
 4

Pedagogická prax študentov v podmienkach Prešovskej univerzity 

Tatiana Majerová 

 
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vymedzuje bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program. Prvé dva študijné 
programy sú pre štúdium učiteľstva kľúčové. Bakalársky študijný program ako študijný 
program prvého stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a 
praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich 
použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. 
Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa. Študenti PU – budúci učitelia absolvujú bakalársky študijný program, ktorý je 
charakterizovaný najmä základnou teoretickou prípravou v teórii študovaných odborov. 
Prípravu na „učiteľstvo“  zabezpečujú vybrané  pedagogické a psychologické predmety 
končiace štátnou skúškou, ktoré sú doplnené týždennou pedagogicko-psychologickou praxou 
– t.j. pozorovaním na základných a stredných školách.  Účelom tejto praxe je názorne 
prepájať teóriu s praxou, motivovať študentov pre učiteľské povolanie. Táto prax študentom 
výrazne pomáha zorientovať sa v tom, či budú pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania 
smerom k učiteľskej špecializácii. Naznačený kontext praxe dosvedčujú i mnohé výskumy 
a rozhovory so študentmi realizované Černotovou (2009), ktoré dokazujú, že študenti 
učiteľstva prichádzajú z praxe presvedčení o tom, že sa chcú stať učiteľmi, ale i o tom, že sú 
demotivovaní a váhajú pokračovať v štúdiu učiteľstva.  
Magisterský študijný program je študijný program druhého stupňa. Zameriava na získanie 
teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na 
rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolventi študijného 
programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Študenti PU  sa 
počas magisterského študijného programu  zúčastňujú priebežnej a súvislej pedagogicko-
psychologickej praxe na základných a stredných odborných  školách, na gymnáziách  na 
školách umeleckého zamerania, prípadne v školských zariadeniach typu: centrá voľného času, 
školské kluby, pedagogicko-psychologické poradne a pod.  
V čase priebežnej a súvislej praxe  významné miesto zastáva získanie praktických  zručností 
a nadobudnutie viacerých kompetencií budúceho učiteľa. Prax je preto neodmysliteľnou a 
dôležitou súčasťou prípravy budúcich učiteľov. Je to životná fáza, ktorej študenti sami  
pripisujú patričný zmysel a význam, lebo okrem toho, že v nej zužitkujú teoretické poznatky, 
oboznámia sa s náležitosťami súvisiacimi s celkovým chodom školy. Z analýzy  záverov 
denníkov študentov z praxe, ktorú realizujú každoročne učitelia katedry pedagogiky,  
vyskytujú sa medzi študentmi takéto pohľady na význam praxe:  

1. Mnohí študenti majú  predstavu o praxi a preferujú názor, že učenie nie je náročnou 
činnosťou, na ktorej by sa museli zúčastňovať a prechovávajú v sebe mienku, že 
všetko podstatné sa naučia až priamo v učiteľskom zamestnaní (ich postoj je podobný 
 myšlienkam  českého psychológa J. Mareša, ktorý popisuje niekoľko „mýtov“ 
o učiteľskom povolaní. Jeden z mýtov hovorí o tom, že pre učiteľa je teória zbytočná 
a všetko podstatné sa učiteľ naučí v praxi. / Mareš, ČAPV 2002/ 

2. Pre veľkú časť študentov učiteľstva prax nemá veľký význam, keďže ich hodnotová 
orientácia spočíva v dosiahnutí titulu, ktorý ich posunie ďaleko od učiteľských sfér. 

3. Istá časť študentov sa chce oboznámiť so životom školy a dianím v triede, ale 
zastávajú názor, že nepotrebujú hospitovať, ani byť hospitovanými a hľadajú 
najrýchlejšie cesty na uniknutie pred touto podmienkou stanovenou v učiteľskom 
štúdiu. Nepochopenie významu praxe potvrdzujú neraz falošne „ obstarané“ 
potvrdenia študentov o absolvovanej praxi, fiktívne „odučené“ vyučovacie hodiny,  
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4. Značná skupina budúcich učiteľov má pred touto pedagogickou skúškou istý rešpekt, 
pobyt v reálnej škole si pochvaľujú,  bez okolkov,  s radosťou, svedomito a s veľkým 
očakávaním sa jej zúčastnia a berú si z nej inšpirujúce skúsenosti a poznatky. 

5. Existuje tiež nesúrodý názor na dĺžku praxe, jedným sa zdá krátka, druhým pridlhá. 
Rozhovory so študentmi a výskumné zistenia v podmienkach PU / Černotová, 2006 /po praxi 
tiež potvrdzujú (ale tento názor je celosvetový), že študenti sú fakultami   málo pripravení na 
učiteľské povolanie hlavne po pedagogicko-psychologickej a praktickej stránke. U študentov 
FHPV, FF PU teoretické poznatky prevyšujú praktické skúsenosti, ktoré sú výsledkom toho, 
že učebné plány vysokých škôl  pripravujúce budúcich učiteľov preferujú teoretickú prípravu 
pred praktickou. Z praxe  si študent odnáša veľa pozitívneho, pretože poznáva súčasnú  školu, 
jej dokumentáciu, poznáva žiakov, špecifiká prace s nimi, ale hlavne -  začína jeho  
sebahodnotiaci proces.  
Neraz ale pedagogická prax  prináša študentovi  i negatívne skúsenosti. Jedny z nich sa viažu 
napr. na postoje cvičných učiteľov, ktoré sa prejavujú  napr. negatívnymi slovnými 
výpoveďami smerom k študentovi, neochotou cvičných učiteľov spolupracovať, 
neakceptáciou zvláštností osobnosti,  rôznorodých predpokladov praktikanta. Študent - 
praktikant je občas i vo vážnejšom konflikte s cvičným učiteľom, najmä ak nie je neochotný 
akceptovať rady cvičného učiteľa. 
 Stáva sa, žiaľ nielen v podmienkach Prešovskej univerzity, že cvičným učiteľom je 
nekvalifikovaný, či začínajúci učiteľ alebo učiteľ v štádiu vyhorenia, ktorý budúceho študenta 
nevedie cestou motivácie, ale práve naopak. Mnohé výpovede cvičných učiteľov („Ty chceš 
byť v dnešnej dobe učiteľ? Byť tebou tak si ešte riadne rozmyslím, čo budem v živote robiť, 
ale učiť by som ti neodporúčal.“) nevedú k motivácii študenta, ale odrádzajú ho od povolania  
učiteľa. 
Nesystémovosť prípravy študentov učiteľstva 
 Efektívnosť praxe je podmienená okrem iných faktorov  i dobrou úrovňou organizovania 
pedagogických praxí . Praktická príprava budúceho učiteľa by nemala byť poznačená 
voluntarizmom, náhodami, má  mať znaky dokonalého systémového riadenia. Preto  je 
i v podmienkach PU hlavným cieľom pedagogickej praxe  spájať teóriu a prax vo všetkých 
zložkách vysokoškolskej prípravy, uviesť budúceho učiteľa do podmienok reálnych škôl. 
Praktikanti by  mali mať možnosť primerane sa zacvičiť v učiteľských činnostiach. Je 
predpísanou povinnosťou študentov absolvovať náčuvy,  hospitácie u cvičných učiteľov. 
Praxujúci študenti  musia  realizovať  samotné výstupy študenta. Študenti   by sa mali zároveň 
zúčastňovať na rôznych triednych, školských i mimoškolských aktivitách, ktoré sa v čase 
praxe uskutočňujú v škole. Tento predpoklad vychádza z toho, že študenti, ktorí poznajú 
školskú realitu  iba zo svojej predchádzajúcej školskej dochádzky, majú obraz školy 
skreslený. Je preto žiaduce,  aby  spoznávali všetky školské javy, kultúru, atmosféru, klímu 
školy v celosti  a postupne a aklimatizovali do školského prostredia.  

 Žiadny študijný program, podľa V. Spilkovej (1997), nepočíta s tým, že vybaví 
študentov hotovým, dostatočne širokým a trvalým repertoárom potrebných vedomostí, 
schopností, postojov, činností a pod. Učiteľské - pregraduálne vzdelávanie je chápané ako 
začiatok procesu stávania sa učiteľom. Nemá zmysel pripravovať študentov na zjednodušenú 
realitu s jednoznačným riešením. Pre tento  dôvod  začala FF PU, neskôr i FHPV PU,   
študentom učiteľstva ponúkať tri druhy praxí (pozorovacia, priebežná, súvislá), počas ktorých 
má študent možnosť „modelovo a situačne“  stotožniť sa s učiteľskou realitou.  
 V podmienkach PU v spolupráci s cvičnými školami očakávame, že v optimálnom modeli 
rozvoja profesionálnych kompetencií budúcich učiteľov, ako o nich píše  autorka H. Horká 
(1999, s.77) sa predpokladá: 

1. Atmosféra vrúcnosti, spolupráce a tolerancie 
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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. Výchova chápaná v duchu humanistickej orientácie ako pomoc dieťaťa pri jeho vývoji 
a raste s dôrazom na odhalenie a rozvoj individuálnych vnútorných možností každého 
dieťaťa. 

Jedna z ciest rozvoja profesionálnych kompetencií budúcich učiteľov môže viesť cestou lepšej 
spolupráce fakultnej školy s cvičnými učiteľmi. Títo sa veľkou mierou podieľajú na 
výchovnom pôsobení  na študenta – budúceho učiteľa. Odbúranie doteraz zabehnutého štýlu 
práce  s nízkym stupňom organizácie a vybudovanie – rozvoj nového štýlu  tzv. partnerskej 
spolupráce univerzity, fakúlt, katedier  a cvičných učiteľov je našim cieľom.   
Výber cvičných učiteľov 
Mnohé výskumy dokazujú (Černotová (2001), Kontírová (2008), Urbánek (2005)  ai., že  na 
rozvoj  pedagogických schopností budúceho učiteľa má vplyv cvičný učiteľ. On trávi 
s adeptom  učiteľstva  dostatok času - hospituje na hodinách, organizačne sa podieľa  na 
chode práce študentov, sám ponúka vlastný model výučby, hodnotí, radí, odporúča, 
usmerňuje. Mnohí z cvičných učiteľov sa stávajú  vzormi pre študentov učiteľstva a pozitívne 
ovplyvnia ich chuť k ďalšiemu štúdiu a k učiteľskej perspektíve. Niektorí učitelia sa cvičnými 
učiteľmi stávajú, žiaľ, nie z vlastnej motivácie, ale za iných  okolností, napr. na direktívny 
príkaz vedenia školy. Nájsť „ideálnych“ cvičných učiteľov by bola hotová utópia, keďže 
každý  je omylný a dostáva sa do situácií, na ktoré sám nepozná riešenie.  
PU každoročne uzatvára zmluvu s novými i staronovými cvičnými učiteľmi. Počet 3000 
učiteľov, s ktorými  PU  za ostatné roky spolupracovala, potvrdzuje, že ide o nesmierne veľkú 
skupinu učiteľov. Z daného čísla vyplýva, že nemožno všetkých  dobre poznať. Ponúka sa  
možnosť: vybrať z nich najkompetentnejších (vzdelaných, aktívnych, skúsených,...) ktorí by 
svedomito plnili úlohu, ktorá sa od nich očakáva. 
Cvičný učiteľ – mentor – poradca - expert 
Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. je  profesný vývoj  učiteľa rozdelený do štyroch kariérových 
stupňov a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, b) 
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, c) 
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, 
d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou 
atestáciou. Každá kariérová pozícia, ktorú učiteľ v priebehu praxe nadobudne by mala byť 
zaslúžená. Z toho vyplýva, že cvičným učiteľom – teda špecialistom, by sa mal stať učiteľ, 
pedagogický zamestnanec, ktorý sa priebežne vzdelával,   absolvoval prvú atestáciu, ktorému 
nie sú ľahostajní študenti prichádzajúci z učiteľských fakúlt. Táto požiadavka  vychádza 
z veľmi náročnej predstavy  „ideálneho učiteľa“, v ktorej je implicitne obsiahnutý i pomerne 
zložitý obraz funkcie a práce  cvičného učiteľa. Náročné požiadavky na kompetencie 
učiteľa , tobôž na cvičného učiteľa, sú ťažko definovateľné, pretože  vyžadujú osobnosť 
so širokým spektrom schopností, ktoré nemusí mať rozvinuté každý  učiteľ. 
 „Stávanie“ sa cvičným učiteľom prechádza mnohými fázami, preto je vhodné, ak sa cvičným 
učiteľom stane napr. ten, kto vykonáva učiteľské povolanie min. 5 rokov. Je to však len jedna 
– ľahko zmapovateľná požiadavka. 
 H. Filová (2002, s.11) si kladie ďalšie  otázky vzhľadom na kvalitu, vlastnosti 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?“ Tieto 
a mnohé ďalšie otázky spôsobujú dnešným učiteľským fakultám  nemálo starostí. Odpoveď  
je pomerne zložitá, veď situácia na mnohých základných i stredných školách je  aj taká, že 
tieto sa o prax študentov neuchádzajú , prípadne vedenie školy vôbec neumožňuje 
uskutočňovať prax študentov – budúcich učiteľov.  
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Študent učiteľstva vníma svojho cvičného učiteľa ako človeka, na ktorého sa možno obrátiť 
v situáciách, na ktoré nepozná odpoveď.  Úlohou cvičného učiteľa nie je navrhnúť  študentovi 
iba model výučby, ale  je potrebné ponúknuť seba ako poradcu, ktorý eliminuje, povzbudzuje 
a usmerňuje jednotlivé kroky študenta učiteľstva.  
 Študent si uvedomuje, že počas pedagogickej praxe sa po prvýkrát „stáva“ učiteľom  nielen 
duchom, ale i telom, prežíva prvú skutočnú zodpovednosť. Mnohí študenti učiteľstva 
spočiatku kopírujú svojich bývalých učiteľov a na praxi  sú ovplyvnení prácou cvičných 
učiteľov. Vzťah medzi cvičným učiteľom a študentom by mal byť založený na partnerstve.   
Tak ako cvičný učiteľ by nemal vidieť v budúcom učiteľovi svojho konkurenta, protivníka, či 
rušivý element, ani študent učiteľstva by nemal vnímať cvičného učiteľa ako osobu, ktorá 
zdôrazňuje svoje postavenie a nadradenosť.  
Cvičnými učiteľmi sú zvyčajne skúsení učitelia, ktorí disponujú osobnostnými, 
vedomostnými i praktickými vlastnosťami a zručnosťami. B. Musai (In: Filová, 2004, s. 188-
189) popisuje rolu mentora nasledovne:  

- poradca, ktorý poskytuje dobré rady týkajúce sa každodenného života v školskej 
triede, povzbudzuje študenta a pomáha mu zvládať začiatočné starosti, 

- vzor profesionála, ktorý študentovi predvádza praktický profesijný výkon v triede, 
prístupy k výučbe, výučbové postupy, vzťah k žiakom, kolegom a pod., 

- zdroj informácií o školskom kurikule, dokumentácii, charakteristikách žiakov, 
výučbových stratégiách ai., 

- tréner, ktorý zodpovedá za výcvik študenta v príslušných pedagogických 
schopnostiach ( t.j. plánovanie, evalvácia, predmetové schopnosti a školské aktivity, 
triedny manažment), 

- pozorovateľ študenta v triede, 
- poskytuje spätnú väzbu a rozvíja schopnosti študenta kriticky reflektovať a hodnotiť 

priebeh a výsledky vlastnej činnosti, 
- je poverený, aby zhromažďoval informácie o priebehu praxe a poskytol o tom 

konštruktívnu správu a hodnotenie fakulte. 
Z jednotlivých charakteristík vyplýva, že cvičný učiteľ je osobou, ktorá riadi, usmerňuje, 
pomáha, organizuje budúceho učiteľa. Cvičný učiteľ poskytuje študentovi spätnú väzbu, 
a preto je v jeho očiach vnímaný ako odborník, ktorý vystupuje ako úspešný manažér. 
Každoročná prax dokazuje, že začiatočná riadiaca skúsenosť študenta z pedagogickej praxe 
má zásadný význam pre jeho budúci kariérny rozvoj, ale hlavne pre jeho profesijnú 
motiváciu, sebareguláciu i sebavzdelávanie. Cvičný učiteľ má prebúdzať u študentov 
učiteľstva sebareflexiu, ktorá, podľa J. Průchu  ed. (2009, s. 411), má vychádzať: 

1. Z empirickej (jednoduchej) reflexie, ktorá spočíva v odpovediach na otázky typu: „Čo 
a prečo som urobila? S akým účinkom? Ako ináč by som to mohla urobiť? a pod.  
Umožňuje popísať a utriediť skúsenosti, ktoré však nevedú k vytvoreniu poznatkov. 

2. Z abstrahujúcej reflexie, ktorá je vyšším stupňom spracovania pedagogických 
skúsenosti. Ide o nájdenie princípu, ktoré platí pre konanie v širšej škále 
pedagogických situácií (reflektuje skúsenosti, vytvára hypotézy, rozširuje rozhľad, 
analyzuje predchádzajúce skúsenosti).  

Z „ popisu práce“ cvičného učiteľa  vyplýva, že jeho právom i povinnosťou  je poskytnúť 
akýsi návod, či kľúč k riešeniu každodenných vyučovacích  a výchovných situácií. Študent si 
v tejto spolupráci  má byť vedomý, že učiteľská profesia prebieha nielen počas vyučovacích 
hodín.  Preto má byť študent cvičným učiteľom oboznamovaný so všetkými činnosťami, 
ktoré v škole prebiehajú (dozor, vypĺňanie a poznanie dokumentácie, riešenie žiackych 
konfliktov, spoznávanie života školy i za dverami triedy). Cvičný učiteľ musí vedieť, že 
študent učiteľstva by mal počas praxe v danej škole tráviť čas nielen svojou výučbou, ale mal 
by byť v prostredí školy počas celého vyučovacieho dňa, aby sa zžil so školou a so svojou 
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budúcou profesiou. Takéto presvedčenie  o úlohe pedagogickej praxe a o  plnení  jej úloh  
dokáže  u praktikanta dosiahnuť len cvičný učiteľ s veľkou osobnostnou charizmou. 
Potreby v ďalšom vzdelávaní sa cvičných učiteľov 
 Ako bolo spomínané vyššie, cvičný učiteľ je podľa terminológie  Zákona č. 317/2009 Z.z. 
učiteľ – špecialista.  Pre túto funkciu   by mal byť   systematicky pripravovaný. Mnohí učitelia 
vykonávajú túto činnosť už desiatky rokov, no nikdy neabsolvovali žiadne vzdelávacie 
podujatie, či kurz, ktorý by im ozrejmil  požiadavky vychádzajúce z role cvičného učiteľa. 
 Problém spočíva aj v tom, že fakulty/ didaktici katedier/ iba veľmi zriedka nadväzujú osobný 
kontakt s cvičnými učiteľmi. Pre absenciu komunikácie medzi fakultami a cvičnými školami 
sa ku cvičným učiteľom dostávajú neraz, žiaľ, zámerne skreslené  informácie a údaje od 
študentov .  Prieskumy na PU dokázali, že cviční učitelia si nie sú dostatočne vedomí svojich 
práv ale ani povinností. 
 Pedagogický výskum nemá dostatok vedomostí o vzdelávacích potrebách cvičných učiteľov. 
Výskumom na PU /  Černotová 2007 -2009/ bol zostavený  určitý prehľad týchto potrieb , 
medzi ktorými výrazne vystúpila do popredia potreba :byť lepšie informovaný o role,  
postavení, povinnostiach cvičného učiteľa.   Skúmaní cviční učitelia verbalizovali aj potrebu  
vzdelávať sa  priamo na  podujatiach, ktoré by podávali informácie špecifikách práce 
cvičných učiteľov, ktoré by rozvíjali ich špecifické kompetencie.  
 Ak Zákon č.317/2009 Z.z. vyžaduje po 5-tich rokov praxe prvú atestáciu pre pedagogického 
zamestnanca, potom ponuka: poznať metodiku práce s praktikantom a vedieť sa v nej 
orientovať, je jednou z možností vzdelávania. V konečnom dôsledku by smerovala k  
zefektívneniu práce s kandidátmi učiteľstva.  Obsah takejto prípravy môže byť rôznorodý ale 
hlavne - musí cielene smerovať ku špecifikám práce s praxujúcim  študentom.  
 Ak cvičný učiteľ dostane špeciálnym školením podnetné a aktuálne  didaktické informácie, 
dokáže k sebe i k študentovi pristúpiť sebakritickým i podnetným spôsobom.  Zámerné 
vzdelávanie môže pomôcť CU napr. poznať a adekvátne hodnotiť výkon študenta, čo je 
zložitý proces. Preto je v našej publikácii zverejnená napr. „tabuľka“ kritérií hodnotenia, ktorá 
je  „ ponukou - návodom“  pre písanie správy o študentovi.  
 Jav, ktorému je potrebné sa dlhodobo  sa venovať a  zdokonaľovať sa je i pedagogická 
komunikácia.  
Komunikácia cvičného učiteľa s praktikantom je veľmi často asymetrická. Výcvikom 
a zdokonaľovaním by  mala  u cvičného učiteľa prechádzať od asymetrického vzťahu 
k symetrickému. To znamená, od cvičného učiteľa sa očakáva, že dá slovo aj praxujúcemu 
študentovi, že bude vystupovať nielen ako učiaci model, ale bude nápomocný študentovi 
a bude vystupovať ako poradca. Cvičný učiteľ by mal niekedy identifikovať i motívy 
študenta, jeho špeciálne predpoklady, od ktorých závisí pripravenosť na jeho povolanie. 
Okrem didaktických, metodických, pedagogických zložiek musí cvičný učiteľ pracovať ako 
diagnostik, ktorý dôkladne pozná psychologické vlastnosti adolescenta – mladého dospelého -   
študenta. Tieto a podobné otázky môžu byť náplňou  vzdelávania cvičných učiteľov.  
Cvičný učiteľ  sa stretáva sa s rôznymi typmi študentov, ktorí pristupujú k praxi ako napr. 
(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 – inovátor – 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.  
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Z hľadiska cvičného učiteľa je veľmi náročné identifikovať a pracovať s týmito a ďalšími 
možnými typmi študentov. Nemožno pristupovať k študentovi, len ako k nejakému 
poradovému číslu. Je potrebné akceptovať jeho osobnosť, ktorá má svoj vlastný pohľad na 
prax, na svoju budúcnosť. Cvičný učiteľ by sa mal vyznačovať pedagogickým majstrovstvom. 
Pripravovať študenta, hodnotiť ho, diagnostikovať, motivovať, učiť ho  kooperovať, 
pedagogicky komunikovať sú náročné a zložité činností, v ktorých sa  cvičný učiteľ musí 
neustále zdokonaľovať. Ovládnutie širokého spektra kompetencií je náročný proces. Len 
učiteľ  vzdelávajúci sa  a napredujúci by sa mal stať mentorom – poradcom, dobrým 
cvičným učiteľom. Je preto dôležité podotknúť, že nie každý môže byť cvičným učiteľom.  
 
Efektivita cvičných učiteľov produkuje rozhľadených študentov učiteľstva 
Zastávame názor, že iba vďaka pomoci cvičných učiteľov sa dajú napĺňať všetky ciele 
prípravy študenta (po stránke hodnotovej, didaktickej, osobnostnej,...). Cvičný učiteľ nie je 
v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch (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. 
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.  Veríme, že študenti učiteľstva nebudú mať len nadobudnuté teoretické 
vedomosti, ale získajú i tie praktické, ku ktorým im napomôžu osoby najpovolanejšie – cviční 
učitelia. 
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