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ÚVOD 
 
Stáročná    história    rôznych druhov škôl1  v Prešove ovplyvňuje aj výskumné trendy 

učiteľov Prešovskej univerzity, ktoré sú v mnohých súvislostiach zamerané na  pedagogickú 
problematiku. I tradícia J. A. Komenského, ktorého sa jeho priaznivci snažili presadiť na 
miesto rektora mestskej školy v Prešove,2  akoby predurčila, že z Prešova sa stane mesto 
pripravujúce mladých ľudí, ktorých Komenský označoval za nositeľov povolania, ktoré je 
výnimočné, ako žiadne iné pod slnkom. 

 
Tieto  historické trendy, ale i spoločenské potreby  súčasnosti, na Katedre pedagogiky 

FF PU i  FHPV PU, podmienili vytvorenie   špecifickej  tradície pedeutologického skúmania, 
t.j. skúmania zameraného na osobnosť učiteľa. Riešená bola napr. problematika práce učiteľa 
vysokej školy, otázky vysokoškolskej  prípravy  študentov – budúcich učiteľov, uplatnenie 
absolventov fakúlt učiteľského zamerania, atď.  V duchu tejto problematiky bola založená  
/doc. PhDr. M. Černotovou CSc. a PaedDr. I. Pavlovom, PhD. riaditeľom MPC v Prešove/ 
v periodicite dvojročných intervalov, tradícia  medzinárodných pedeutologických konferencií 
a seminárov. Poznávanie špecifík biodromálneho utvárania osobnosti učiteľa  prinieslo nové 
poznania, nezodpovedané otázky, ale i výskumné námety. Zvlášť inšpirujúci je  čas aktuálne 
prebiehajúcej reformy -  transformácia slovenského školstva. V tejto reforme musia   
rozhodujúcu úlohu   zohrávať  učitelia. Preto základné pedeutologické tézy zdôrazňujú  
kvalitu, profesionalitu učiteľa a vystríhajú pred   nebezpečím diletantstva v učiteľskom 
povolaní. Nároky na profesionalitu  učiteľov súvisia predovšetkým s kvalitnou 
pregraduálnou  prípravou študentov - budúcich učiteľov. Pregraduálne štúdium je doba 
predstavujúca   veľmi významnú etapu v utváraní osobnosti učiteľa. Odborná i ľudská 
kvalita učiteľov je v tomto čase  prípravy,  okrem ďalších podmienok, zakotvená  v dvoch  
rozhodujúcich „priestoroch“- na fakultách a v cvičných školách. Štyri  - päť rokov 
strávených na fakulte má dosah nielen na prvú adaptáciu  začínajúceho učiteľa, ale i 
na  proces jeho ďalšieho  odborného rastu, celoživotného   profesijného vývoja, osobných 
ambícií.  Pri príprave budúcich učiteľov  je preto potrebné  zvažovať, že kvalita  učiteľov je 
síce funkciou   pregraduálnej prípravy na vysokej škole,  ale jej znaky  sa viažu aj na  čas 
strávený v cvičnej škole, v ktorej študent získava svoje prvé, vážne a už veľmi reálne 
učiteľské skúsenosti. 

 
Problematika  prípravy budúcich učiteľov  v zameraní na oblasť praktickej prípravy 

budúcich učiteľov, žiaľ,  nie je v slovenskej pedagogickej literatúre častou výskumnou 
témou. Málo sú poznané kvality, ponuky, napr.  „vlastnosti“ cvičných škôl, cvičných 
učiteľov, ako i špecifiká spolupráce fakúlt a tzv. cvičných škôl apod. 

 
 Z doterajších výskumných zistení  v  podmienkach Prešovskej univerzity   

zaznamenávame  kritické   vnímanie kvality prípravy najmä v oblasti praktických 
spôsobilostí absolventov. Študenti i absolventi sa v našich doterajších výskumoch kriticky 
vyjadrovali  najmä o nedostatočnej praktickej príprave  pre pedagogicko-psychologické, 
didaktické, komunikačné, projektové a manažérske kompetencie učiteľov./ výskumy M. 
Černotovej/  Edukačný  jav –  praktická pedagogická príprava a kritický stav, v ktorej sa 
nachádza, sú priamym dôsledkom mnohých nekoncepčných organizačných, obsahových  
zmien  na učiteľských fakultách na Slovensku, nielen na PU v Prešove. V „duchu“ reforiem  

                                                 
1 /Z roku 1429 je najstarší písomný záznam potvrdzujúci existenciu prešovskej mestskej školy. 
In: Lukáč, E. 2002/ 
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sa stalo, že „dotácia“ pedagogicko - psychologických  predmetov a pedagogických praxí  sa 
v ostatných rokoch znížila  v celoštátnom porovnaní  učiteľských fakúlt  na veľmi nízku 
mieru. / I. Turek 2001/ 

 
 Český pedagóg - pedeutológ prof. V. Švec podnetne konštatuje, že ,,učiteľské 

vzdelávanie by malo byť orientované dovednostne.  To znamená, že by malo študentom 
otvárať cestu k učiteľskej profesii tým, že ich bude stavať do pedagogických situácií 
a  motivovať ich, aby v nich experimentovali a hľadali postupne  sami seba, ale i svoje 
vzťahy k žiakom, učivu, kolegom  atď. “(V. Švec 2002, str. 7) Priestor pre sebareflexiu,  
reálne experimentovanie so žiakmi i so sebou samým neposkytuje študentovi fakulta. 
Podmienky naň nachádza až na cvičnej škole, v čase svojej pedagogickej praxe.  V zhode 
s prof. V.  Švecom  sa. pýtame, čo môžeme, a čo by sme mali, okrem  dobrej teoretickej 
prípravy  študentom učiteľstva v čase pregraduálnej prípravy ponúknuť? Naša odpoveď znie 
– kvalitnú  pregraduálnu, pedagogickú  prax! 

 
 Organizačná, obsahová, personálna kvalita pedagogických praxí študentov  učiteľstva 

je celoslovenským problémom. Žiaľ, nedoriešil ju ani Zákon č. 245 / 2008 Z.z. – tzv. 
Školský zákon, ani Zákon o vysokých školách  č. 131/ 2002 Z.z. o Vysokých školách, ani 
tzv. Zákon o učiteľovi, t.j. Zákon 317 / 2009 Z.z.  

 
Pretrvávajúca legislatívna neujasnenosť, t.j. absencia štatútov cvičných škôl a cvičných 

učiteľov je  deficitom, ktorý spôsobuje nielen  v podmienkach Prešovskej univerzity, ale na 
celom Slovensku pokles kvality praktickej prípravy učiteľov. Celoštátne legislatívne 
nedostatky (uvedieme ich nižšie),  by nemali celoplošne ospravedlňovať chyby konkrétnych  
manažmentov univerzít, jednotlivých fakúlt, katedier, jedincov – didaktikov predmetov,  
cvičných učiteľov, v rukách ktorých sú konkrétni študenti a ich budúce kompetencie.  
Vychádzajúc z pedeutologických štúdií v ČR, na Slovensku a v cudzine a v nadväznosti na 
naše predchádzajúce  výskumné aktivity,  sme si  kládli otázky, ktoré sme  zacielili na oblasť 
praktickej prípravy študentov. Pýtali sme sa napr., ktoré činitele ovplyvňujú kvalitu 
pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov? Aký význam má kvalita  pedagogických  praxí 
v pregraduálnej príprave  učiteľov?  Poznáme najčastejšie chyby vyskytujúce sa v realizácii  
pedagogických praxí študentov? Je  kvalita  cvičných škôl a kvalita práce cvičných učiteľov 
pod „dohľadom“ univerzity? Je v ďalšom vzdelávaní učiteľov   venovaná pozornosť tzv. 
cvičným učiteľom zo strany fakúlt, atď.?  
 

Výskumný tým zložený zo 7 členov, sa podujal  akčne, v rámci riešenia výskumnej 
úlohy VEGA 1/4525/07 hľadať odpovede. Výskumný tým bol  zložený z  pracovníkov a 
doktorandov viacerých zamestnávateľov. Predpokladala sa ich vzájomná, obohacujúca  
spolupráca pri získavaní výskumných výsledkov i v riešení konkrétnych  úloh.  V pracovnom 
tíme boli : doc. PhDr. Marta Černotová, CSc. – vedúca výskumnej úlohy z FHPV PU, doc. 
Mgr. Zuzana Straková, PhD. z FHPV PU, doc. PhDr. Marta Germušková, PhD. z FHPV PU, 
PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. riaditeľ MPC v Prešove, zástupca vedúcej výskumnej úlohy, 
PhDr. Silvia Kontírová, PhD. z  FF UPJŠ v Košiciach, v čase výskumu doktorandka FF UK 
Bratislava,  Paedr. Eva Vincejová – doktorandka FHPV PU pracovníčka  MPC Prešov, 
PhDr. Tatiana Majerová, doktorandka FHPV PU. 

 
Predkladaná publikácia, autormi ktorej sú členovia výskumného tímu, predstavuje 

druhý výstup z výskumnej úlohy. Ide o  spracovanie niektorých  výskumných a 
praktických  výstupov. (Prvú časť výstupu tvorí Metodická príručka pre cvičných učiteľov a 
študentov. Prešov: FHPV 2010.) 
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Ďalšie výstupy výskumnej úlohy mali zväčša pragmatický charakter. Sú to:  
 

- Intervenčný zásah do legislatívnej úpravy znenia Zákona č. 317 /2009 Z.z. v časti 
učiteľ - cvičný učiteľ – špecialista.(Konzultácia s poslankyňou -  členkou tzv. 
školského výboru Národnej rady SR).  

- Pre zlepšenie organizačného zabezpečenia pedagogických praxí študentov  PU sa 
veľmi významným výstupom z výskumnej úlohy stalo  založenie Oddelenia 
pedagogických praxí na FHPV, s pôsobnosťou  pre všetky učiteľské fakulty PU. 

- Výrazným a pragmaticky nosným výstupom bolo zorganizovanie dvojmodulového, 
pilotného vzdelávacieho  kurzu pre cvičných učiteľov. 

- Podanie návrhu na MŠ SR na akreditovanie aktualizačného vzdelávania pre 
cvičných učiteľov. 

- Vydanie Manuálu  s legislatívnymi  materiálmi a metodickými návodmi pre 
pedagogickú prax pre cvičných učiteľov a študentov PU.  

- Vytvorenie audiovizuálnych záznamov ako učebných pomôcok pre vzdelávanie 
cvičných učiteľov. 

 
V tejto publikácii: 
 
M. Černotová – popisuje genézu  výskumnej úlohy, štatistické výsledky, splnené i načrtnuté   
perspektívne úlohy. 
Z. Straková  sa venuje konkrétnym povinnostiam cvičných učiteľov. 
M. Germušková   v teoretickej štúdii analyzuje vzťah teórie literatúry a interpretačnej praxe, 
ktorá v „ rukách“ cvičných učiteľov nadobúda špecifické dimenzie. 
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. 
S. Kontírová , pôsobiaca na FF UPJŠ v Košiciach, v rovine  teórie a výskumu rozoberá 
problematiku a výsledky kontaktnej práce cvičných učiteľov s praktikantmi v podmienkach  
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.  
T. Majerová – doktorandka KP FHPV, pripravila svoju prvú štúdiu na tému význam 
ďalšieho vzdelávania cvičných učiteľov. 
                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                                              M. Černotová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




