento typ aktivity. V triede vzniká chaos a 
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zmätení žiaci sa obracajú k učiteľovi. Praktikant sa snaží zo všetkých síl uviesť triedu opäť do 
poriadku. 

Ak sa niečo také stane na hodine, nemusíte nutne zasiahnuť, aj napriek tomu, že sa na 
vás žiaci obracajú. Gestom alebo výrazom tváre im dajte najavo, že  sa majú sústrediť na to, 
čo im vraví praktikant, pretože on teraz vedie ich hodinu. Ak sa na vás v panike pozrie aj sám 
praktikant, snažte sa ho upokojiť úsmevom a výrazom: "Len pokoj! Nič sa nestalo!"  

Ak vy sami nepoužívate skupinovú prácu často, prípadne vôbec nie, mali by ste na to 
praktikanta upozorniť už pred hodinou a nie až po nej. Takto si môže lepšie pripraviť 
inštrukcie pre žiakov. 

Praktikant práve ukončil výklad slovnej zásoby z textu, ktorí majú žiaci teraz počúvať. Chystá 
sa zapnúť magnetofón a zistí, že v zásuvke nie je prúd. Nevie, čo má robiť a v panike začína 
ďalšiu, úplne odlišnú aktivitu. 

Tento problém môže praktikantom spôsobiť ozajstný šok a chvíľu budú určite bezradní. 
Takáto situácia nie je určite príjemná ani pre skúseného učiteľa, obzvlášť ak počúvanie 
naplánoval na väčšiu časť hodiny. Určite by sme všetci najprv vyskúšali ostatné zásuvky v 
triede, ale ak nie je prúd ani v jednej, ešte stále je niekoľko iných možností, ktoré môžete 
poradiť aj praktikantom: 

- prečítanie textu samotným praktikantom (v učebniciach zvykne byť prepis) 

- ak je text na počúvanie doplnený aj obrázkom v učebnici, môžu ho žiaci opisovať 

- diskusia na rovnakú tému ako bola téma textu. 

Táto chvíľa bude určite ponaučením pre praktikanta, aby mal stále niečo v zálohe aj pre 
tieto neočakávané prípady. Určite tiež  ocení vašu radu, že najlepšie je všetku techniku, ktorú 
na hodine chceme použiť, skontrolovať pred samotným začiatkom hodiny. 

 

6 Rozbor hodiny 
Dôležitou súčasťou každej pedagogickej praxe je konštruktívny rozbor hodiny 

skúseným učiteľom. Každý praktikant potrebuje, aby mu niekto povedal: "To robíš dobre!" 
práve tak, ako každý učiteľ potrebuje z času na čas informáciu, že robí dobrú a dôležitú prácu. 
Problémom je najčastejšie skutočnosť, že sa pod pojmom rozbor myslí len na to, čo nebolo 
celkom v poriadku. Samozrejme, že je potrebné poukázať aj na také momenty, z ktorých sa 
má praktikant poučiť a v budúcnosti sa im vyhnúť. Avšak spôsob, akým sa to urobí, v 
rozhodujúcej miere ovplyvňuje, či tieto informácie majú nejaký účinok. Z toho vyplýva, že aj 
negatívny rozbor by mal mať pozitívny aspekt.  

Najprv je potrebné nájsť si na takýto rozhovor vhodné miesto. Nemá zmysel 
rozprávať sa kdesi na hlučnej chodbe alebo len stručne vymenovať niekoľko faktov  počas 
desaťminútovej prestávky medzi dvoma hodinami.  

V prípade, že nemáte možnosť urobiť rozbor hneď po odučenej hodine, dohodnite sa 
na vyhodnotení v najbližšom možnom termíne, keď máte obaja čas aspoň 30 minút. Nie je 
veľmi užitočné odkladať rozbor na veľmi neskoro, aby ste nezabudli na detaily z hodiny. 

Vyberte si tiché miesto, kde vás podľa možnosti nikto nebude rušiť. Praktikantovi 
nemusí byť príjemné, ak by ste robili rozbor obklopení kolegami, prípadne študentmi 
v kabinete, keďže ide o osobný rozhovor a praktikanti by určite ocenili vašu diskrétnosť. 

Neprerušujte rozbor kvôli maličkostiam: oznámte svojim  kolegom, že v tom čase 
máte dôležitú prácu. 



 71

6.1 Štruktúra rozboru 
Rozhovor v rámci rozboru by mal vždy začať praktikant, vzhľadom na to,že cieľom 

tohto rozhovoru nie je poučiť praktikanta o tom, čo má robiť, ale pomôcť mu rozvíjať jeho 
učiteľské zručnosti. A k tým patrí aj reflexia, teda uvažovanie o svojej práci, o hodine, ktorú 
učiteľ vyučoval.  

Existuje viacero návodov, ako vhodne riadiť rozbor vyučovacej hodiny, avšak medzi 
najdôležitejšie zásady patria: 

• Počúvajte, čo vraví váš partner (praktikant), aby rozhovor plynul obidvomi smermi.  

• Pokúste sa pochopiť argumenty vášho partnera (praktikanta). 

• Obidve strany by sa mali navzájom rešpektovať a byť k sebe úprimné. 

• Cvičný učiteľ by nemal poskytovať žiadne hotové riešenia, ale mal by praktikantovi 
pomôcť dospieť k vlastným riešeniam. Tie budú mať preňho väčšiu a trvácnejšiu 
hodnotu. 

• Obidve strany by sa mali vedieť vcítiť do situácie toho druhého. Ani skúsenému 
učiteľovi niekedy vyučovacia hodina nevyjde podľa jeho predstáv, avšak musí vedieť 
nájsť príčinu a riešenie do budúcnosti. Na druhej strane, ak sa mu hodina podarí, rád si 
vypočuje pochvalné uznanie kolegu. To isté platí aj o praktikantoch. 

Určite vám pomôže, ak si vytvoríte určitý rutinný postup pri rozbore hodiny, ktorý vám 
umožní sústrediť sa na detaily.  

• Začnite tým, že sa praktikanta opýtate, ako sa po hodine cíti a čo si o hodine myslí. Čo 
sa mu páčilo? Čo sa mu nepáčilo? Čo by zmenil? 

• Povedzte praktikantovi, čo konkrétne sa vám páčilo, využite pri tom svoje poznámky. 

• Potom pristúpte k tým oblastiam, kde je potrebné niečo zmeniť, vylepšiť. Je možné, že 
mnohé negatíva hodiny si praktikanti neuvedomia kvôli tomu, že im chýba skúsenosť, 
ale tiež preto, lebo počas vyučovania sú takí napätí a sústredení na to, čo bude 
nasledovať na hodine, že nepostrehnú také momenty, ktoré si vy určite všimnete.  

• Povedzte praktikantovi o zmenách, ktoré by podľa vás bolo možné urobiť: pokúste sa 
o vzájomnú výmenu názorov. Je to lepšie ako jednostranný monológ. Sústreďte sa na 
to, čo chýbalo práve tak, ako na to , čo hodina obsahovala, prípadne čo by sa dalo 
doplniť. 

• Sústreďte sa na to, čo hovoríte, ako aj na to, čo počujete: videl praktikant to, čo aj vy / 
uvedomil si to? 

• Na záver nezabudnite na pár povzbudzujúcich poznámok, aby v praktikantovi neostal 
pocit, že všetko, čo urobil bolo zle. Veľmi mu pomôže, ak mu poradíte, na čo sa 
sústrediť pri ďalšej hodine. Aj keď problematických miest bude viacero, skúste to 
v závere zhrnúť a vybrať jednu–dve najdôležitejšie oblasti, v ktorých sa žiada 
zlepšenie a poraďte praktikantovi, aby sa na ďalšej hodine sústredil práve na tieto 
oblasti. Ak ho totiž zahrnieme dlhým výpočtom negatív, je veľmi pravdepodobné, že 
mu z neho v hlave ostane len celkový negatívny pocit, ale nič konkrétne, od čoho by 
sa mohol odraziť.  

Ak ste praktikanta mali možnosť pozorovať niekoľkokrát, možno budete chcieť občas 
zmeniť techniky rozboru, napr. aby ste počas rozboru menej dominovali, povzbuďte 
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praktikanta, aby k priebehu hodiny kládol otázky sám. Napr.: "Boli moje inštrukcie pre prvú 
aktivitu jasné?" 

Pri riadenom rozbore vyučovacej hodiny by sme mali pamätať aj na to, že nezáleží len 
na slovách, ktoré vyslovíme, ale aj na tom, akým spôsobom ich vyslovíme. Rozmyslite si, ako 
rozhovor začnete a ako v ňom budete pokračovať. Príliš veľa otázok môže rozhovor zmeniť 
na výsluch, najmä ak sa budete pýtať "prečo?", "prečo?", "prečo?". Toto si praktikant môže 
vysvetliť tak, že sa musí brániť. Otázky, na ktoré sa dá odpovedať len "áno" alebo "nie" sa 
môžu zdať veľmi direktívne. Ponúkame vám na ukážku niekoľko výrazov, ktoré môžu 
pomôcť viesť plynulý a zmysluplný rozhovor. 

 
Začiatok:  Ako sa cítite po skončení hodiny ? 

Povedzte mi, ako ste sa cítili počas hodiny? 

Porozprávajte mi o vašej hodine. 

  Tak si môžete vydýchnuť a porozmýšľame nad vašou hodinou. 

Zhrnutie:  Myslíte si teda, že úvod bol dobrý. 

Domnievate sa, že druhá aktivita trvala príliš dlho. 

Pochvala:  Páčilo sa mi, ako používate tabuľu. 

Vaša prvá aktivita bola veľmi zaujímavá. 

Páčilo sa mi, akí boli žiaci aktívni. 

Veľmi pekne sa vám podarilo zapojiť všetkých žiakov. 

Objasnenie:  Aký bol Váš zámer, keď ste začali tú slovnú hru? 

Aký bol cieľ vašej prvej aktivity? Čo ste tým sledovali? 

Ako ste spokojný so záverom hodiny? 

Čo si myslíte o materiáli, ktorý ste použili? 

Mohli ste použiť aj iný materiál? 

Ako zaujalo žiakov čítanie? 

Mohli ste to robiť aj nejako inak? Ako? 

Záver:  Aký je váš celkový dojem? 

Zmenili by ste niečo, keby ste hodinu mohli odučiť ešte raz? Čo? 

Čo by malo podľa vás nasledovať po tejto hodine? 

Na ďalšej hodine sa skúste zamerať na svoj pohyb po triede a myslite na to, že 
... 

Nasledujúcim výrazom by ste sa mali pri rozbore radšej vyhnúť. Dôvod je uvedený v 
zátvorkách. 

• Prečo ste neurobili ...? 

o (obviňujúce, vzbudzujúce dojem, že cvičný učiteľ súdi a nie pomáha) 

• Ja v mojej triede vždy ... 

o (neumožňuje študentovi rozmýšľať, vnucujúce hotové riešenia) 
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• Ja tento problém nikdy nemám, lebo ... 
o (znižujúce sebavedomie študenta) 

• Keď budete mať viac skúseností, naučíte sa, že ... 
o (poučujúce, popierajúce význam študentových vlastných skúseností) 

• Mali by ste skúsiť robiť to takto ... 

o (nútiace študenta prijať hotový model učenia) 

Na konci takého rozhovoru by mal mať cvičný učiteľ aj praktikant dobrý pocit, a to aj 
vtedy, ak samotná hodina nebola veľmi úspešná. Pamätajte si, že hlavnou úlohou cvičného 
učiteľa je počúvať a podporovať, ale súčasne aj byť úprimný, ak sa niečo nevydarilo. Väčšina 
praktikantov chce rozvíjať svoje zručnosti pod vedením cvičného učiteľa a rešpektuje 
úprimného cvičného učiteľa, ktorý im povie, čo si skutočne myslí.  

Nasledujúce záznamy rozborov sa zakladajú na (adaptovanej) diskusii o skutočnej 
hodine. Zamyslime sa spolu nad tým, ako tieto rozhovory prebiehajú. 

 

1.  CU: Čo si myslíte o priebehu hodiny? 

 P: Myslím si že to bolo v poriadku. Ale rád by som vedel, čo si o tom myslíte vy. 

 CU: Páčila sa mi úvodná aktivita. Ale myslím si, že žiaci boli trochu zmätení vašou 
prezentáciou gramatiky. Prečo ste sa rozhodli prezentovať naraz komparatív i superlatív? 
Myslím si, že niektorým sa to pletie. Na budúcej hodine môžete mať s tým problémy. 

 P: Ale ja som to predsa robil tak, ako to bolo v knihe. Bolo to nesprávne? 

Tento cvičný učiteľ sa na negatívne momenty hodiny zameriava trochu rýchlo a zaháňa 
tak praktikanta do defenzívy. Ak bol hlavným nedostatkom hodiny fakt, že praktikant 
prezentoval priveľa gramatiky veľmi rýchlo, bolo by dobré skúsiť priviesť praktikanta k 
tomuto záveru tak, aby mal dosť času na premyslenie. 

 

2.  CU: Nuž, vaša hodina sa mi skutočne páčila. Nečakala som, že dokážete tak dobre 
pracovať s malými deťmi: prispôsobili ste sa veku skupiny a boli ste schopná s nimi po celý 
čas komunikovať v cudzom jazyku. Aj vtedy, keď celkom dobre nepochopili pravidlá hry, 
trpezlivo ste im to opäť vysvetlili na niekoľkých príkladoch. Len ma mrzí, že ste počúvanie s 
porozumením nechali až na koniec. Prečo? 

  P: Neplánovala som to urobiť tak, ale hra trvala dlhšie, ako som čakala. 

Táto cvičná učiteľka povie príliš veľa ešte predtým, ako praktikantka dostane príležitosť 
vyjadriť sa. Aj keď väčšina toho, čo cvičná učiteľka povedal, je pozitívne, začať by mala 
praktikantka. 

 

3. CU: Počas vašej hodiny som si urobila niekoľko poznámok. Predovšetkým som si všimla, 
že ste neskontrolovali domácu úlohu. Zabudli ste na to? 

 P: Nepovedali ste mi, že mám skontrolovať nejakú úlohu. Ospravedlňujem sa. 

 CU: Taktiež som vám mala povedať, že na konci hodiny im máte dať nejakú úlohu. 

 P: Nabudúce to urobím. 
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 CU: Vaše obrázky a mapy boli veľmi pekné, ale nie som si istá, či z toho textu o  
pamätihodnostiach Londýna rozumeli všetkému. Ja im zvyknem dať napísať všetky nové 
slovíčka a ich preklad do slovníčka. 

 P: To je dobrý nápad. 

 CU: Nabudúce im dajte naučiť sa nejaké slovíčka ako domácu úlohu 

 3. Tento rozbor naznačuje príliš dominantnú cvičnú učiteľku, ktorá má presnú predstavu o 
tom, ako má hodina vyzerať a trvá na tejto realizácii. Praktikant sa síce snaží vyhovieť týmto 
požiadavkám, ale vzhľadom na nedostatok skúseností je to v podstate nemožné. Praktikant je 
tak úplne závislý od rád tejto cvičnej učiteľky. 

 

4. CU: O čom by ste radi hovorili? 

 P: Neviem, kde začať. 

  CU: Skôr, ako poviem niečo k hodine, rada by som počula niečo o tom, aký z nej máte dojem 
vy? 

 P: Myslím si, že všetko išlo veľmi dobre. Páčila sa mi. 

  CU: Aj mne sa páčila, ale všimla som si, že na vaše otázky odpovedali stále tí istí žiaci. 
Uvedomili ste si to? 

 P: Myslím si, že niektorí žiaci vzadu boli trochu leniví. 

 CU: Čo by ste mohli urobiť pre to, aby ste zapojili viac žiakov? 

 4. Začiatok rozhovoru je veľmi nejasný a vzbudzuje dojem, že sa cvičná učiteľka snaží 
chápať a pomôcť, ale nevie ako. Avšak poznámka o zapojení žiakov by mala vyvolať 
užitočnú diskusiu. 

 

5.  CU: Nuž, máme to za sebou, tak ako sa cítite? 

  P: Cítim sa unavená, ale myslím si, že to bolo dobré. 

  CU: Myslíte si, že deťom sa hodina páčila? 

  P: Väčšine áno, ale ku koncu už boli trochu unavené. 

  CU: Čo sa vám páčilo na hodine? 

  P: Myslím si, že deťom sa páčili obrázky, ktoré boli k textu. A naozaj sa im páčilo, keď sa 
mali hrať na kúzelníka ako v texte. Mali čo robiť a boli veľmi aktívne. 

 CU: Áno, mne sa ešte páčilo, ako ste na každú aktivitu inak usporiadali stoličky. Niekedy deti 
sedeli v kruhu, niekedy v laviciach a pod. Je to veľmi dobré, lebo deti majú takto nové 
impulzy a nezačnú sa nudiť. 

  P: Áno, myslím, že im to tak lepšie vyhovuje. 

  CU: Zmenili by ste niečo, keby ste túto hodinu mali odučiť ešte raz? 

Tento cvičný učiteľ postupuje metodicky: najprv sa zmieni o kladoch a pochváli 
praktikanta. Taktiež mu umožní vyjadriť sa k tomu. Až po istom čase zavedie cvičný učiteľ 
rozhovor na slabšie miesta hodiny. Praktikant by mal z takého prístupu iste veľký úžitok: 
veľa podpory a trochu (nie veľa) vedenia. 
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Z času na čas sa môžete stretnúť aj s takými prejavmi správania sa praktikantov, 
o ktorých sa treba veľmi otvorene porozprávať, pretože nepatria do profesionálnej výbavy 
učiteľa. Praktikant sa môže týchto nedostatkov dopúšťať aj nevedomky, takže úprimný 
rozhovor s cvičným učiteľom môže pomôcť zmeniť toto správanie. V tejto súvislosti treba 
spomenúť: 

• opakovaný neskorý príchod praktikanta, 

• nedostatočná príprava, 

• uprednostňovanie niektorých žiakov, 

• ironické poznámky voči žiakom, 

• nevhodné riešenie disciplinárnych problémov žiakov. 

Nie je to veľmi príjemné, ak musíte so študentom riešiť takéto problémy. Ale ak sa 
objavia, nesmiete ich jednoducho ignorovať. Väčšina ľudí nemá konfrontačné situácie rada. 
Ale v tomto prípade môže byť výsledok nanajvýš pozitívny: ak rozhodne, ale citlivo 
poukážete na problém, určite splníte tú najdôležitejšiu úlohu, a to pomôcť praktikantovi 
rozvíjať jeho učiteľské zručnosti. 

 

7 Záver 
Práca cvičného učiteľa zahŕňa veľa aspektov profesionálneho prístupu učiteľa, avšak 

rovnako veľa aspektov, ktoré súvisia s ľudským porozumením a empatiou. Každý učiteľ, 
ktorý začína potrebuje podporu a porozumenie kolegu, potrebuje počuť, čo urobil dobre a čo 
by sa dalo zlepšiť. Avšak práca cvičného učiteľa obsahuje aj dimenziu vlastného odborného 
rastu učiteľa. Cvičný učiteľ sa dokáže tiež veľa naučiť od mladého kolegu, či už ide 
o najnovšie trendy, s ktorými sa budúci učitelia oboznamujú v pregraduálnom vzdelávaní  
alebo môže ísť o vlastnú reflexiu prostredníctvom pozorovania praktikanta. V diskusiách 
a zdôvodňovaní, prečo je potrebné zamerať pozornosť na určitú oblasť, má cvičný učiteľ 
možnosť rozmýšľať aj o svojej práci a môže si uvedomiť určité skutočnosti, ku ktorým by sa 
bez práce s praktikantom ani nepriblížil. 

 

 Ak teda ide o obojstranný proces obohacovania sa vnútorne o nové poznatky 
a skúsenosti, práca cvičného učiteľa nadobúda zmysluplnú a nenahraditeľnú súčasť 
profesijného rastu učiteľa pre všetkých zúčastnených.  
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