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Resumé 

M. Černotová sa v stati zaoberá historickým vývojom funkcie cvičného učiteľa, t.j. učiteľa, 
ktorý sa venuje praxujúcemu študentovi – budúcemu učiteľovi na základnej a strednej 
škole.  Autorka ďalej popisuje i genézu  výskumnej úlohy, ktorá v podmienkach Prešovskej 
univerzity mapovala potreby cvičných učiteľov, ale i postoje cvičných učiteľov 
k pedagogickej praxi, názory na formy spolupráce cvičných škôl a univerzity.  Popísané sú 
typické chyby v práci cvičných učiteľov i problémy, ktoré vyplývajú z  málo kvalitnej 
pripravenosti cvičných učiteľov pre prácu so študentmi – praktikantmi. Základné 
výskumné odhalenia  viedli autorku a jej výskumný tím ku  realizácii špecializovaného – 
aktualizačného  vzdelávacieho kurzu pre cvičných učiteľov. Štatistické výsledky 
aplikovaných metód: dotazníkov,  spätnoväzebných ankiet, rozhovorov viedli výskumný 
tým   ku  ku návrhom , ktoré boli na FHPV  realizované / založenie Oddelenia praxe, Manuál 
pre študentov a cvičných učiteľov pre prax / a ku návrhom   ďalších  systémových opatrení 
na PU,   ktoré by zmenili  doterajší nežiaduci stav. 

 

S. Kontírová z FF UPJŠ v Košiciach, z vlastného výskumu rozoberá problematiku práce 
cvičných učiteľov prírodovedných predmetov so študentmi Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ  v Košiciach. Popísané sú  programy pedagogickej praxe, názory praktikantov na ich 
vstupovú a výstupovú úroveň rozvitosti vyučovacích schopností na záverečnej súvislej 
pedagogickej praxi. Autorka kvantitatívne i kvalitatívne vyhodnotila  názory praktikantov na 
rozsah a obsah vybraných činností vysokoškolských a cvičných učiteľov počas záverečnej 
súvislej pedagogickej praxe; názory praktikantov na prax, ich návrhy na skvalitnenie jej 
programu; názory cvičných učiteľov na rozsah ich účasti na príprave, realizácii 
a vyhodnocovaní praktických aktivít študentov v cvičných školách; názory cvičných učiteľov 
na vstupovú a výstupovú úroveň vyučovacích schopností praktikantov, názory cvičných 
učiteľov na doterajšie  očakávané formy vzájomnej kooperácie. 
 
 

Z. Straková sa v stati venuje konkrétnym úlohám cvičného učiteľa.  Popisuje cvičného 
učiteľa  ako model, poslucháča, hodnotiteľa, nositeľa informácií, atď. Popísané sú i dva 
prístupy cvičného učiteľa ku praktikantovi : kooperatívny a preskriptívny, úlohy cvičného 
učiteľa pri príprave praktikanta na vyučovanie. Autorka podrobne popisuje návody na 
pozorovanie vyučovacej hodiny praktikantom,  dáva odporúčania na prípravu vlastnej 
vyučovacej hodiny. Radí cvičným učiteľom ako pozorovať  praktikantov, ako robiť rozbor 
odučenej vyučovacej hodiny a ponúka i možnú štruktúra rozboru 

 

T. Majerová, doktorandka KP FHPV, pripravila svoju prvú štúdiu na tému význam ďalšieho 
vzdelávania cvičných učiteľov. Jej príspevok sa zoberá problémami spojenými s praktickou 
prípravou budúcich učiteľov, od ktorých závisí systematická a cieľavedomá príprava 
cvičných učiteľov. Analyzuje potreby ďalšieho vzdelávania cvičných učiteľov, ktoré 
skvalitnia vzájomnú komunikáciu medzi učiteľom a študentom a rozvinú kľúčové 
kompetencie cvičného učiteľa. 
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I. Pavlov charakterizuje základné trendy realizácie Zákona o  slovenských učiteľoch, č. 317/ 
2009 Z.Z., prijatie ktorého by malo ovplyvniť profesionalizáciu výkonu aj  cvičných 
učiteľov.  Analyzuje  tiež kľúčové východiská zmien v oblasti profesijného rozvoja učiteľov 
na Slovensku v kontexte európskych trendov profesionalizácie učiteľstva a kvality v ich 
pregraduálnom a kontinuálnom vzdelávaní. Načrtáva model profesijného rozvoja, ktorý 
môže byť efektívnym nástrojom podpory učiteľov a kvality škôl.  

 

 Z. Germušková v teoretickej štúdii analyzuje vzťah teórie literatúry a interpretačnej praxe, 
ktorá v „ rukách“ cvičných učiteľov nadobúda špecifické dimenzie. Na konkrétnom   rozbore 
umeleckého diela – básne, ponúka cvičnému učiteľovi príklad konkrétnej – aktivizujúcej 
metódy, ktorá  môže rozvíjať tvorivosť, kritické myslenie žiakov, ale i praktikanta – 
budúceho učiteľa slovenskej literatúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




