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Potreba cvičných učiteľov ďalej sa vzdelávať 
 

Tatiana Majerová  
 
Nepripravenosť študentov na učiteľstvo 
 

Prax je dôležitou súčasťou prípravy budúcich učiteľov. Je to životná fáza, ktorej 
študenti učiteľstva pripisujú patričný zmysel a význam, lebo okrem toho, že v nej zužitkujú 
teoretické poznatky, oboznámia sa s náležitosťami súvisiacimi s celkovým chodom školy. 
Avšak výskumy (Černotová, 2009) a rozhovory so študentmi PU potvrdzujú, že mnohí 
prichádzajú z pedagogickej praxe (pozorovacej i súvislej), demotivovaní a znechutení 
pokračovať v učiteľských šľapajach. Na čierno opečiatkované potvrdenia o absolvovaní 
praxe, neuskutočnené odučené hodiny, či fiktívne rozbory hodín nás nútia prehodnotiť úroveň 
pedagogickej praxe. 

 
Očakávania od praxe 
 

Prvý kontakt so školou (ako budúcim pracoviskom), zažívajú študenti pri pozorovacej 
praxi, v ktorej sú aktívnymi pozorovateľmi. Z pozorovania si odnášajú množstvo zážitkov 
a podnetov, ktoré chcú zužitkovať v prvej súvislej praxi, v ktorej budúci študent objavuje 
dosiaľ nepoznaný rozmer. Osobný a prvý kontakt s cvičným učiteľom mnohokrát potvrdzuje 
konštatovanie: „Ja sa ti čudujem, ty chceš byť v dnešnej dobe učiteľ?... Byť na tvojom mieste 
ešte by som si to premyslel.“ Negatívum z praxe si študent odnáša nielen zo slovných 
výpovedí, ale i z neochoty a neakceptácie cvičného učiteľa. Stáva sa, že cvičným učiteľom je 
nekvalifikovaný, či začínajúci učiteľ alebo učiteľ v štádiu vyhorenia, ktorý budúceho študenta 
nevedie cestou motivácie, ale práve naopak. Jedným z mnohých problémov je skutočnosť, že 
fakulta pripravuje študenta po teoretickej stránke, zatiaľ čo praktická stránka (i kvôli 
nedostatočnej spolupráci fakúlt s cvičnými učiteľmi) sa uberá inou, nie adekvátnou cestou. P. 
Urbánek (2002, s.85) vychádza z kritickej analýzy aktuálneho stavu praktickej pregraduálnej 
prípravy budúcich učiteľov, v ktorej analyzuje problémy: 

a) problémy koncepčné – vytvorenie optimálneho modelu pedagogickej praxe a jej 
realizačnú stránku 

b) problémy spojené s riadením praxe – problém organizačnej štruktúry, koncepčného 
a metodického riadenia, administratívneho  zaisťovania, financovania praxi a pod. 

c) problémy cvičného praktického terénu – existencia fakultatívnych škôl a vzdelávanie 
fakultných učiteľov. 

 
Skutočnosť je taká, že príprava budúceho učiteľa je poznačená na mnohých fakultách 

nesystémovosťou, veď práve efektívnosť praxe je podmienená dobrou úrovňou 
organizovania. Ak sa pozrieme na druhú stranu pólu zistíme, že  optimálny model rozvoja 
profesionálnych kompetencií budúcich učiteľov podľa H. Horkej (1999, s.77) predpokladá: 

1. Atmosféru vrúcnosti, spolupráce a tolerancie 
2. Pevné pravidlá hry, teda normy správania, ktoré si stanoví študent a učiteľ spoločne, 

obe strany im budú rozumieť a prijmú zodpovednosť za ich dodržiavanie 
3. Výchovu chápať v duchu humanistickej orientácie ako pomoc dieťaťa pri jeho vývoji 

a raste s dôrazom na odhalenie a rozvoj individuálnych vnútorných možností každého 
dieťaťa. 

 
Optimálny rozvoj profesionálnych kompetencií budúcich učiteľov môže viesť cestou 

lepšej spolupráce fakultnej školy s cvičnými učiteľmi, ktorí sa podieľajú na výchovnom 
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pôsobení študenta – budúceho učiteľa. Odbúranie zabehnutého štýlu práce môže zefektívniť 
vzájomnú komunikáciu medzi fakultou a cvičnou školou.  
 
Výber cvičných učiteľov 
 

Je preukázateľné, že  na rozvoj  pedagogických schopností budúceho učiteľa má vplyv 
cvičný učiteľ, ktorý s adeptom na učiteľstvo trávi dostatok času - hospituje na hodinách, 
organizačne sa podieľa  pri chodu práce, sám ponúka vlastný model výučby, hodnotí, radí, 
odporúča, usmerňuje. Mnohí z cvičných učiteľov sa stávajú budúcimi vzormi pre študentov 
učiteľstva a pozitívne ovplyvnia ich chuť k ďalšiemu štúdiu. Súčasná reforma školstva okrem 
iného zdôrazňuje kompetencie študenta i učiteľa, ktoré sú potrebné pre ďalší efektívny 
priebeh práce. M. Wilhelm (2002, s. 126) navrhuje tieto kompetencie – požiadavky na 
prípravu učiteľov (študenti i učitelia by mali mať okrem iných i tieto kompetencie: 

a) Kompetencie smerom k sebe (schopnosť kooperácie, schopnosť komunikácie 
a interakcie, schopnosť reflexie vlastnej pedagogickej hodnotovej orientácie, 
ovládanie stratégii riadenia, schopnosť reflexie,...) 

b) Sociálne kompetencie (schopnosť analýzy skupinových štruktúr, ovládanie techník 
rozhovoru a interakcie) 

c) Vecné kompetencie (schopnosť rozumieť teoretickým základom pedagogiky 
a odborne sa vyjadrovať, schopnosť uskutočňovať diagnostiku, vyrovnávať sa 
s obsahom – inkluzívne vyučovanie. 

 
Tieto kompetencie získava ako študent, tak i učiteľ časom, aktívnym prístupom, 

sebareflexiou, štúdiom a neustálym sebazdokonaľovaním sa. Ide o náročné požiadavky , ktoré 
vplývajú na osobnosť učiteľa (psychická vyrovnanosť, riešenie konfliktných situácii, 
optimizmus), na účinnú komunikáciu (vedenie rozhovoru, sila hlasu), na seba rozvoj (nutnosť 
ďalšieho vzdelávania sa.) Každý karierový stupeň, ktorý učiteľ v priebehu praxe nadobudne 
by mal byť zaslúžený, z čoho vyplýva, že cvičným učiteľom by sa mal stať učiteľ, ktorému 
nie sú ľahostajní študenti prichádzajúci z učiteľských fakúlt a je preto potrebné vychádzať 
z komplexného obrazu práce učiteľa, v ktorej je obsiahnutý pomerne zložitý proces profesie 
cvičného učiteľa. Tento proces prechádza mnohými fázami a preto je vhodné, ak sa cvičným 
učiteľom stáva ten, kto vykonáva učiteľské povolanie min. 5 rokov. H. Filová (2002, s.11) si 
kladie podnetné otázky vzhľadom na cvičných učiteľov: „Kde a ako ich hľadať? Akí by mali 
byť? Podľa čoho ich vyberať? Ako ich získať pre spoluprácu? Ako s nimi ďalej pracovať 
v zmysle  rozšírenia ich profesionálnych kompetencií pre prípravu budúcich učiteľov? Ako 
ich hodnotiť a ohodnotiť ich výkon?“, ktoré dnešným učiteľským fakultám spôsobujú nemálo 
starostí. Odpoveď na tieto otázky je pomerne zložitá, veď situácia na mnohých základných 
i stredných školách je taká, že neumožňuje uskutočňovať prax študentov – budúcich učiteľov. 
Niektorí učitelia sa cvičnými učiteľmi stávajú nie z vlastnej motivácie, ale z iných im 
vlastných okolností (napr. donútenie vedenia školy). Hľadať ideálnych cvičných učiteľov by 
bola hotová utópia, keďže každý z nás je omylný a dostáva sa do situácii, na ktoré sám 
nepozná riešenie.  

 
 

Potreby v ďalšom vzdelávaní sa cvičných učiteľov 
 

Cvičný učiteľ by mal byť na svoju činnosť systematicky pripravovaný. Mnohí učitelia 
vykonávajú túto činnosť už desiatky rokov, no nikdy neabsolvovali žiadne vzdelávacie 
podujatie, či kurz, ktorý by im ozrejmil a priblížil požiadavky vychádzajúce z role cvičného 
učiteľa. Informácie, ktoré sprostredkúvajú budúcim študentom, nie vždy spĺňajú požiadavky, 
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ktoré sa od nich očakávajú. Učitelia dostávajú mylné údaje od študentov (neúčasť na 
hodinách  cvičných učiteľov), alebo vychádzajú len textovej predlohy, ktorú so sebou prinesie 
študent. Zamýšľal sa niekto nad vzdelávacími potrebami cvičných učiteľov?   

 
Jednou z mnohých potrieb je lepšia informovanosť cvičných učiteľov o ich role – 

postavení, ktorá by sa mohla uskutočňovať priamo na vzdelávacích podujatiach, ktoré by 
podávali informácie o povinnostiach a právach cvičných učiteľov. Poznať metodiku a vedieť 
sa v nej orientovať je jedna z potrieb, ktorá zefektívni prácu s budúcim učiteľom. Poznať 
a adekvátne hodnotiť je zložitý proces, ak však cvičný učiteľ dostane podnetné a aktuálne 
informácie, dokáže k sebe i k študentovi pristúpiť sebakritickým, ale podnetným okom. 
Pedagogická komunikácia je jav, ktorý ozrejmuje vzťah medzi učiteľom a študentom 
a poskytuje priestor na vzájomné obohatenie sa. Bližšie venovanie sa tejto problematiky 
nielenže obohatí učiteľa, ale ponúkne mu priestor rozbor vyučovacej hodiny  a s tým spojený 
rozbor výkonu študenta i jeho samotného. Komunikácia by mala prechádzať od 
asymetrického vzťahu k symetrickému, to znamená, od cvičného učiteľa sa očakáva, že bude 
nápomocný študentovi a bude vystupovať ako poradca. Cvičný učiteľ musí niekedy 
identifikovať motív študenta, od ktorého závisí pripravenosť na jeho povolanie. Okrem 
didaktických, metodických, pedagogických zložiek musí cvičný učiteľ pracovať ako 
diagnostik, ktorý dôkladne pozná psychologické podnety študenta. Stretáva sa s rôznymi 
typmi študentov, ktorí pristupujú k praxi ako (pokúsime sa o našu vlastnú typológiu): 

1. Študent – zberateľ – jediným cieľom študenta je získať zápočet pre splnenie školských  
povinností 

2. Študent – rodený učiteľ – učiteľstvo je pre študenta vysnívané povolanie a robí preto 
maximum 

3. Študent – novátor – odmieta všetko tradičné, hľadá nové postupy a nerešpektuje 
žiadne povinné písomnosti (prípravy) 

4. Študent – demotivant – učiteľstvo je preňho len východisko z núdze a prístup k praxi 
má povrchný, zanedbaný. 

 
Z hľadiska cvičného učiteľa je veľmi náročné identifikovať a pracovať s týmito typmi 

študentov. Avšak spoznanie vnútorných pohnútok študentov môže skvalitniť a zefektívniť 
spoločné chvíle strávené na praxi aj touto problematickou oblasťou by sa mal cvičný učiteľ 
venovať v ďalšom vzdelávaní. 

 
Cvičný učiteľ by sa mal vyznačovať pedagogickým majstrovstvom. Rozoznávať, 

hodnotiť, diagnostikovať, motivovať, kooperovať, pedagogicky komunikovať sú náročné 
a zložité činností, v ktorých sa učiteľ musí neustále zdokonaľovať.  A preto je dôležité 
podotknúť, že nie každý môže byť cvičným učiteľom už i na základe týchto spôsobilostí.  

 
Všeobecne platí, že učiteľ, ktorý je skutočným profesionálom, vykazuje rovnaké 

kvality, ako profesionál v iných oblastiach. Marková (In: Filová, H. 2002, s. 13-15) popisuje 
nasledujúce kritéria, ktoré charakterizujú učiteľa – profesionála: 

1. Objektívne kritéria -  nakoľko človek zodpovedá potrebám profesie a schopnosť riešiť 
rozmanité profesionálne úlohy 

2. Subjektívne kritéria – nakoľko učiteľ vyhovuje potrebám konkrétneho človeka – jeho 
motívom, tendenciám. Prejavuje sa v osobnom želaní zostať v profesii 

3. Rezultatívne kritéria – dosahovanie spoločensky žiaducich výsledkov (dosiahnuté 
výsledky žiakov, rozvoj schopností žiakov, či  schopnosť adaptácie študenta 
v praktickom živote) 
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4. Procesuálne kritéria – týkajú sa postupov, ktoré  človek používa pri dosahovaní 
profesionálnych výsledkov 

5. Normatívne kritéria – osvojenie noriem a pravidiel  realizovaných v práci 
6. Individuálne – variantné kritéria – súvisia so schopnosťou človeka individualizovať 

svoju prácu, dať jej originálnu, osobnú podobu, vlastný rukopis 
7. Kritéria aktuálnej profesionálnej úrovne – premietanie najnovších odborných 

poznatkov, prístupov a tendencií 
8. Prognostické kritéria – hľadanie vlastných perspektív osobného rastu, profesionálneho 

rozvoja – autodiagnostika učiteľa 
9. Kritéria profesionálnej vzdelanosti – otvorenosť učiteľa poučiť sa z chýb kolegov  

a zároveň kriticky prijímať všetko nové v obore 
10. Kritérium tvorivosti – vniesť do svojej práce vlastné, originálne prístupy a pohľady 
11. Kritéria sociálnej aktívnosti a konkurencie schopnosti profesie v spoločnosti – 

nakoľko človek prejavuje zainteresovanosť na svojich pracovných výsledkoch 
12. Kritéria profesionálnej spolunáležitosti a prestíže – vyjadruje ako človek dokáže 

zachovávať česť a dôstojnosť svojej profesie 
13. Kritéria kvantitatívne a kvalitatívne – vzťahujúce sa k rozsahu a hĺbke profesionálnej 

vzdelanosti – vedomosti. 
 

Všetky pomenované kritéria zahŕňajú široké spektrum požiadaviek a zároveň i potrieb 
učiteľov, ktoré sa dajú ďalej rozvíjať v ďalšom vzdelávaní. Aj tieto kritéria by mohli byť isté 
požiadavky kladené na cvičných učiteľov, ktoré by zefektívňovali prípravu študentov 
učiteľstva – budúcich učiteľov. 

 
Kvalita cvičného učiteľa 
 

Ďalšie vzdelávanie cvičných učiteľov je zložitý a náročný proces, ktorý je podmienený 
kvalitnou prípravou fakultatívnych cvičných učiteľov. Katedra pedagogiky FHPV PU 
v Prešove v spolupráci s MPC v Prešove uskutočnila pilotný kurz s názvom Ďalšie 
vzdelávanie cvičných učiteľov. Tento rozpracovaný kurz si stanovil ciele spojené 
s informovanosťou cvičných učiteľov ohľadom legislatívy praxí na PU, vzdelávacím 
programom a kompetenciami učiteľa. Pre účastníkov vzdelávania bol veľmi podnetný nácvik 
a rozbor pozorovania vyučovacej hodiny a príprava študenta na prax. Za užitočný možno 
pokladať rozbor výstupu študenta na praxi a hodnotenie jeho výkonu. I cviční učitelia si 
musia niekedy vymeniť úlohu, čo platí najmä o potrebe ďalej sa vzdelávať v týchto 
i mnohých iných oblastiach. Cvičný učiteľ nie je v zákone o pedagogických a odborných 
zamestnancov (Zákon 317/2009 Z.z.)špecifikovaný, ale  cvičného učiteľa môže vykonávať 
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou, 
ktorý  je spôsobilý vykonávať činnosti podľa § 29 a pedagogického zamestnanca cvičnej 
školy alebo cvičného školského zariadenia. Každý budúci cvičný učiteľ, ktorému záleží na 
osobnostnom raste budúceho učiteľa by sa mal vzdelávať a napredovať, aby bol pre študentov 
učiteľstva pozitívnym vzorom v ich budúcej učiteľskej profesii. 
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