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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá motivačnými faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie študentov 

učiteľstva vykonávať učiteľské povolanie. Jadro príspevku podáva obraz o tom, ktoré faktory 

študentov motivujú k vykonávaniu učiteľskej profesie a ktoré ich, naopak, odrádzajú od jej 

vykonávania. Zároveň sa zameriava na spokojnosť študentov učiteľstva akademických 

predmetov s ich pregraduálnou prípravou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

pričom sa snaží odpovedať na otázku, či je táto príprava podľa ich názorov dostačujúca, či 

dostatočne rozvíja ich učiteľské kompetencie. 

Kľúčové slová: motivácia, učiteľská profesia, záujem o realizáciu učiteľskej profesie. 

 

Abstract 

The report deals with the motivational factors that influence the decision of student teachers 

to carry outt he teaching profession. The core the sisgives an idea of which factors motivate 

students to the implementation of the teaching profession and to the contrary, discourage its 

implementation. It also focuses on the satisfaction of student teaching academic subjects to 

their undergraduate training at the University of Pavol Jozef Safarik in Kosice, while seeks to 

answer the question whethersuch training in their opinion is sufficient, or sufficiently develop 

their teaching competence. 

Key words: motivation, teaching profession, interest inthe implementation of teaching 

profession. 

 

ÚVOD 

Jedným z najdôležitejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vykonávania 

pedagogickej profesie, je motivácia k tomuto povolaniu. Motivácia k povolaniu učiteľa je 

významným faktorom pri vzniku učiteľskej profesionality. Rôzne udalosti, alebo pôsobenie 

rozličných osobností zohrali v individuálnej histórii jedinca významnú úlohu, až takú, že sa 

v podobe zvnútorneného motívu podieľali na voľbe učiteľskej profesie. Rôzne skúsenosti, 

ktoré žiaci získavajú počas svojho štúdia, ich ovplyvňujú tak v pozitívnom, ako aj 

v negatívnom smere. Motivácia k tomuto povolaniu vo vysokej miere ovplyvňuje, akým 

učiteľom človek bude, čo ďalej ovplyvní postoj detí a mladých ľudí k učeniu, k práci, 

v správaní a prežívaní i vo vzťahu k iným ľuďom. Je veľmi dôležité vyvolať správnu 

motiváciu k vykonávaniu tohto veľmi dôležitého i náročného povolania, preto sme sa rozhodli 

zrealizovať prieskum medzi študentmi učiteľstva akademických predmetov (ďalej len UAP) 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), prostredníctvom ktorého sme zisťovali, 

ktoré činitele ich motivujú k vykonávaniu učiteľskej profesie a ktoré ich, naopak, od toho 

odrádzajú. To, z akého dôvodu sa človek stane učiteľom, bude mať veľký vplyv na jeho 
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prístup ku práci, k žiakom i k celému výchovno-vzdelávaciemu procesu. Jedným z veľmi 

významných činiteľov, mohli by sme dokonca povedať, že jedným z najvýznamnejších 

činiteľov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie študentov učiteľstva uplatniť sa po ukončení štúdia 

v pedagogickej praxi, je práve ich štúdium na vysokej škole. Či sa mladý človek cíti 

dostatočne pripravený venovať tomuto náročnému povolaniu, vo veľkej miere záleží od jeho 

prípravy naň, preto sme sa tiež zamerali na zistenie, do akej miery sú spokojní s prípravou na 

učiteľské povolanie, ktoré im poskytuje  UPJŠ. 

 

1 MOTIVÁCIA K VYKONÁVANIU UČITEĽSKÉHO POVOLANIA 

„Učiteľská profesia je povolaním, ale zároveň aj poslaním“ (Orosová, Šmajdová 

Búšová 2012, s. 14). V súčasnosti sú mladí ľudia motivovaní k učiteľskému povolaniu 

z viacerých dôvodov. Napríklad v zahraničí sú známe výsledky výskumov, ktoré boli 

realizované na rôznych univerzitách v Georgii v Severnej Karolíne (Schutz, Crowder, White 

2001), kde bol identifikovaný výskyt motívov k voľbe povolania v takomto poradí: 

 altruistické motívy (20 %) 

 skúsenosti z minulosti (19 %) 

 bývalí učitelia (18 %) 

 osobnostné charakteristiky (13 %) 

 rodičia a rodinní príslušníci (10 %) 

 láska k deťom (7 %) 

 rovesníci (6 %) 

 záujem o predmet (4 %) 

 rodičovstvo (3 %). 

 

Z výskumov na Slovensku (Kasáčová 1998), ktoré boli uskutočnené u 294 študentov 

učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ, boli zaznamenané nasledujúce výsledky: 

 túžba stať sa učiteľom od detstva  (44, 6 %) 

 vplyv učiteľa – rodiča (15, 4 %) 

 stredoškolské štúdium (10 %) 

 vzor a vplyv konkrétneho učiteľa (8, 5 %) 

 iné motívy k štúdiu učiteľstva (pôvodne chceli študovať niečo iné, chcú pracovať 

s deťmi, zostať celý život v škole, nespokojnosť so súčasným stavom, a pod.) (18,5 

%). 

Voľba profesie môže byť založená aj na iných motívoch, a tým môže byť napr. voľba 

ľahšej cesty ako získať vysokoškolský titul, výhody učiteľskej profesie (prázdniny, kratší 

pracovný čas), absencia predstáv o iných povolaniach, neúspešný pokus dostať sa na iné 

štúdium a pod. Týmto javom sa venovala aj Schnitzerová (1994), ktorá vo svojich výskumoch 

zistila, že je vysoký podiel študentov učiteľstva, ktorí počas štúdia vyjadrovali vôľu učiť len 

v prípade, že nenájdu „lepšiu“ prácu, čo nie je veľmi vhodným dôvodom, prečo sa stať 

učiteľom. Ako uvádza Orosová a Šmajdová Búšová (2011), učiteľ by mal žiakov vychovávať 

s vnútorným presvedčením a mal by mať predpoklady na to, aby rozvíjal ich schopnosti, 

zručnosti, aby si získal ich lásku a úctu a zároveň ovplyvňoval povahu a kvalitu ich 

vzájomných vzťahov. 

Kolektív autorov (Pavlov, Valica M. 2001)  tvrdí, že v súčasnosti sú požiadavky na 

učiteľov ako na osoby, ktoré odovzdávajú kultúrne hodnoty a kultiváciu mladej generácie, na 
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strane druhej sa spolupodieľajú na vytváraní stratégií, ktoré podporujú rozvoj, ekonomickú 

prosperitu a sociálnu spravodlivosť. Neustále sa zvyšujú požiadavky na výkon učiteľov, aby 

boli tvorivými zamestnancami, čo si však vyžaduje nové profesijné kompetencie, čo môže 

byť ohrozené nasledujúcimi faktormi: 

 nejasný profesijný status a identita učiteľa 

 starnutie učiteľských zborov 

 feminizácia profesie 

 nedostatok a nerovnomernosť kvalifikovaných učiteľov v jednotlivých regiónoch 

 neatraktívnosť učiteľskej profesie 

 nedostatočná kvalita personálnej stratégie rezortu 

 nízka kvalita personálnej práce riaditeľov škôl 

 nedostatočná kvalita pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania. 

 

Našu prieskumnú vzorku tvorili študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(ďalej len UPJŠ). Išlo o študentov učiteľstva akademických predmetov (ďalej len UAP) 2. 

ročníka magisterského štúdia, ktorí už absolvovali pedagogickú prax. Študenti na UPJŠ 

študujú učiteľské odbory na dvoch fakultách – Filozofickej (študijné odbory: Anglický jazyk, 

Etická výchova, História, Latinský jazyk, Nemecký jazyk, Psychológia, Slovenský jazyk 

a literatúra, Výchova k občianstvu) a Prírodovedeckej fakulty (študijné odbory: Biológia, 

Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika). V školskom roku 2013/14 

navštevovalo 2. ročník UAP 97 študentov, z ktorých 86 odpovedalo na naše otázky v forme 

dotazníka. Výberový súbor teda predstavovalo 86 študentov 2. ročníka magisterského štúdia 

UAP Filozofickej (31 študentov) a Prírodovedeckej (55 študentov) fakulty, z toho 10 

chlapcov (11,63 %) a 76 dievčat (88,37 %). 

V úvode prieskumu nás zaujímalo, koľko % respondentov sa v skutočnosti plánuje po 

ukončení štúdia venovať pedagogickej profesii. Z ich odpovedí vyplynulo, že iba 49 % z tých, 

ktorí študujú učiteľské odbory, sa chcú po ukončení štúdia reálne venovať pedagogickej 

profesii. 14 % respondentov je rozhodnutých, že po ukončení štúdia nechce učiť. 20 % 

študentov ešte nie je rozhodnutých. To, čo považujú študenti učiteľstva akademických 

predmetov UPJŠ za pozitívum pri vykonávaní pedagogickej profesie a ktoré faktory, týkajúce 

sa tejto profesie, ich odrádzajú od tejto profesie, sme zisťovali v nasledujúcej časti. Zároveň 

nás zaujímalo, či pedagogická prax, ktorú absolvovali počas štúdia na UPJŠ, zmenila ich 

názor na vykonávanie pedagogickej profesie či už v pozitívnom alebo v negatívnom smere. 

Porovnanie výsledkov uvádzame v nasledujúcej tabuľke (tab. 1). 

 

Tab.1:Pozitíva a negatíva pedagogickej profesie 

Faktor Pozitívne vnímanie Negatívne vnímanie 

finančné ohodnotenie 1 % 94 % 

spoločenská prestíž 6 % 1 % 

dostatok voľného času 19 % 1 % 

pedagógovia na VŠ 5 % 2 % 

práca s deťmi 44 % 0,5 % 

rodina a známi 3 % 0,5 % 

iné motívy 7 % 1 % 
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Ako môžeme vidieť, za najväčšie pozitívum pedagogickej profesie naši respondenti 

považujú prácu s deťmi (44 %), čo predstavuje veľký obrat oproti výsledkom výskumov, 

uskutočnených pred niekoľkými rokmi (viď vyššie). Zaujímavosťou je, že v predchádzajúcich 

výskumoch (u nás i v zahraničí) sa tento faktor, ovplyvňujúci voľbu pedagogickej profesie, 

objavil až na posledných priečkach. Ďalším faktorom, ktorý študenti UAP vnímajú ako 

pozitívny, je dostatok voľného času (19 %), čo zrejme súvisí najmä s víziou školských 

prázdnin. Na poslednej priečke sa objavilo finančné ohodnotenie – iba 1 % respondentov ho 

vníma ako pozitívum pedagogickej profesie (drvivá väčšina ho považuje skôr za negatívny 

faktor). Tretím najväčším pozitívom pre našich respondentov je pedagogická prax, ktorú 

absolvovali počas štúdia na UPJŠ. Aj keď študenti nemali v ponuke túto možnosti, 7 % z nich 

uviedlo, že práve absolvovanie praxe počas štúdia ich viedlo k pozitívnemu vnímaniu 

pedagogickej profesie.  

Môžeme teda zhrnúť, že študenti UAP UPJŠ za najväčšie pozitívum pedagogickej 

profesie považujú prácu s deťmi a za najmenšie pozitívum finančné ohodnotenie. Zaujímavé 

by bolo sledovať, ktorý z týchto faktorov zohrá silnejšiu úlohu pri rozhodovaní uplatniť sa 

v učiteľskej profesii.  

Pre budúcich učiteľov je najvýznamnejším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje 

rozhodnutie vykonávať pedagogickú profesiu, finančné ohodnotenie (až u 94 % 

respondentov). Smutným faktom zostáva, že finančné ohodnotenie odrádza mladých ľudí od 

vykonávania pedagogickej profesie už dlhé roky a stále sa na tom nič nezmenilo stále sa u nás 

nerealizovali žiadne opatrenia, aby sa finančné ohodnotenie učiteľov zlepšilo. Aj z výskumu 

z roku 2001 (Pavlov, Valica) vyplynulo, že práve finančné ohodnotenie je najdôležitejším 

faktorom neatraktívnosti z pohľadu budúcich učiteľov. Ostatné faktory boli negatívne 

vnímané len nízkym percentom respondentov, čím sa potvrdil náš predpoklad, že práve 

finančné ohodnotenie negatívne ovplyvňuje rozhodnutie uplatniť sa v pedagogickej profesii 

oveľa viac ako ostatné faktory. 

Veľmi dôležité je rozoznávať motiváciu ku štúdiu a motiváciu k učiteľskej profesii. 

Významnou motiváciou je aj samotné štúdium učiteľstva. Sú skúsenosti, že počas 

pregraduálnej prípravy sa neskôr o správnosti voľby povolania vyjadrujú aj študenti, ktorých 

voľba bola najprv skôr náhodná, resp. úniková (Kasáčová 1998).   

 

2 PRIPRAVENOSŤ ŠTUDENTOV UPJŠ NA VYKONÁVANIE PEDAGOGICKEJ 

PROFESIE 

Pojmy výchova a vzdelávanie sú omnoho obsiahlejšie, než sa tomu rozumelo 

v minulosti a pribúdajú k nim aj ďalšie nutné oblasti, ktoré potrebuje škola, resp. učiteľ 

odovzdať svojim žiakom. Petlák (2008) ich rozdeľuje do troch kategórií: oblasť vzdelávania 

(kognitívna oblasť): patrí sem napríklad rozvoj vedomostí, schopností, ale i samostatnosti a 

tvorivosti. Ďalej je to oblasť výchovná/postojová/afektívna: rozvoj v citovej oblasti, 

sebavýchove, hodnotovej orientácii a pod. Poslednou oblasťou, ktorú spomína, je oblasť 

psychomotorická, do ktorej patrí rozvoj pohybových zručností, práca s nástrojmi a pod.  

Požiadavky na výchovno-vzdelávací proces rastú a zdokonaľujú sa. Spoločnosť si 

vyžaduje vzdelaných a zručných ľudí a školy sa snažia požiadavky spoločnosti splniť.  

V celostnom prístupe k profesii učiteľa Dytrtová a Krhutová (2009) formulujú 7 

kompetencií: 

 kompetencia predmetová (odborová) – znalosti z aprobačného odboru, je schopný 

transformovať vedecké poznatky do vzdelávacích  obsahov vyučovacích predmetov 
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 kompetencie didaktické a psychodidaktické –stratégie vyučovania a učenia, dokáže 

využívať vyučovacie prostriedky, používať nástroje hodnotenia žiakov  

 kompetencie pedagogické – procesy výchovy na základe psychologických, sociálnych 

a multikulturálnych aspektov 

 kompetencie diagnostické a intervenčné – prostriedky pedagogickej diagnostiky na 

základe individuálnych a vývojových zvláštnosti žiakov, diagnostikovanie sociálnych 

vzťahov v triede, práca so žiakmi nadanými a so špecifickými poruchami učenia 

 kompetencie sociálne, psychosociálne a komunikatívne – utváranie priaznivej klímy 

v triede, riešenie sociálnych  situácií, analýza príčin negatívnych postojov a správania 

sa žiakov, použitie prostriedkov prevencie a nápravy efektívna pedagogická 

komunikácia, spolupráca s rodičmi 

 kompetencie manažérske a normatívne – znalosti o zákonoch a normách vzťahujúcich 

sa k jeho profesii, administratívna agenda, organizácia práce žiakov i 

mimovyučovacích aktivít  

 kompetencie profesijne a osobnostne kultivujúce – široký vedomostný a kultúrny 

rozhľad, formovanie postojov a hodnotových orientácií žiakov, schopnosť reflektovať 

vzdelávacie potreby a záujmy žiakov vo svojej pedagogickej práci.  

 

V našom prieskume nás zaujímalo, akým spôsobom štúdium na UPJŠ ovplyvnilo ich 

rozhodnutie uplatniť v pedagogickej profesii a do akej miery sa cítia pripravení z hľadiska 

odborno-predmetových, psychodidaktických a iných kompetencií, potrebných pre 

vykonávanie učiteľskej profesie.  

Jedným z cieľov prieskumu bolo zistiť, či a ako sa absolvovaním praxe počas štúdia 

na UPJŠ zmenil názor študentov na vykonávanie pedagogickej profesie. V rámci  

magisterského štúdia študenti absolvovali 4 praxe – jednu priebežnú pedagogicko-

psychologickú prax (náčuvovú, hospitačnú) a tri súvislé praxe (ktorých súčasťou boli 

hospitácie, asistentské činnosti a samostatné výstupy študentov). Výsledky môžeme vidieť na 

grafe č. 1. 

 

Graf č. 1:Zmena názoru na vykonávanie pedagogickej profesie 

Absolvovanie pedagogickej praxe počas štúdia ovplyvnilo zmenu názoru u 30 % 

opýtaných. Z nich 30 % zmenilo názor v negatívnom smere. Je možné, že táto negatívna 

zmena názoru je spôsobená tým, že počas pedagogickej praxe sa študenti necítili dobre v 

pozícii učiteľa, nerozumeli si so žiakmi, prípadne ich odradili cviční učitelia (kritikou, 

19% 
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9% 

21% 
nezmenil sa, nechcem
učiť

nezmenil sa, chcem učiť
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zmenil sa, chcem učiť
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prístupom a podobne). 70 % respondentov zmenilo svoj názor v smere pozitívnom, čo 

poukazuje na fakt, že pedagogická prax počas vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov má 

svoj zmysel.  

Ďalej sme sa venovali zisteniu, do akej miery sa študenti, ktorí končia štúdium UAP 

na UPJŠ, cítia pripravení na vykonávanie pedagogickej profesie, pričom sme sa zamerali na 

oblasť odborno-predmetovú, psychodidaktickú, oblasť diagnostikovania a hodnotenia. 

Potešujúcim faktom je, že 60,5 % študentov zastáva názor, že ich UPJŠ dostatočne 

pripravuje v oblasti teoretických vedomostí na výučbu aprobačných predmetov. Naopak 

študentov, ktorí považujú svoju pripravenosť za nedostatočnú, je 25,5 %. 14 % študentov 

nevedelo posúdiť svoju pripravenosť v oblasti teoretických vedomostí.  Prvé tri roky sa na 

UPJŠ študenti venujú iba teoretickej príprave a štátnice absolvujú tiež len z vybraných 

predmetov po vedeckej a odbornej stránke. Takže, keď nastupujú na magisterský stupeň, sú 

už plne vybavení vedomosťami z teoretickej oblasti. Čo sa týka študentov, ktorí nie sú 

spokojní so svojou pripravenosťou v teoretickej oblasti, najviac zastúpené bol predmety 

slovenský jazyk, biológia a geografia v kombinácii s ďalšími predmetmi. Zdôvodnenie tohto 

faktu by požadovalo ďalší výskum. 

Čo sa týka psychodidaktických kompetencií, u študentov prevláda názor, že majú 

dostatočnú pripravenosť v tejto oblasti, okrem pripravenosti na prácu s pedagogickou 

dokumentáciou, kde až  50,5  % študentov sa necíti byť pripravených v tejto oblasti. Tento 

fakt môže byť spôsobený aj tým, že na UPJŠ sa tejto tematike venuje len predmet Manažment 

triedy, ktorý je povinne voliteľný, čo znamená, že ho absolvujú iba tí študenti, ktorí si ho 

zvolia.  Naopak, veľa študentov sa cíti byť vynikajúco pripravených v oblasti tvorby príprav. 

Tejto tematike sa venujú na UPJŠ predmety Všeobecná pedagogika a didaktika, a didaktiky 

jednotlivých aprobačných predmetov. Rovnako vysoký počet študentov je spokojný s 

prípravou v oblasti rozvrhnutia etáp vyučovacej hodiny, ktorej sa tiež venujú spomínané 

vyučovacie predmety. Každý študent je povinný v prvom ročníku absolvovať tieto predmety, 

pričom didaktiku z jednotlivých predmetov absolvujú pre každý predmet zvlášť, čiže sa týmto 

témam venujú počas štúdia minimálne 3 predmety. Odborná literatúra, ktorú sme preštudovali 

tak, ako je  zahrnutá v teoretickej časti, sa ku konkrétnym výskumom nevyjadruje.  

V oblasti hodnotenia žiakov je až 73 % študentov spokojných so svojou 

pripravenosťou, čo podľa nášho názoru súvisí s tým, že sa v priebehu štúdia, a samozrejme aj 

v priebehu praxe naučili, ako vhodne overovať a hodnotiť nadobudnuté vedomosti žiakov. 

Rovnako by sme mohli povedať, že VŠ pripravila žiakov v dostatočnej miere aj na 

preverovanie vedomostí žiakov, pretože drvivá väčšina – 98 % poukazuje odpoveďami na 

svoju spokojnosť v tejto oblasti. 

V oblasti riešenia výchovných problémov najväčšie percentuálne zastúpenie (65 %) 

predstavovali študenti, ktorí sú v danej oblasti skôr spokojní a istú mieru nespokojnosti 

s pripravenosťou v oblasti riešenia výchovných problémov, ktoré sa môžu počas pedagogickej 

profesie vyskytnúť, vyjadrilo 21 % študentov.  

 

ZÁVER 

 Prieskum ktorý sme realizovali, potvrdil, že takmer polovica študentov má záujem po 

ukončení štúdia vykonávať pedagogickú profesiu. Ich motiváciou je najmä práca s deťmi. 

Naopak, negatívne ovplyvňuje študentov pri výbere učiteľského povolania najviac finančné 

ohodnotenie. Drvivá väčšina respondentov vníma finančné ohodnotenie učiteľov ako 
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negatívum, preto odporúčame prezentovanie tohto faktu na príslušných úradoch, ktoré by mali 

túto skutočnosť zmeniť.  

 U väčšiny študentov neovplyvnilo absolvovanie pedagogickej praxe ich názor na 

vykonávanie pedagogickej profesie, a aj keď sa názor zmenil, tak vo väčšine prípadov 

v pozitívnom smere. Čo sa týka ich pregraduálnej prípravy, študenti sa cítia v oveľa vyššej 

miere pripravení z didaktického hľadiska ako v iných oblastiach, keďže priemerná spokojnosť 

študentov s pripravenosťou v didaktickej oblasti je 70,2 %, zatiaľ čo napríklad spokojnosť 

študentov s pripravenosťou na riešenie výchovných problémov je len 30 %. To môže byť 

spôsobené faktom, že väčšina predmetov, pripravujúcich študentov na pedagogickú činnosť, 

sa venuje len príprave v didaktickej oblasti. Riešeniu pedagogických problémov sa z 

povinných predmetov venuje len predmet Psychológia a pedagogická psychológia. 

Všetky tieto skutočnosti poukazujú na to, že u študentov, ktorí sa chcú venovať 

pedagogickej profesii, prevláda vnútorná motivácia pred tou vonkajšou. Vonkajšia motivácia, 

ako napríklad finančné ohodnotenie, spoločenská prestíž učiteľov, nedostatok pracovných 

miest a pod., ktorá je ovplyvnená najmä spoločnosťou a politikou štátu, je na Slovensku ešte 

stále zanedbávaná a nedocenená, čo sa prejavuje aj v tom, že sotva 50 % tých, ktorí študujú 

učiteľstvo, sa naozaj túži uplatniť v tomto krásnom, ale i náročnom povolaní a väčšinu z nich 

vedie najmä túžba pracovať s deťmi. Veľmi pozitívne výsledky sa zistili pri spokojnosti 

študentov s prípravou na vykonávanie pedagogickej profesie v teoretickej oblasti a tiež v 

didaktickej  oblasti. Spokojnosť študentov prevláda aj s prípravou v oblasti preverovania a 

hodnotenia vedomostí žiakov. Naopak, odporúčame zaviesť predmety, ktoré by sa venovali 

príprave študentov v oblasti organizovania mimoškolských aktivít, diagnostikovania 

problémov a riešenia pedagogických problémov, vzhľadom na to, že študenti vyjadrujú 

nespokojnosť s prípravou v spomínaných oblastiach. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VVGS-2013-110. 

 

LITERATÚRA 

DYTRTOVÁ. R. a M. KRHUTOVÁ, 2009. Učitel:  příprava na profesi. Praha: Grada. ISBN 

9788024728636. 

GAVORA, P., 2002. Rozhodnutie stať sa učiteľom. Pohľad kvalitatívneho výskumu. In: 

Pedagogika, roč. 54, č. 3, s. 240 – 256. 

HELUS, Z., 1995. Jak dál ve vzdelávání učitelů? In: Pedagogika, roč. 45, č. 2, s. 105 – 109. 

KASÁČOVÁ, B., 1998. Pedagogická diagnostika ako významná súčasť pedagogicko-

psychologickej prípravy učiteľov. Library of Congress, International Conference. 

http://www.pedf.cuni.cz/svi/vydavatelstvi/ucitel/ref/kasacova.html. (cit. dňa 14. 11. 2013) 

KASÁČOVÁ, B., 2001. Stávanie sa učiteľom ako proces zmeny a jeho reflexia. In. Vzdělávat 

učitele. Brno: Paido. s. 36-45. ISBN  80-7315-013-1. 

KYRIACOU, C., 2012. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál. ISBN9788026200529. 

OROSOVÁ, R. a K. ŠMAJDOVÁ BÚŠOVÁ, 2011. Výchovné pôsobenie triedneho učiteľa 

In: Vychovávateľ, roč. LIX, č. 3-4, s. 33 - 37. ISSN 0139 – 6919. 

OROSOVÁ, R. a K. ŠMAJDOVÁ BÚŠOVÁ, 2012. Zefektívnenie výchovného pôsobenia 

triedneho učiteľa implementáciou prvkov zážitkovej pedagogiky do mimoškolských aktivít. 

In: Naša škola, roč. XV., č. 5, s. 14 – 19. ISSN 1335 – 2733. 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                       84                                                        
 

PAVLOV, I. a kol., 2001. Perspektívy ďalšieho vzdelávania pedagógov na metodických 

centrách v SR. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien: Zborník 

príspevkov z konferencie. Prešov: FHPV PU – Metodické centrum. ISBN 80-8068-037-X. 

SCHNITZEROVÁ, E., 1994. Postoje študentov učiteľských fakúlt k budúcemu povolaniu. In: 

Pedagogická revue, 46, č. 7 – 8, s. 337 – 349. 

SCHUTZ, P. A. a K. C. CROWDER a V. E. WHITE, 2001. The Development of a Goal to 

Become a Teacher. In: Journal of Educational Psychology, Vol. 93.No. 2, 299 – 308. 

SPILKOVÁ, V., 2003. Učitel primární školy – klíčové kompetence a profesní standard. In: 

Pedagogické rozhľady, roč. 12, č. 2, s. 5-8. 

TUREK, I., 2010.  Didaktika. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-322-8. 

 

Kontaktné údaje 

Meno a priezvisko: Mgr. Nataša Čopíková, PhD. 

Pracovisko:  Katedra pedagogiky , Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach,  

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

E mail:   natasa.kocova@ upjs.sk 




