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TVORBA KURIKULA KURZU VYSOKOŠKOLSKEJ 

PEDAGOGIKY PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV 

 

ĽUBICA JANOUŠKOVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá postavením vysokoškolského učiteľa vo výučbe. V tomto kontexte poukazuje na 

vysokoškolského učiteľa ako odborníka v oblasti vzdelávania, ale aj výchovy, ktorá v sebe obsahuje výkonovú i 

vzťahovú dimenziu. Z hľadiska profesionalizácie edukácie a pre výkon akademickej profesie je významným 

indikátorom tvorba kurikula kurzov vysokoškolskej pedagogiky. 

 

Kľúčové slová: kurikulum, tvorba kurikula, vysokoškolský učiteľ, vysokoškolská pedagogika. 

 

Abstract: The paper deals with the role of university teacher in education.  In this context, it points out the 

university teacher as a professional in the sphere of education, but also in upbringing that comprises the both, 

competence dimension and relational dimension. Planning curriculum of courses of university pedagogy is an 

important indicator of professionalisation of education and performance of academic profession. 
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Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 

1/1208/12 „Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých. 

 

 Profesia vysokoškolského učiteľa je náročná, pretože sa vyznačuje dvoma ústrednými činnosťami – 

výučbou a výskumom. Akademické prístupy sú v týchto dvoch aktivitách do určitej miery odlišné. Z určitou 

mierou zjednodušenia možno konštatovať, že ľahšie je identifikovať kvalitu a profesionalizmus vo vedecko-

výskumnej činnosti, ako vo výučbe. Toto konštatovanie potvrdzuje aj fakt, že pre oblasť výskumu sú študenti do 

určitej miery pripravovaní už v priebehu pregraduálnej prípravy na vysokej škole. Z tohto dôvodu je potrebné, 

aby vo vysokom školstve boli stanovené spôsoby zabezpečujúce pedagogickú kvalitu realizátorov vzdelávacieho 

procesu, teda vysokoškolských učiteľov. 

Kvalita vzdelávacieho procesu závisí v rozhodujúcej miere na učiteľovi. Vysokoškolský učiteľ rovnako 

ako učitelia na nižších stupňoch vzdelávania je základným impulzom úspešnej realizácie vzdelávacieho procesu. 

Znamená to, že z hľadiska realizácie didaktického procesu, nie sú informácie len odovzdávané, ale 

prostredníctvom procesu komunikácie aj interiorizované samotnými študentmi. Základnou spôsobilosťou 

vysokoškolského učiteľa teda nie je len mechanické odovzdávanie vlastných poznatkov o danej študijnej 

disciplíny, ale predovšetkým rozvíjanie logického myslenia v súvislosti so získanými informáciami. Zo strany 

učiteľa by malo ísť predovšetkým o aktivizáciu, hľadanie a podnecovanie študentov na základe vhodného 

prístupu. Vysokoškolský učiteľ by mal byť odborníkom nielen v oblasti vzdelávania, ale aj výchovy, ktorá je 

náročná v tom, že v sebe obsahuje výkonovú i vzťahovú dimenziu. 

Vzťahová dimenzia odráža učiteľovu snahu aktivizovať študentov pri uvažovaní, riešení konkrétnych 

situácií, utváraní názorov k reálnym faktom s následným utváraním presvedčenia o potrebe a perspektíve svojho 

budúceho profesijného pôsobenia. Je dôležité, aby mal vysokoškolský učiteľ na zreteli skutočnosť, že študenti 

citlivo vnímajú okolité prostredie, jednotlivé prvky v ňom, vrátane správania sa svojich učiteľov. Učiteľ na 

vysokej škole pôsobí nielen svojimi vedomosťami, ale aj vlastnými argumentmi, reakciami, činmi 

a komunikáciou. Pritom si však musí uvedomovať, že jeho pedagogické pôsobenie umocňuje aj prostredie 

vysokej školy či konkrétnej fakulty a katedry. 

Z tohto hľadiska nadobúda na význame nielen znalosť a porozumenie predmetu, ktorý vyučuje, ale 

dôležité sú aj schopnosti a skúsenosti pri odovzdávaní vedomostí a porozumenie študentom v celom rade 

výučbových kontextov. To si vyžaduje vytváranie príležitostí pre rozvoj a rozširovanie učiteľských spôsobilostí. 

Nevyhnutné je zdôrazniť, že vzdelávací proces je potrebné realizovať primeranými metódami, pretože učiteľ do 

určitej miery utvára, resp. ovplyvňuje vzťah študenta k budúcej profesii a poznávanie jeho úloh nielen ako 

vysokoškolského študenta, ale aj tých ktoré plní v mimoškolskom živote. Jarmila Skalková (2008, s. 21) v tomto 

zmysle poukazuje na skutočnosť, že „praktická pedagogická činnosť učiteľa sa stáva experimentujúcou. Toto 

experimentovanie sa organicky spája so zdokonaľovaním vlastnej práce.“ 

Henry Ellington (2000, s. 311) uvádza sedem zlatých pravidiel pre vysokoškolského učiteľa: 

1. Zistiť ako sa študenti učia. 

2. Určiť primerané ciele výučby. 

3. Používať optimálne metódy výučby. 
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4. Používať optimálne metódy hodnotenia študentov. 

5. Monitorovať a vyhodnocovať vlastné vyučovacie postupy (sebareflexia). 

6. Snažiť sa vždy podať čo najlepší výkon, neustále ho zdokonaľovať. 

7. Permanentne sa vzdelávať, držať krok s najnovším vývojom, a to nielen v odbore, ale aj v pedagogickej 

oblasti. 

 Učiteľovo poňatie výučby predstavuje súbor jeho názorov, presvedčení a postojov i argumentov, ktorými 

daný učiteľ zdôvodňuje. Ide napr. o jeho ponímanie cieľov, organizačných foriem, metód výučby, študenta ako 

jednotlivca i člena skupiny, ako aj seba samého ako učiteľa a roly ďalších účastníkov pedagogického procesu 

(Obst, 2002). Zhodný názor nachádzame u Ivana Tureka (2008), ktorý uvádza, že učiteľovo chápanie výučby 

obsahuje viacej zložiek napr. cieľov výučby, učiva, chápanie študentov, metód a foriem výučby, učiteľskej 

profesie, seba samého, kolegov, nadriadených atď. Podľa Jana Průchu (2002b) sa však ako vhodný termín so 

širším obsahom a súčasne kompatibilný s medzinárodným úzusom javí pojem učiteľovo pedagogické myslenie.  

 Učiteľove pedagogické myslenie možno chápať ako komplex profesijných ideí, postojov, očakávaní, 

prianí a predsudkov, ktoré vytvárajú základňu pre učiteľovo jednanie, pre vnímanie a realizáciu edukačného 

procesu. Učiteľovo myslenie má celý rad rysov, ktoré sú sčasti spoločné všetkým príslušníkom profesijnej 

skupiny, sčasti je individuálne variabilné, je sčasti uvedomené, sčasti neuvedomené, má sčasti kognitívny základ, 

sčasti má emotívny charakter. „Obsahovo je učiteľovo pedagogické myslenie orientované predovšetkým na 

samotný edukačný proces, na jeho ciele, na učivo, na organizáciu a metódy výučby – teda to, čo sa chápe ako 

učiteľovo poňatie výučby“ (Průcha, 2002a, s. 195). 

 Učiteľovo chápanie výučby poskytuje významový a hodnotový rámec, z ktorého možno porozumieť 

pedagogickej činnosti a dynamike profesijného vývoja učiteľa v priebehu profesijnej kariéry, pričom plní 

niekoľko význačných funkcií. 

 Otto Obst (2002, s. 111) vymenúva nasledovné funkcie, ktoré plní učiteľovo chápanie výučby: 

- projektívnu – ovplyvňuje čo a ako učiteľ zamýšľa robiť, 

- selektívnu – pomáha učiteľovi pri rozhodovaní o tom, čo je dôležité a čo nie, 

- motivačnú – je tým, čo učiteľa motivuje k určitej činnosti, ale aj k ľahostajnosti či odporu, 

- regulačnú – na poňatí výučby záleží, ako sa učiteľ rozhoduje, ktoré riadiace postupy uprednostňuje, 

- korelatívnu – o čo sa učiteľ snaží, ako v konkrétnych situáciách reálne koná. 

Vysokoškolský učiteľ má nielen vzdelávať, ale aj vzbudzovať k vedeckej práci, lebo štúdium na vysokej 

škole je predovšetkým samostatné a vedecké, napriek tomu je rola učiteľa stále nenahraditeľná. V tomto smere 

vystupuje vysokoškolský učiteľ v mnohých rolách, kedy poskytuje rady a usmernenia, ktoré majú študentom 

pomôcť rozmýšľať a dospievať k vlastným záverom. Aj v tejto oblasti je jeden z vážnych problémov vzdelávacej 

práce vysokoškolského učiteľa. Na jednej strane je nevyhnutné študenta rešpektovať, na strane druhej je 

potrebné mu vysvetľovať jeho klady i zápory vo vzťahu k odboru štúdia, v oblasti učenia sa a správania. To je 

možné dosiahnuť len prejavmi učiteľovej odbornosti, prístupu a komunikácie. 

Jaroslava Vašutová (2002, s 125) zdôrazňuje, že od charakteru vzdelávacieho kontextu možno odvodiť 

faktory priamo vstupujúce do zmien stratégií vysokoškolskej výučby: 

- Faktor cieľov vzdelávania – pripraviť študenta nielen v danom odbore, ale vybaviť ho prenositeľnými 

kľúčovými zručnosťami a schopnosťami pre celoživotné učenie. Od učiteľa to vyžaduje zahrnúť do 

cieľov výučby utváranie a rozvíjanie týchto zručností a schopností a zvoliť k tomu vhodné didaktické 

prostriedky. 

- Faktor času – čas na výučbu a starostlivosť o študentov je obmedzovaný inými aktivitami. 

- Faktor študentov – narastá počet vysokoškolákov, zväčšujú sa študijné skupiny a prehlbuje sa ich 

intelektová rozmanitosť. Zvyšuje sa počet študentov vyššej vekovej kategórie s praktickou skúsenosťou, 

mení sa osobnosť vysokoškolského študenta s väčším rozptylom motívov, záujmov, potrieb. To si 

vyžaduje diferencovaný metodický prístup učiteľa. Vytvárajú sa nové roly študenta, ktoré sú 

konfrontované s novými rolami učiteľa. 

- Faktor foriem štúdia – rozvoj a posilňovanie individualizovaných a dištančných foriem štúdia vyžaduje 

inú štruktúru a preferencie pedagogickej činnosti, iné kompetencie vysokoškolského učiteľa, 

diferencované metodické prístupy. 

- Faktor organizácie štúdia – modulový a kreditový systém si vyžadujú inú štruktúru kurikula, iné spôsob 

hodnotenia študentov. 

- Faktor študijných programov – prináša diverzifikované poňatie kurikula v bakalárskych, magisterských 

a doktorandských programoch, diverzifikované študijné požiadavky. 

- Faktor nových informačných a komunikačných technológií – vyžaduje začlenenie internetu 

a počítačovej techniky do stratégií výučby a štúdia. 

- Faktor inovácií výučby – zmena konceptu výučby je spätá s novými koncepciami a modelmi výučby 

a s rozvíjaním žánrov výučby, čo si vyžaduje nové vedomosti a didaktické zručnosti učiteľa. 

- Faktor učiteľa – definuje nové roly a koncept vysokoškolského učiteľa v rovine kompetencií. 
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Pedagogická činnosť na vysokej škole má celkom iný rozmer ako na školách nižších vzdelávacích úrovní. 

Portfólio pedagogických činností vysokoškolského učiteľa obsahuje priamu výučbu, vedenie záverečných prác, 

tvorbu študijných a iných materiálov. Jednoznačne sa možno prikloniť ku konštatovaniu J. Vašutovej (2002), že 

pedagogická činnosť je alebo by mala byť vysoko odbornou a kreatívnou činnosťou, do ktorej sa premieta 

vedecká erudovanosť, osobnostné kvality a pedagogická kompetencia vysokoškolského učiteľa. 

 Vyššie vymedzené faktory jednoznačne poukazujú na potrebu rozvíjania pedagogickej kompetencie ako 

generickej profesijnej kompetencie vysokoškolského učiteľa. Chápanie pedagogickej kompetencie ako 

generickej odráža skutočnosť, že vysokoškolskí učitelia v rámci pedagogickej činnosti vykonávajú v podstate 

podobné role, ktoré bezprostredne ovplyvňujú kvalitu vzdelávacieho procesu (napr. rola prednášateľa, 

cvičiaceho, konzultanta, hodnotiteľa, tvorcu učebných materiálov a pod.). 

Pedagogická kompetencia vysokoškolského učiteľa 

Efektívne vedenie výučby a jej hodnotenie spočíva predovšetkým v pedagogickej kompetencii. Pojem 

pedagogická kompetencia v sebe zahŕňa atribúty, ktoré popisujú spôsobilosť, kvalifikovanosť - kompetentnosť 

vysokoškolského učiteľa k pedagogickej či didaktickej (výučbovej) činnosti. Iveta Bednaříková (2009, s. 13) 

uvádza, že „byť kompetentný v pedagogickej práci znamená spĺňať predpoklady na jej vykonávanie, byť v nej 

úspešný, vedieť ju vykonávať účinne a zároveň si uchovávať potrebnú mieru autenticity vlastnej osobnosti.“ 

 Pedagogická kompetencia nespočíva len v ovládaní sústavy pedagogických kategórií a teórií, ani ako 

umenie sprostredkovať vzdelávací obsah. „Pedagogickú kompetenciu vysokoškolského učiteľa je potrebné 

chápať ako súbor špecifických a vysoko expertných vedomostí, zručností, postojov a skúseností, ktoré reflektujú 

dynamiku vzdelávacích procesov na  terciárnej úrovni a premeny študentskej populácie, jej intelektové 

a osobnostné predpoklady, individuálne záujmy a vzdelávacie potreby“ (Vašutová, 2002, s. 136). 

 Mnoho autorov sa zhoduje v tom, že do pojmu pedagogickej kompetencie je nutné zahrnúť i pedagogické 

skúsenosti, špecifické štýly výučby, respektíve učiteľovo chápanie vysokoškolskej výučby. 

 Podľa J. Vašutovej (2002, s. 136 – 137) základ pedagogickej kompetencie tvoria nasledovné oblasti 

vedomostí, zručností a postojov: 

- oblasť interpersonálnych stratégií (vzťahy a interakcie), 

- oblasť stratégií učenia študentov (kognitívne štýly, motivácia, zdroje a bariéry učenia, študijnú 

úspešnosť), 

- oblasť rozvoja osobnosti študentov a ich profesionálna socializácia (osobnostné zručnosti, skúsenostné 

učenie, sociálne učenie, individuálne záujmy a potreby, vekové a intelektové zvláštnosti študentov), 

- oblasť manažmentu študijných činností študentov (usporiadanie študijných podmienok pre podporu 

učenia, riadenie študijných činností, kontrola a dokumentácia), 

- oblasť transformácie nových vedných poznatkov do kurikula (vytváranie a aktualizovanie kurikula), 

- oblasť projektovania študijných programov/kurzov/výučby, 

- oblasť používania heuristických, bádateľských, aktivizujúcich a učenie podporujúcich metodických 

postupov vo výučbe, 

- oblasť aplikovania informačných technológií (výučba podporovaná počítačom), 

- oblasť stratégie hodnotenia študentov (skúšanie, testovanie, spätná väzba, formatívne a sumatívne 

hodnotenie, sebahodnotenie študentov, nástroje sebareflexie študentov), 

- oblasť stratégie hodnotenia výučby (nástroje hodnotenia a efektívnosti výučby), 

- oblasť pedagogickej tvorivosti pri tvorbe študijných textov a materiálov pre výučbu, 

- oblasť sebahodnotenia a sebareflexie vysokoškolských učiteľov (techniky a ich efektívnosť, 

sebavzdelávanie, sebarozvoj). 

K uvedenej enumerácií prevažne pedagogicko-psychologických oblastí vedomosti a zručností môžeme do 

pedagogickej kompetencie zahrnúť i vedomosti zo sociológie, rétoriky, manažmentu, sociálnej komunikácie 

a ďalších disciplín, ktoré vysokoškolský učiteľ uplatňuje v práci so študentmi a pri riešení mnohorakých 

pedagogických problémov. 

Podľa J. Vašutovej (2009) by mala byť súčasťou pedagogickej kompetencie reflexívna kompetencia. 

Autorka (2009, s. 15) poukazuje na skutočnosť, že „koncept reflexie sa stáva veľmi frekventovaným 

predovšetkým v profesionalizácii učiteľov rôznych kategórií na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému. 

Reflexívne myslenie a jednanie učiteľa je postavené na rozvinutých kompetenciách, ktoré umožňujú „pohybovať 

sa“ v meniacich sa kontextoch a uspôsobovať prostriedky a procesy výchovy a vzdelávania konkrétnym 

podmienkam.“ 

 Z uvedeného vyplýva, že reflexívna, resp. sebareflexívna kompetencia predstavuje schopnosť učiteľa 

diagnostikovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť. Následne poznatky získané vlastnou reflexiou 

(sebareflexiou) využiť na skvalitnenie svojej pedagogickej práce. Sebareflexia a reflexia vysokoškolských 

učiteľov vyžaduje nielen schopnosť vlastnej sebaregulácie na základe sebakontroly, sebahodnotenia 

a sebausmerňovania, ale aj porovnávanie a spájanie jednotlivých pedagogických vedomostí a zručnosti 

so špecifikami vysokoškolskej výučby. 
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Profesionálna sebareflexia učiteľa je nutnou podmienkou jeho odborného rastu, pedagogickej 

kompetencie a odbornej i ľudskej zodpovednosti. V pedagogickom kontexte má sebareflexia učiteľov niekoľko 

fáz: opätovné vybavenie, popis a rozbor kľúčových prvkov, hodnotenie či prehodnotenie, spôsoby vysvetlenia, 

prijatie rozhodnutí a stanovenie ďalšej stratégie (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 209). 

 Reflexívna kompetencia závisí na zručnosti vysokoškolského učiteľa adekvátne analyzovať, hodnotiť, 

usporiadať a zovšeobecniť edukačnú realitu odrážajúcu široké spektrum pedagogických rolí, ktoré je typické pre 

vysokoškolské vzdelávanie. Je kvalitou toho, ako učiteľ dokáže na základe spätnoväzbových (vlastných 

a vonkajšieho okolia) informácií diagnostikovať vlastnú činnosť a vyvodiť z nej poznatky, ktoré pozitívne 

ovplyvnia jeho pedagogické pôsobenie. Chápanie tejto kompetencie ako integrálnej súčasti pedagogickej 

kompetencie vyplýva z jej vnímania ako nevyhnutnej spôsobilosti poznávať a hodnotiť vlastnú pedagogickú 

činnosť. Na základe jej výsledkov následne projektovať postup ďalšieho skvalitnenia svojho pedagogického 

pôsobenia, teda pedagogickej kompetencie. 

 Rastúce požiadavky na kvalitu vysokoškolského vzdelávania a práce vysokoškolského učiteľa zvýrazňujú 

dôležitosť do určitej miery obchádzanej pedagogickej kompetencie. Hlavnou podmienkou je akademická 

spôsobilosť, ktorá je orientovaná na predmet výučby a nie na proces výučby. Na rozdiel od primárneho 

a sekundárneho vzdelávania nie je zákonom ani vysokými školami stanovená smernica predpisujúca povinné 

pedagogické vzdelanie. 

Profesijný rozvoj vysokoškolských učiteľov je zvyčajne stotožňovaný s akademickou kariérou, ktorá 

obsahuje jednotlivé úrovne vedeckej prípravy ako nevyhnutnej podmienky pre dosiahnutie príslušnej kategórie 

vysokoškolského učiteľa. Menej je už spájaná s pedagogickou prípravou. K tomuto konštatovaniu nás vedie 

skutočnosť, že obyčajne sa vychádza z presvedčenia, že pedagogická kompetencia sa automaticky nadobúda 

s rastúcimi praktickými skúsenosťami, čo je podľa nášho názoru do určitej miery zavádzajúce a nesprávne. 

V tomto kontexte je zaujímavá štúdia autoriek Jitky Oravcovej a Zlaty Vašašovej (2008) „Osobnostné 

vlastnosti vysokoškolského učiteľa z pohľadu študentov“, analyzujúca okrem iného, vlastnosti vysokoškolských 

učiteľov vo vzťahu k edukačnému procesu prostredníctvom prieskumu názorov študentov. Na základe získaných 

výsledkov, autorky dospeli ku konštatovaniu, že prejavy odbornosti vysokoškolského učiteľa, ktoré sú 

hodnotené v rámci evalvácie vysokoškolských učiteľov (získanie PhD, publikačná činnosť ...) sú pre študentov 

absolútne bezvýznamným kritériom pre hodnotenie jeho pedagogickej spôsobilosti. 

Exkurz do problematiky kurikula a jeho tvorby 

 Pojem kurikulum je dnes frekventovaným termínom nielen v odbornej pedagogickej a andragogickej 

literatúre, ale aj medzinárodných či národných dokumentoch upravujúcich oblasť vzdelávania. Napriek tomu ho 

v odbornej terminológii sprevádza stála neujasnenosť. 

 Etymologicky pôvod termínu curriculum nachádzame v latinčine currere a vyjadruje beh alebo priebeh. 

Alan Rogers (2002) uvádza, že slovo kurikulum znamená niečo ako „dostihová dráha“, alebo „smer pretekov“, 

čo pripomína, že to, o čom hovoríme sú aktivity, ktoré študenti vykonávajú, aby dosiahli vlastné ciele učenia 

a nielen programov, ktoré majú učitelia naplniť. 

 V širšom vymedzení predstavuje všetko učenie, ktoré prebieha v škole alebo v iných inštitúciách, a to ako 

plánované, tak neplánované učenie. Širšie uchopenie pojmu kurikulum teda súhrne postihuje celú vzdelávaciu 

realitu. V tejto súvislosti nachádzame v odbornej literatúre pojem metakurikulum. Metakurikulom sa rozumie, ak 

sa do kurikula zaradí problematika metakognície a metaučenia (ako poznávať, ako sa učiť a riadiť svoje učenie), 

teda metakognitívne témy – učenia o učení (Turek, 2008). 

 Zdeněk Palán a Tomáš Langer (2008, s. 113) uvádzajú, že kurikulum je prevažne chápané ako „súhrnná 

informácia o vzdelávacích zámeroch, vypovedajúca komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese a jeho 

dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch.“ Súčasťou kurikula sú predovšetkým informácie o cieľoch, obsahu, 

organizácii vzdelávania, vyučovacích metódach a prostriedkoch, ako aj o spôsobe kontroly a hodnotenia. 

Prekračuje tak rámec učebného plánu, resp. učebných osnov. Toto vymedzenie korešponduje s najvšeobecnejším 

chápaním kurikula, ktoré nachádzame v mnohých odborných pedagogických a andragogických prácach 

(Walterová 2004, Turek 2008, Prusáková 2005, Beneš 2003, 2008), poukazujúcich na skutočnosť, že 

v porovnaní s pojmom obsah vzdelávania sa pojem kurikulum chápe veľmi široko a jeho rámec je možné 

vymedziť otázkami typu: 

- Prečo – vízia, očakávania, stratégia, potreby, hodnoty, perspektívy, spoločenské skupinové 

a individuálne. Komponenty: funkcie a ciele.  

- Koho – osobitosti sociálne, vekové, generačné, etnické, pohlavia, profesie, a pod. Komponenty: 

charakteristiky učiacich sa. 

- Čo – poznanie, praktické skúsenosti. Komponenty: obsah vzdelávania. 

- Kedy – v akom veku, v akej postupnosti, časovom rozsahu, v akých časových jednotkách. Komponenty: 

čas a formy vzdelávania 

- Ako – stratégia vzdelávania, spôsoby interakcie, postupy vzdelávania. Komponenty: metódy 

vzdelávania. 
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- Za akých podmienok – legislatívny rámec, riadenie, financovanie, učebné prostredie, podporné aktivity 

a štruktúry. Komponenty: organizácia a riadenie. 

- Aká efektivita – funkcie a kritéria hodnotenia, metódy a nástroje hodnotenia, spôsoby oboznamovania 

s výsledkami hodnotenia. Komponenty: kontrola a hodnotenie (Prusáková, 2005, s. 98). 

 Vzhľadom na analyzovanú tematiku považujeme vymedzenú charakteristiku a kľúčové otázky za 

dostačujúce pre jej uchopenie, aj keď témotvorný kľúčový pojem kurikulum je obtiažne postihnúť v plnej 

zložitosti a rozsahu.  

 Neexistuje jednoznačná definícia kurikula, rovnako ako neexistuje jeho jednotná a ucelená teoretická 

reflexia. Z určitou mierou zjednodušenia možno konštatovať, že užší význam pojmu kurikulum sa obmedzuje 

prevažne len na obsahovú stránku vzdelávania, teda na učivo. V širšom chápaní je pojem kurikula interpretovaný 

systémovo a strategicky v tom zmysle slova, že zahŕňa štruktúru didaktických javov, ktoré umožňujú kultúrny 

prenos. Týmito javmi sú nielen učivo, ale aj stanovené ciele, organizácia a metódy vzdelávacieho procesu, 

hodnotenie výsledkov, t. z. postupy zisťovania úrovne realizácie vzdelávacích cieľov. 

 V snahe postihnúť zložitú štruktúru kurikula sa vyčleňujú jeho základné časti, tzv. dimenzie. Z hľadiska 

konkrétneho vzdelávacieho procesu možno rozlíšiť nasledovné dimenzie:  

- ideová, ktorá je reflexiou vzdelávacích cieľov, ktoré sa premietajú ako všeobecné princípy do všetkých 

ostatných dimenzií a do konkrétneho vzdelávacieho procesu,  

- obsahová je určujúcou zložkou kurikula, pretože sprostredkovaný obsah predurčuje stavebné kamene 

výučby, konkretizuje vzdelávací cieľ a do značnej miery určuje i voľbu optimálnych metód, 

- organizačná je spojená s jednotlivými typmi vzdelávacích inštitúcií, 

- metodická, v rámci ktorej sa jeho funkcia zameriava na priame usmerňovanie, zabezpečovanie a riadenie 

vzdelávacieho procesu. Táto dimenzia zahŕňa aj priebežné diagnostikovanie vzdelávacieho procesu 

a hodnotenie dosahovaných výsledkov (Maňák, Janík, 2009, s. 118 - 119). 

I. Turek (2006, s. 106) rozlišuje z hľadiska všeobecných princípov tvorby dva základné typy kurikula: 

- normatívny, sprostredkujúci typ, vychádza z predpokladu , že vzdelávacie aktivity sú orientované na 

vopred určené ciele, a preto vyžaduje ich jasnú, presnú a konkrétnu podobu, t. z. špecifické ciele, 

- participatívny, ústretový typ, hlavným problémom tvorby kurikula je vytvorenie podmienok pre 

interakciu medzi účastníkom a učivom. Nevymedzuje exaktne ciele ani učivo, z čoho vyplýva problém 

pre porovnávanie účastníkov, ich hodnotenie podľa štandardov. 

 „Vo vzdelávaní dospelých je dôležité, aby kurikulum bolo otvorené, systém pružný, umožňujúci 

inováciu, orientované na situáciu, na potreby a záujmy individuálne, skupinové a spoločenské. Pre tvorbu 

kurikula sú východiskom jasne, konkrétne a primerane stanovené ciele“ (Prusáková, 2005, s. 98). 

 David Greger (2006, s. 123) uvádza štyri základné otázky pri tvorbe kurikula podľa jedného z klasikov 

teórie kurikula Ralpha Tylera, ktoré možno aplikovať aj na oblasť vzdelávania dospelých (vysokoškolských 

učiteľov): 

1. Aké sú ciele vzdelávania, ktoré majú byť dosiahnuté? 

2. Aké vzdelávacie činnosti a skúsenosti môžu najlepšie poslúžiť k dosiahnutiu týchto cieľov? 

3. Ako môžu byť tieto činnosti a skúsenosti najlepšie zabezpečené a organizované? 

4. Akým spôsobom môžeme určiť či boli tieto ciele dosiahnuté? 

Kurikulárny prístup k didaktickému procesu možno charakterizovať ako rozvoj cieľov, obsahov, foriem 

a metód vzdelávania, ktorý prebieha za spoluúčasti tvorcov vzdelávacích programov, lektorov, účastníkov 

i objednávateľov vzdelávacích aktivít. Kurikulum vedie k formulovaniu stratégie vzdelávania, zdokonaľovaniu 

jej plánovania, realizácie a vyhodnotenia.  

 J. Průcha (2002a, s. 246 ) hovorí vo svojom chápaní kurikula ako obsahu vzdelávania o nasledovných 

formách jeho existencie: 

- koncepčná – koncepcie, vízie, plány o tom, čo má byť obsahom vzdelávania obsiahnuté v dokumentoch 

vzdelávacej politiky (kurikulárnych dokumentoch), 

- projektová – plánované projekty obsahu vzdelávania (vzdelávacie programy, učebné plány a osnovy, 

štandardy vzdelávania), 

- realizačná – obsah vzdelávania prezentovaný účastníkom vzdelávania (konkrétne akty prezentácie učiva 

učiteľom či výučbovými médiami), 

- rezultátová (dosiahnutá) – obsah vzdelávania percipovaný subjektom edukácie (vzdelávacie výsledky, 

osvojené učivo), 

- efektová – obsah vzdelávania fungujúci na strane subjektov edukácie (efekty obsahu vzdelávania 

v profesijnej kariére, postojoch a pod.). 

 Prvé tri formy možno zároveň považovať za základné etapy tvorby kurikula. Rezultátová a efektová 

forma je prirodzeným výsledkom predchádzajúcich foriem, pričom ich význam spočíva v možnosti prípadných 

korekcií. Tvorba kurikula je teda komplexný proces, t. z., že sa týka aj osvojených vedomostí a schopností ich 

aplikácie a zároveň sa vzťahuje k analýze jeho silných a slabých stránok. Tieto formy, resp. etapy rozhodujú 

o tom ako bude vyzerať samotný proces vzdelávania a aká bude jeho účinnosť. Z tohto hľadiska je kurikulum 
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základným prostriedkom pre napĺňanie vzdelávacích cieľov. Na druhej strane je systemizujúcim aspektom 

kurikula práve vzdelávací cieľ, ktorý má účastník dosiahnuť a ktorý vo všeobecnosti určuje vzdelávací obsah, 

ako aj ostatné didaktické kategórie (formy, metódy, prostriedky, spôsob kontroly a hodnotenia). 

 

Tvorba kurikula kurzu vysokoškolskej pedagogiky 

 

Ako už bolo uvedené, v systéme zdokonaľovania práce učiteľov vysokých škôl je zohľadňované odborné 

skvalitňovanie práce a kvalifikačný rast, čo sa prejavuje v získavaní vedeckých hodností a vedecko-

pedagogických titulov. Nutné je však sledovať aj pedagogickú úroveň vysokoškolského učiteľa, teda 

skutočnosti, ako vyučuje, koľko času venuje potrebám študentov a pod. Rudolf Štepanovič (2009, s. 93) 

konkretizuje predpoklady a požiadavky pre prácu vysokoškolského učiteľa vymedzením nasledovných atribútov: 

„odborná pripravenosť, pedagogicko-psychologická spôsobilosť, organizačné schopnosti, schopnosti 

podnecovať a rozvíjať samostatnosť a kreativitu, kultivovaný jazykový prejav, zmysel pre spravodlivosť, 

objektívnosť, zásadovosť, cieľavedomosť a rozhodnosť, kultivované správanie voči študentom, zmysel pre 

vzájomnú úctu, dôveru, taktnosť, vytváranie optimálnej klímy v triede a škole a i.“ 

Janette Brixová, Michal Grell (2010, s. 8) chápu proces výučby na vysokej škole ako transformačný 

proces základných údajov o vyučovanej problematike na poznatky a informácie, ktoré sú postupne 

sprístupňované študentom prostredníctvom obsahu a zodpovedajúcej metódy na prednáškach, cvičeniach 

a seminároch a pod. Zaoberajú sa didaktickým procesom vo vysokoškolskom prostredí na základe troch 

princípov: 

- umením myslieť v rámci daného problému, 

- orientáciou v problematike, 

- vedením študenta k vlastnému názoru a vyvodzovaniu záverov. 

 Určitý posun v chápaní profesie vysokoškolského učiteľa, ktorý sa odvíja o celkovej reformy 

vysokoškolského vzdelávania, ovplyvňuje vzdelávanie akademických pracovníkov. V súlade s neustálymi 

požiadavkami zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania je potrebné zvyšovať a zdokonaľovať kvalitu 

pedagogickej úrovne vysokoškolských učiteľov. Kvalitná pedagogická príprava by im mala poskytnúť nielen 

vedomosti o základných faktoch, konceptoch vysokoškolskej pedagogiky, jej porozumenie a následné použitie, 

ale aj schopnosť hodnotenia, analýzy a nakoniec i syntézy (novej tvorby).  

 

Prečo? 

 

 V tomto zmysle má význam systematické vzdelávanie vysokoškolských pedagógov nielen v odbornej, ale 

aj pedagogickej oblasti ako predpoklad výkonu akademickej profesie. Cieľom vzdelávania vysokoškolských 

učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky je naučiť vysokoškolských učiteľov orientovať sa v oblasti 

vysokoškolskej pedagogiky, ktorá nebola náplňou ich vysokoškolského štúdia. Osvojenie jej poznatkov by 

mohlo skvalitniť pedagogickú prácu so študentmi a viesť k tomu, že didaktický proces sa môže zbaviť 

prekonaných šablón a zmeniť prípadný statický charakter. 

 

Koho? 

 

 Cieľovú skupinu by mali tvoriť vysokoškolskí učitelia vo všetkých kategóriách, pričom primárnou 

cieľovou skupinou by boli začínajúci učitelia a učitelia s malou (menej než päťročnou) pedagogickou praxou, 

ktorí neabsolvovali vysokoškolský pedagogický študijný program alebo kurz vysokoškolskej pedagogiky.  

 

Čo? 

 

 „Vysokoškolská pedagogika je veda o výchove a vzdelávaní na univerzite alebo inom type 

vysokoškolskej inštitúcie. Medzi hlavné témy, ktorými sa zaoberá patria: VŠ a jej funkcie, kurikulum, 

vysokoškolskí študenti a učitelia, formy a metódy výučby, učenie a študium, hodnotenie, komunikácia, klíma, 

akademické zbory a ich ďalšie vzdelávanie“ (Vašutová, 2009, s. 777). Jej konkretizácia na osobnosť 

vysokoškolského učiteľa, metódy jeho práce a na osobnosť študenta a jeho spôsoby učenia je východiskom pre 

pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov.  

 Zvláštnu pozornosť si zaslúži vysokoškolská didaktika ako disciplína, ktorá sa rozhodujúcim spôsobom 

podieľa na utváraní pedagogickej kompetencie pre vyučovanie (didaktickej kompetencie). J. Vašutová (2009, s. 

779) uvádza, že vysokoškolská didaktika sa vydeľuje buď ako samostatný odbor, alebo je samostatnou oblasťou, 

prípadne je považovaná za legitímnu súčasť vysokoškolskej pedagogiky. Podľa vyššie uvedenej autorky patria 

medzi nosné témy, ktorými sa zaoberá: 

- procesy, formy a metódy vysokoškolskej výučby, inovácie vo výučbe, 

- učenie študentov a štýly učenia, hodnotenie študentov a študijná úspešnosť, 
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- projektovanie a hodnotenie výučby, vysokoškolské kurikulum, 

- interakcia a komunikácia učiteľ študent vo výučbe, 

- informačné a komunikačné technológie vo výučbe. 

Poznanie týchto oblastí umožní učiteľom stanoviť adekvátny cieľ, obsah, vyučovacie metódy používané 

na prednáškach, seminároch, resp. cvičeniach, používať informačné technológie a nové didaktické pomôcky pri 

výučbe, spoznávať osobnosť študenta z pedagogických aspektov potrebných pre rozvoj osobnosti. 

Vymedzené obsahové zameranie vysokoškolskej pedagogiky, ako aj vysokoškolskej didaktiky môže 

napomôcť pri tvorbe kurikula v oblasti pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov.  

 

Kedy? 

 

Vzdelávanie by malo prebiehať formami a metódami, ktoré sa najviac približujú vysokoškolskému 

vzdelávaniu, pričom je nutné rešpektovať špecifiká vzdelávania dospelých. Táto podmienka vychádza zo 

špecifickosti edukačnej reality, ktorá je výrazne determinovaná požiadavkami vysokoškolskej výučby a cieľovou 

skupinou vzdelávania. 

 Pri voľbe formy vzdelávania vysokoškolských učiteľov je potrebné brať do úvahy náročnosť tejto 

profesie. Predstavuje limitujúci faktor, najmä z časových dôvodov (prerušenie vlastnej výučby, resp. iných 

pracovných povinností). Z tohto hľadiska sa ako vhodná a doteraz najčastejšie používaná forma javí kurz. 

 Kurz je „krátkodobá skupinová forma vzdelávania, zvyčajne mimo pracoviska kooperatívneho 

charakteru. V rámci kurzu možno použiť rozličné metódy. Orientovaný by mal byť viac na výcvikové metódy. 

Je možné odporučiť pomer medzi teóriou a praxou nasledovne: prednášky 30%, cvičenia 60%, vyhodnocovanie 

10%“ (Prusáková, Kazanková, Kováč, 2009, s. 37). 

 Vzhľadom na limitujúce faktory, ktoré vyplývajú z vyťaženosti vysokoškolských učiteľov by mali byť 

kurzy organizované blokovou formou. Obsah jednotlivých blokov by však mal vychádzať z logickej štruktúry 

obsahového usporiadania vysokoškolskej pedagogiky – od základných poznatkov k špecifickým. Zároveň je 

potrebné rešpektovať rôznorodé vzdelávacie potreby v oblasti vysokoškolskej pedagogiky v jednotlivých 

kategóriách vysokoškolských učiteľov. 

 Konzultácia ako forma vzdelávania by mohla byť využívaná ako satelitná. Viera Prusáková (2001) 

charakterizuje konzultáciu ako formu vzdelávania, v rámci ktorej odborník - konzultant poskytuje účastníkom 

vzdelávania pomoc. Jeho pomoc je orientovaná na vysvetľovanie, rady, odporúčania a návody týkajúce sa 

obvykle náročnejších častí obsahu vzdelávania. 

 Konzultácia ako sprievodná forma by sa mala týkať konkrétnych otázok a problémov pedagogickej práce 

učiteľa. V tomto zmysle možno považovať konzultáciu za otvorený proces, ktorý vychádza z konkretizácie 

špecifík pedagogickej činnosti konkrétneho vysokoškolského učiteľa, s konkrétnymi špecifickými cieľmi. To 

znamená, že táto forma predpokladá systematické vzdelávanie a samoštúdium. 

Sebavzdelávanie, samoštúdium je možné v tejto profesii chápať ako samozrejmosť, „nutnosť“. Forma 

sebavzdelávania sa vyznačuje tým, že lektor a účastník vyučovacieho procesu sú vlastne spojení do jednej osoby 

(Mužík, 2011). „Samoštúdium je komplexný edukačný proces, ktorého efektívnosť je podmienená tým, či učiaci 

sa má jednoznačne ujasnené ciele, schopnosť sebahodnotenia, schopnosť a možnosť porovnávať svoje študijné 

výsledky so študijnými cieľmi, či má schopnosť sebamotivácie, či má k dispozícii vhodné študijné pomôcky, či 

má možnosť konzultácie a poradenstva“ (Prusáková, Kazanková, Kováč, 2009, s. 37). Práve samostatné riadenie 

podnecujúceho a podporujúceho rozvíjania samých seba, t. z. samostatného učenia sa a vzdelávania má v tejto 

profesii kľúčových význam. 

 Charakteristiky vybraných foriem jednoznačne poukazujú na ich blízkosť k vysokoškolskému 

vzdelávaniu a jeho špecifikám. Možno konštatovať, že vo vzdelávaní vysokoškolských učiteľov má 

nezastupiteľné miesto klasický spôsob výučby, teda priama (prezenčná) forma, pretože vysokoškolská 

pedagogika patrí medzi oblasti vzdelávania, ktoré si vyžadujú praktický prístup k aplikácií vedomosti. 

 

Ako? 

 

Vo vzdelávaní vysokoškolských učiteľov je vhodné využívať metódy, ktoré ich budú stimulovať 

a navodzovať priestor pre samostatnú, aktívnu a tvorivú prácu pri riešení rôznorodých úloh teoretického alebo 

praktického charakteru. 

Voľba didaktických metód by mala kopírovať prax vysokoškolskej výučby a jej možné inovácie, ktorými 

možno dosiahnuť dynamizáciu vlastnej pedagogickej činnosti vysokoškolského učiteľa. Obsah vzdelávania je 

sám o sebe statický, do vedomia účastníkov sa dostáva prostredníctvom metód. Pritom je potrebné zvažovať 

použiteľnosť a efektívnosť metód v rámci danej organizačnej formy. 

 Jaroslav Mužík (2011, s. 101) konštatuje, že monologické metódy majú v pestrej škále metód dva 

primáty. Sú permanentne kritizované za svoj jednosmerný charakter toku informácií a nedostatok interaktívnosti 

vo výučbe. Prikláňame sa k názoru, že klasická prednáška je v teórii vzdelávania dospelých predmetom častých 
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polemík v rovine jej aplikability ako typickej metódy výučby na vysokých školách. Považujeme však za 

potrebné uviesť, že jej vhodnosť ovplyvňuje charakter vzdelávacieho podujatia a spôsob jej využitia. Pre naše 

chápanie problematiky ponúka výstižnú definíciu prednášky ako metódy V. Prusáková (2001), ktorá uvádza, že 

jej hlavným podstatným prvkom je výklad ako monologický prejav lektora, ale využíva aj iné doplňujúce 

prostriedky, ako diskusia, ilustrácia a pod., pretože je nevyhnutné v určitých časových intervaloch meniť štýl 

práce účastníkov vzdelávania. 

 Miroslav Tuma (1987) poukazuje na skutočnosť, že dialógové prednáškové metódy sú vhodné pre 

tematickú oblasť a problémové okruhy, o ktorých účastníci vzdelávania majú dostatočné profesionálne 

vedomosti, môžu konfrontovať svoje empirické vedomosti s teoretickým poznaním a analyzovať rozličné 

postoje a názory. Vhodná atmosféra, tvorivá klíma a dobre pripravený lektor sú predpokladom úspešnosti 

vzdelávacieho procesu aj v takých skupinách účastníkov, ktorí vykazujú začnú heterogénnosť v poznatkovej 

báze dát. 

Na základe vymedzených súvislostí sa domnievame, že vo vzdelávaní vysokoškolských učiteľov, ktorí 

predstavujú heterogénnu skupinu z hľadiska vedných odborov (humanitné, technické, umelecké, lekárske atď.) 

môže nájsť uplatnenie metóda prednášky kombinovanej s diskusiou, resp. modifikácie prednáškovej metódy ako 

prednáška s diskusiou, problémová prednáška. Je dôležité upozorniť na fakt, že vo vzdelávacom procese vždy 

ide o kombináciu metód. Keďže vysokoškolskí učitelia sú dospelí, široká variabilita rôznych metód im umožňuje 

prepájanie teórie a praxe a vlastné zaangažovanie sa do výučby. Najlepšia je výučba vtedy, keď účastníci môžu 

klásť otázky napr. Ako to môžem zužitkovať vo vlastnej praxi? To poukazuje na potrebu využívanie nielen 

diskusných, ale aj ďalších participačných (aktivizujúcich – problémových, situačných, tvorivých atď.) metód, 

ktoré vedú k interiorizácii získaných poznatkov (teórie) a ich následnej aplikácii v zmysle zlepšenia 

a skvalitnenia vlastnej výučby.  

 

Za akých podmienok? 

 

Znalosť vysokoškolskej pedagogiky sa javí ako nevyhnutný predpoklad kvalitnej pedagogickej práce 

vysokoškolského učiteľa. Vzdelávanie v akademickej profesii sa však vyznačuje rôznou mierou zastúpenia 

pedagogicko-psychologického kurikula, ako aj pluralitou koncepcií pedagogickej prípravy vysokoškolských 

učiteľov a rozmanitosťou kurikula v dôsledku autonómie vysokých škôl a fakúlt pri neexistencii štandardov 

učiteľského vzdelania vo vysokoškolskom prostredí. R. Štepanovič (2006) odporúča na riešenie súčasného 

vágneho stavu vytvoriť inštitúciu (pracovisko), ktorá by vypracovala koncepciu obsahového, organizačného, 

personálneho, ekonomického zabezpečenia pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov vysokých škôl. Túto 

požiadavku navrhuje tlmočiť Ministerstvu školstva SR, resp. Rade vysokých škôl, Konferencii rektorov. 

Uvedené orgány by mali delegovať povinnosti i práva pri pedagogicko-psychologickom vzdelávaní jednotlivým 

akademickým útvarom. 

 Uvedené odporúčanie jednoznačne poukazuje na potrebu existenciu jednotného kurikula pedagogicko-

psychologickej prípravy vysokoškolských učiteľov. Vytvorenia legislatívneho rámca, ktorý by upravoval 

činnosť navrhovanej inštitúcie, jej právomoci, ako aj možnosti ich delegovania na akademické pracoviská. Ďalej 

určenie spôsobu organizácie, financovania a ďalších podporných (stimulačných) mechanizmov.  

 

Aká efektivita? 

 

 Kurz by mal byť ukončený obhajobou záverečnej práce (v stanovenom rozsahu), ktorá by prepájala 

teoretické poznatky vysokoškolskej pedagogiky s aktuálnymi problémami a vlastnými skúsenosťami 

vysokoškolských učiteľov. Spracovanie témy by teda malo obsahovo i vecne vychádzať z teoretických 

poznatkov, odrážať praktické riešenie problémov, ktoré sa bezprostredne spájajú so špecifikami vlastného 

pracoviska, resp. výučby konkrétneho predmetu a zároveň prinášať ďalšie námety pre pedagogickú prax. 

Následne by mal účastník získať osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky. 

Úlohou vysokoškolského učiteľa je flexibilne reagovať na dynamiku vývoja v pedagogickej činnosti. 

Prirodzeným predpokladom jeho úspešnosti v nej je nielen poznanie jej obsahovej náplne, ale aj metód práce, 

ktoré zabezpečia jej kvalitnú a efektívnu realizáciu. Opätovne sa ukazuje význam rozvíjania pedagogickej 

kompetencie vysokoškolského učiteľa. Tejto kompetencii sa nemožno naučiť „raz a navždy“, teda osvojuje sa v 

priebehu celej akademickej dráhy. To znamená, že utváranie pedagogickej kompetencie je dlhodobým 

a permanentným procesom. V tomto smere nadobúda na význame otázka tvorby kurikula vysokoškolskej 

pedagogiky, ktorého cieľom je rozvíjanie pedagogických a didaktických spôsobilostí, formovanie 

a zdokonaľovanie metód a foriem pedagogickej práce vysokoškolského učiteľa. 

 Hodnotenie kvality vysokých škôl na základe indikátorov kvality je reálnou súčasťou slovenského 

vysokého školstva, avšak zvýšenú pozornosť je vhodné venovať pedagogickej príprave vysokoškolských 

učiteľov s cieľom zvýšenia efektívnosti ich pedagogickej činnosti. Potreba rozvoja pedagogickej kompetencie si 

súčasne vyžaduje vypracovanie uceleného systému pedagogicko-psychologickej prípravy vysokoškolských 
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učiteľov. Na druhej strane je potrebné zohľadňovať pedagogicko-psychologické kvalifikácie ako súčasť rastu 

kvalifikácie s primeranou stimuláciou. 
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