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Vážení čitatelia, cviční učitelia, študenti! 
 

Dostáva sa  Vám do rúk manuál pre cvičných učiteľov a študentov Prešovskej 
univerzity, ktorý je čiastkovým  výstupom  z výskumnej úlohy VEGA 1/4525/07. Túto úlohu 
riešil výskumný tím pod vedením doc. PhDr. M. Černotovej, CSc. na FHPV PU v rokoch 
2007-2009.1 Cieľom  publikácie je poskytnúť tzv. cvičným školám, cvičným učiteľom i 
študentom  PU vybrané  materiály, ktoré sú bezprostredne potrebné pre  čo najlepšiu 
realizáciu  pedagogických praxí študentov – budúcich učiteľov.  Zostavenie manuálu 
podnietili   aktuálne potreby  i akútne  podnety  cvičných učiteľov ako i výskumné závery, 
ktoré  sme zaznamenali pri  prvých výskumných  zisteniach temer 3 tisícok  cvičných 
učiteľov, ktorí sú v databáze PU.  Naše východiská vyplývali aj z predchádzajúcich 
výskumných úloh o príprave  a práci učiteľa, o absolventoch PU, o  spolupráci jednotlivých 
fakúlt s terénom škôl,  o práci didaktikov katedier, ktorí s ostatnými kolegami na katedrách, 
ústavoch, oddeleniach  PU pripravujú budúcich učiteľov základných a stredných škôl. 

 Príručka vznikla na základe  výskumného skúmania  cvičných učiteľov v rôznych 
zložkách ich práce. Prvotne skúmaní cviční učitelia (300 respondentov),  ktorí boli zaradení 
do výskumnej vzorky a s PU už spolupracovali, pociťovali veľký deficit základných 
informácií o organizácii  a realizácii praxe. Cvičným učiteľom chýbalo poznanie   
legislatívneho zázemia  praxe, vedomosti i  výkonové kompetencie pri riadení študentov na 
praxi. Cviční učitelia pociťovali  kompetenčný deficit pri  hodnotení  praktikantov atd., atď. 
   Metodickú príručku bolo možné zostaviť, po dlhom období absencie /ešte 
z fungovania Univerzity P.J. Šafárika/ aj preto, že na PU  bolo  opätovne   zriadené tzv. 
Oddelenie praxe pri FHPV PU. Toto oddelenie  prevzalo  zodpovednosť  hlavne za 
organizačnú stránku pedagogických praxí. Na  oddelení nateraz pracuje  jedna pracovníčka  
/Bc.  Drahomíra Ščešňáková/, ktorá v tesnej spolupráci s didaktikmi katedier nadväzuje 
spoluprácu s tzv. cvičnými školami – najmä v meste Prešov.  Dúfame, že toto oddelenie i 
spolupráca s ďalšími školami v Prešovskom kraji sa bude rozširovať a náročný jav 
pedagogických praxí,  so všetkými peripetiami svojej existencie,  sa  bude  zdokonaľovať.  
Výskumný tím pri plnení úlohy VEGA 1/4525/07  pracoval s presvedčením  a  na 
východisku, že povolanie učiteľa, napriek technickým vymoženostiam  21. storočia, je 
nenahraditeľné. Učiteľom sa človek nerodí – stáva sa ním. Jednou z najdôležitejších etáp 
tohoto procesu  je pregraduálna príprava na vysokej škole. Neoddeliteľnou a povinnou  
súčasťou tejto prípravy je aj  pedagogická prax. Jej  tri súčasti, ktoré sú nateraz na fakultách 
PU /FF, FHPV, FŠ, GTF, PBF/ realizované, majú svoje pravidlá, rozvrhy. Všetky druhy praxí 
sa však nezaobídu  bez tých najdôležitejších – a tými sú : cvičné školy a cviční učitelia./ tzv. 
cviční pedagogickí zamestnanci/. Hlavne pre nich je táto metodická príručka určená.   
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
veríme, že aj jej texty pomôžu spomaliť, či zabrániť v jave vyhasínania Vašej energie a že 
Vaše úsilie sa pretaví do kvality  budúcich učiteľov, nateraz našich študentov.  
 
 
                                               M. Černotová 
                                                 
1 Ďalší členovia výskumného tímu boli: doc. PhDr, M. Germušková, PhD.  doc. Mgr. Z. Straková, PhD,. z FHPV 
PU v  Prešove,  PaedDr. I. Pavlov, PaedDr. E. Vincejová  z MPC Prešov, PhD. PhDr. S. Kontírová, PhD. z FF 
UPJŠ v Košiciach  a PhDr. T. Majerová, doktorandka KP FHPV PU v Prešove 
 




