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Abstract: 

In the present research work The competence as a springboard to the teaching 
profession will be a key issue focused on the analysis of current competencies trainees 
at the Faculty of Humanities and Natural Sciences at Prešov University in Prešov. At 
first, we have specified the major components of the university education of students, 
which are involved in shaping and developing competences, it is pedagogical theory 
and teaching practice within the university education of trainees and secondly through a 
survey we investigated the attitudes of trainees for pedagogical theory and practice in 
relation to the teaching profession and developing skills. Question about competencies 
of trainees in contemporary educational science is very timely and we need to give 
them due consideration. 
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Úvod  

Hlavným cieľom pregraduálnej prípravy počas štúdia na akejkoľvek vysokej škole je 
predovšetkým formovanie študentov po ich osobnostnej a profesionálnej stránke. Je to 
jedna z kľúčových fáz, v ktorej rola študenta postupne prechádza do role učiteľa. 
Pregraduálna príprava (intial teacher education) a odovzdanosť učiteľskej profesii  
(professional commitment) rozširujú repertoár a kapacitu improvizácií, budujú 
emocionálny a morálny charakter študenta (Černotová, 1997). Čím kvalitnejšia 
a plnohodnotnejšia bude táto fáza pre študentov, tým možno predpokladať aj vyššiu 
kvalitu rozvoja ich zručností, v novšom ponímaní kompetencií. Problematike 
kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie učiteľskej profesie sa venoval aj 
Kyriacou (2008), ktorý ich popísal a následne rozčlenil do siedmych základných skupín 
vo svojej publikácii Klíčové dovednosti učitele. Ide o kompetencie v oblasti plánovania 
a prípravy, realizácie a riadenia vyučovacej hodiny, hodnotenia prospechu žiakov 
a reflexii vlastnej činnosti, organizovaniu pozitívnej klímy, poriadku a disciplíny v triede. 
Pri každej jednej skupine spôsobilostí potrebujeme mať najprv teoretický základ, na 
základe ktorej by sme následne mohli v danej oblasti konať. V príspevku sa pokúsime 
načrtnúť základné postupy utvárania, formovania a rozvíjania kompetencií v rámci 
pregraduálnej prípravy študentov na vysokých školách, s možnosťou uvažovania nad 
formovaním kompetencií študentov učiteľstva na Fakulte humanitných a prírodných 
vied Prešovskej univerzity v Prešove.  
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1. Teoretické východiská  

1.1 Skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov  

V centre pozornosti je samotné slovné spojenie ,,Stávanie sa učiteľom“ ako prelínanie 
teoretickej prípravy a praktických činností študentov v praxi. Preto je potrebné poukázať 
na význam a vzájomnú spätosť pedagogickej teórie a praxe, ktorý možno vyjadriť aj 
tak, že pedagogická teória by mala dať odpovede na požiadavky praxe z pozície vedy a 
poskytnúť pravdivú výpoveď o pedagogickej realite. Úlohou pedagogickej teórie a praxe 
je modernizácia cieľov a obsahov výchovy a vzdelávania, operacionalizácia funkcií a 
cieľov výchovy a vzdelávania a zabezpečenia optimálnych socioekonomických 
podmienok (Doušková, Ľuptáková-Vančíková, 2009). Teória závisí na praxi 
a skvalitnenie praxe závisí od teórie, čím sa prax stáva pre teóriu meradlom, 
usmerňovateľom a kritériom. Dobrá prax nemôže vzniknúť, existovať a rozvíjať sa bez 
dobrej teórie, a tak teória spätne reguluje činnosť praxe. Skvalitnenie prípravy tak 
možno chápať ako prepojenie pedagogicko-psychologickej zložky s predmetovo-
didaktickou zložkou vzdelávania.  

Podľa Solfronka (1991) má byť každá forma pedagogickej praxe založená na úzkej 
spolupráci učiteľov škôl praxe a učiteľov fakulty, od cvičného učiteľa vyžadovať znalosť 
nielen praktickej problematiky škôl, ale aj znalosť pedagogickej teórie. Ide o skutočnú 
zodpovednosť a získanie návodu/kľúča k riešeniu každodenných vyučovacích 
a výchovných situácií a oboznámenie sa so všetkými činnosťami prebiehajúcimi 
v škole. Úlohou budúceho učiteľa je hľadať vzťah k vede a pochopiť význam vedy, 
realizovať praktickú činnosť, ktorá napomáha k odkrývaniu vlastných schopností 
a zručností pedagogickej práce. Pedagogika ako veda praktická, rieši konkrétne otázky 
výchovnej praxe a v pedagogickej teórii sa spresňujú základné pojmy a kategórie, 
poznatky z iných vied, kde predmetom je osobnosť človeka (In: Čelinák, Geletová, 
1997). 

Vízia budúceho učiteľa podľa Mikšíka (2007) je hlavne v pripravenosti na plánovanie 
a organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, profesijný znalostný a zručnostný 
základ, metódy kontroly, vhodné stratégie vedenia žiakov, na efektívnu komunikáciu, 
sociálnu atmosféru, profesionálny imidž, sebauvedomenie a sebahodnotenie, 
psychickú odolnosť, adaptabilitu, adjustabilitu, schopnosť osvojovať si nové poznatky, 
sociálne empatie a komunikatívnosť. Teda, ide o konkrétne pedagogické zručnosti 
týkajúce sa plánovania a prípravy vyučovacej jednotky, vlastnej organizácie a realizácie 
vyučovania, diagnózy a hodnotenia výkonu žiaka a vlastného sebahodnotenia. 
Pedagogické zručnosti sú základom profesijnej identity, ktoré sa utvárajú ako integrácia 
senzomotorickej činnosti s činnosťou intelektuálnou, so základom implicitných 
pedagogických znalostí (In: Dytrtová, 2009) 

Ak budeme pátrať potom aké kompetencie sú pri príprave študentov  učiteľstva nutné 
rozvíjať, stretneme sa nemalým množstvom klasifikácií od  autorov. Napr. J. Vašutová 
člení kompetencie na: odborno-predmetové, didaktické a psychodidaktické, všeobecno-
pedagogické, diagnostické a  intervenčné, sociálne, psychosociálne a  komunikatívne, 
manažérske a normatívne, profesijné a osobnostno-kultivujúce. K. Denek ich člení na 
interpretačné, autokreatívne a realizačné. E. Gozlinska a F. Sloska hovoria 
o špeciálnych, didaktických a psychologických kompetenciách. E. Petlák uvádza 
komunikačné, odborno-pedagogické, interpretačné, interakčné, realizačné, ochranné, 
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asertívne, facilitátorské, morálne, negosociačné, kooperatívne, autokreatívne, 
poznávacie, organizátorské, didakticko-metodické, informačno-mediálne a tvorivo-
autorské kompetencie. V. Švec klasifikuje pedagogické kompetencie na výchovno-
vyučovacie kompetencie, osobnostné kompetencie, rozvíjajúce kompetencie. (Petlák, 
Hupková, 2004). Aj Javor (2010) uvádza klasifikáciu nemeckého psychológa 
a pedagóga Franza Weinerta, ktorý člení kompetencie takto: odborná kompetencia 
(inteligentné obsahové vedomosti v oblasti materinského a cudzieho jazyka 
a schopnosť využiť tieto vedomosti v praxi), kompetencia učiť sa učiť (získavanie 
informácií, riešenie problémov, kontrola a riadenie vlastného učenia sa), sociálna 
kompetencia (schopnosť pochopiť sociálne procesy, prevzatie zodpovednosti) 
a hodnotová kompetencia (pochopenie hodnotových postojov a rozvoj vlastných 
sociálnych, demokratických, kultúrnych a osobných hodnotových kritérií). Medzi 
základné opatrenia, ako ďalej rozvíjať a formovať pedagogické kompetencie študentov 
učiteľstva,  patria napr. navýšenie počtu hodín pedagogickej praxe, začať s praxou 
oveľa skôr, intenzívnejší kontakt so školami a samotnými študentmi, výber cvičných 
učiteľov pomocou konkurzu, výber študentov pre učiteľstvo ešte pred príchodom na 
vysokú školu, budovanie sebavedomia, hlbšie prepojenia teoretickej a praktickej 
prípravy. 

 

1.2 Nedostatky v pregraduálnej príprave študentov  

V pregraduálnej príprave študentov učiteľstva, ako uvádza Štepanovič a kol. (2010), 
narážame na mnohé prekážky, ktoré brzdia vyššie spomínané skvalitnenie 
pregraduálnej prípravy. Ide predovšetkým o nedostatky v rôznych oblastiach ako 
obmedzenie praxe, decentralizácia riadenia práce vysokých škôl, diferenciácia 
učebných programov, pedagogizácia sociálnych problémov v oblasti výchovno-
vzdelávacej, v odmeňovaní, vybavení škôl, byrokracie v školách, malý rešpekt zo 
strany žiakov, rodičov, medziľudských vzťahov, možností ďalšieho vzdelávania,  
nedôvera starších kolegov, nepochopenie tvorivosti učiteľa, klasifikácia písomných 
prác, oprava, udržanie disciplíny, ústne skúšanie, voľba motivácie, aktivizácie, rozbor 
umeleckého diela, kladenie otázok, zápisy do zošitov, plánovanie učiva, výklad novej 
látky, precvičovanie. 

 

1.3 Adaptácia na pedagogickú prax  

Ako uvádza Černotová a kol. (2003) v 60. – 70. rokoch 20. storočia sme na Slovensku 
zaznamenali určité zmeny v príprave učiteľov, ktoré vychádzali zo školských reforiem, 
čím sa sformovali nové požiadavky na prácu učiteľa, na jeho systematickú, 
pedagogickú, psychologickú a didaktickú prípravu. V rámci inštitucionálnej 
profesionalizácie sme zaznamenali štyri základné trendy, a to: predlžovanie prípravy 
učiteľov, univerzitarizácia prípravy učiteľov, zbližovanie učiteľských subprofesií, rozvoj 
vedeckého výskumu v oblasti učiteľstva a jeho včlenenie do prípravy učiteľov. 

Autori Belz a Siegrest (2011) zdôrazňujú fakt, že vyššie spomínané kompetencie 
pomáhajú vyrovnávať sa so skutočnosťou a zvládať flexibilne nároky na prácu učiteľa.  
Situácia si vyžaduje napr. rozvoj základných myšlienkových  operácií,  získavanie, 
porozumenie a spracovanie informácií, chápanie ich špecifickosti a doplnenie medzier 
v znalostiach vzhľadom  k novým poznatkom. Samotná príprava a adaptácia na prax 
nie je vôbec jednoduchá, a preto si vyžaduje premyslenú prípravu napríklad v podobe 
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diskusií, stanovenie cieľov praxe a orientácie smerom k triede a škole, oboznámenie sa 
s požiadavkami programu prípravy učiteľov, diskusia o stratégiách školy a ďalšie 
informácie, ktoré uľahčia orientáciu, osvojovanie narastajúcej zodpovednosti, 
spolupráce s rodinou, komunitou, pracovníkmi školy, zapájanie do aktivít a vytváranie 
učebného prostredia, ktoré usmerňuje kognitívny, sociálny a emocionálny vývin so 
zavádzaním hodnotiacich stratégií (Rutsch, 2001).   

 

1.4 Hľadanie východísk v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov  

Ako uvádza Černotová a kol. (1997) v prvom rade je potrebné sa zamyslieť nad tým 
,,Kto je vlastne učiteľ“ – teda ten,  ktorý spĺňa osobnostné predpoklady a nadobudol 
odbornú a pedagogicko-psychologickú kvalifikáciu, vykonáva svoju prax v štátom 
uznávaných podmienkach a pôsobí cieľavedome a zámerne. V druhej fáze vývinu 
osobnosti učiteľa, ktorá sa už čiastočne realizuje v špeciálne organizovaných 
inštitúciách, by mal byť absolvent schopný autonómneho profesionálneho správania, 
ovládať základné odborné, pedagogické i sociálne zručnosti pre  výkon učiteľskej 
profesie. Pre zlepšenie vyučovacieho procesu je potrebný obsahovo orientovaný 
prístup, a to v hľadaní východiska v moderných metódach a v starostlivosti o kurikulum, 
učebnice,  potrebné pomôcky. Posuny v príprave budúcich učiteľov sa prejavujú najmä 
vo zvýrazňovaní procesuálnej stránky smerom k spolupráci učiteľa so žiakmi. Iná 
oblasť stávania sa učiteľom smeruje k integrite pedagogického pôsobenia 
a k autenticite,  k spoluúčasti  a preberaniu zodpovednosti za vlastný proces stávania 
sa učiteľom. Smer je od informatívnej a izolovanej prípravy k rozvíjaniu pedagogických 
postojov a názorov študentov a žiakov. Pomocou sa tu stáva pozorovanie výučby 
a tvorivá sebarealizácia v pedagogickej činnosti študentov a žiakov. Hlavným prínosom 
praxe z pohľadu študentov je rozvíjanie učiteľských kompetencií, skúsenostné učenie 
a reflexia vlastnej práce, overovanie seba, či na tú prácu mám a dokážem prepájať 
teóriu s praxou, čím sa potvrdzuje aj názor Šimoníka, ktorý vymedzil hlavné funkcie 
pedagogickej praxe, a to informovať študenta, či splnil požadované postupy, ako by mal 
ďalej pracovať, ako študenta motivovať a povzbudzovať k ďalšiemu štúdiu (In: 
Štepanovič a kol., 2000). Ako uvádza Varga (1991) úlohou pracovníkov vysokých škôl 
je uzatvoriť dohody so školami, zabezpečiť rozpisy študentov, dokumentáciu o priebehu 
praxe, inštruktáže pre cvičných učiteľov, úlohou učiteľov – metodikov je oboznámenie 
študentov s funkciou pedagogickej praxe, podávanie informácií o úlohách v školách, 
zhotovovanie záznamov o výsledkoch pozorovania, analýza zamestnania, hodnotenie 
praxe so študentmi a úlohou pre študentov je riadenie sa pokynmi metodikov, 
pozorovanie výchovno-vzdelávacej práce, rešpektovanie a zachovávanie pravidiel 
školského poriadku, registrovať postrehy z praxe a zaznamenať ich. Je potrebné klásť 
dôraz na  problémové okruhy týkajúce sa posilňovania humanistickej orientácie 
v príprave budúcich učiteľov s dôrazom na autentickosť, spontánnosť, tvorivosť, 
vzájomné porozumenie, sebarealizácia učiteľa, zvýrazňovanie  komunikačnej línie 
a dialogickej kultúry, zvyšovanie kultúrneho a odborného rozhľadu učiteľov, formovanie 
demokratického myslenia a konania v cudzích jazykoch, tolerancia k inému názoru 
a konaniu a výchova ku kultúrnemu prístupu, spájanie politického, ekonomického 
a pedagogického myslenia. Ako uvádza Černotová a kol. (2006) sú potrebné zmeny 
v obsahu štúdia, v organizovaní a v preverovaní vedomostí, posilnení a skvalitnení 
didaktickej prípravy, didaktiky predmetov, pedagogicko-psychologickej prípravy. Ďalej 
je potrebné venovať pozornosť rozborom praxe, posilniť konverzácie, čítanie v cudzom 
jazyku, rozšíriť záujem o štúdium svetovej a súčasnej literatúry, dokázať rozlíšiť 



189 

 

 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

učiteľské a neučiteľské smery a preverovať predpoklady študentov pre učiteľstvo, 
pretože študenti prichádzajú na univerzitu s presvedčením, že dostanú priamy návod 
a schopnosť stať sa plne kvalifikovaným odborníkom v učiteľskej profesii. Študenti 
nedisponujú dobre zapamätanými a pochopenými aktuálnymi a konceptuálnymi 
poznatkami vzťahujúcimi sa na pozorované psychologické a pedagogické javy 
vyučovania možno aj vďaka  nepomeru teórie a praxe, odtrhnutosti pedagogickej teórie 
a pedagogickej praxe čím nedochádza k rozvoju pedagogického myslenia a dialektickej 
jednote, vzájomnému podmieňovaniu a správnemu využívaniu teórie v praktickom 
konaní. 

 

2 Ciele prieskumu 

Prehľad o tom, ako sa pedagogická prax realizuje na FHPV Prešovskej univerzity 
v Prešove je základom pre hlbšie a podrobnejšie skúmanie tejto problematiky. 
Nemožno pochybovať o vplyve, formovaní a rozvíjaní pedagogickej praxe na samotné 
kompetencie študentov učiteľstva. Preto sme sa rozhodli realizovať dva prieskumy, 
ktoré sme realizovali od 7.11.2013 – 14.11.2013 a 28.11.2013 – 5.12.2013 so 
študentmi učiteľstva na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v 
Prešove. 

Cieľom prieskumu bolo zistiť aktuálny stav rozvíjania konkrétnych kompetencií   
študentov učiteľstva  na Fakulte humanitných a prírodných vied  Prešovskej univerzity v 
Prešove.  

Základnou otázkou bolo: Aký je názor skúmaných študentov na vývoj ich učiteľských 
kompetencií počas štúdia na vysokej škole? 

Úlohou prieskumu č.1 bolo zistiť:   

 názory študentov na aktuálny stav ich kompetencií - študenti učiteľstva v 1. 
ročníku Mgr. stupňa (14) v študijnom odbore pedagogika,  

 nachádzanie nových možností a činností pre efektívnejšie rozvíjanie ich 
kompetencií v rámci vysokoškolskej edukácie 

Úlohou prieskumu č. 2 bolo zistiť:  

 akú mieru dôležitosti študenti učiteľstva FHPV PU pripisujú pedagogickej teórii 
a pedagogickej praxi na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia,  

 aktuálne stanoviská študentov k otázke navýšenia počtu hodín pedagogickej 
teórie a počtu výstupov počas pedagogickej praxe, 

 aké kompetencie sa pod vplyvom pedagogickej praxe rozvíjajú najviac a ktoré 
najmenej. 

3 Výskumný súbor 

Prvého prieskumu sa zúčastnilo 14 študentov učiteľstva v 1. ročníku (Mgr.) študijnej 
kombinácii pedagogika na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 
v Prešove a druhý výskumný súbor tvorilo 222 študentov učiteľstva v bakalárskom a 
magisterskom študijnom programe v rôznych študijných odboroch na Fakulte 
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.  

Tab.1: Štruktúra výskumného súboru č.1 

Študenti FHPV PU n % 
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Mgr. 14 100 

Tab.2: Štruktúra výskumného súboru č.2 

Študenti FHPV PU n % 

Bc. 93 42 

Mgr. 129 58 

Spolu  222 100% 

 

4 Metódy 

V prvom realizovanom prieskume sme ako hlavnú metódu použili dotazník, ktorý 
pozostával z troch položiek. V prvej položke mali študenti na škále (1 - veľmi slabé, 2 - 
podpriemerné, 3 - priemerné, 4 - nadpriemerné, 5 -vynikajúce) označiť  stupeň 
kompetencií v komparácii: ja – stredoškolský učiteľ – ideál. V druhej položke mali 
študenti uviesť negatívne javy vo výkonoch učiteľov počas vyučovacích hodín, ktoré 
pozorovali počas hospitácií. V tretej položke mali uviesť možné  návrhy na riešenia pre 
zabezpečenie efektívneho rozvíjania kompetencií u študentov učiteľstva. 

V druhom realizovanom prieskume sme ako hlavnú metódu použili dotazník, ktorý 
celkovo pozostával z 9 položiek, z ktorých 4 položky boli škálované od 1 – 5 (5 úplne 
súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – neviem sa rozhodnúť, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne 
nesúhlasím), ktoré sa týkali dôležitosti pedagogickej teórie, pedagogickej praxe pre 
učiteľské povolanie a vplyvu pedagogickej teórie a pedagogickej praxe na samotný 
rozvoj kompetencií, 2 položky boli uzatvorené, ktoré zisťovali názor študentov na počet 
hodín pedagogickej teórie a počet výstupov počas pedagogickej praxe na FHPV PU 
v Prešove. Ďalšie  dve položky zisťovali stav rozvíjania kompetencií pod vplyvom 
pedagogickej teórie a praxe - študenti vyberali tie kompetencie, ktoré sa pod vplyvom 
pedagogickej praxe rozvíjajú najviac a ktoré najmenej, pričom sme vychádzali 
z klasifikácie podľa J. Vašutovej (2008). V poslednej položke sme u študentov zisťovali 
aké praktické činnosti považujú v rámci pregraduálnej prípravy za efektívne pre 
rozvíjanie potrebných kompetencií. 

 

5 Hlavné zistenia  

Podľa prieskumu, ktorý sme realizovali 28.11.2013 – 5.12.2013 u študentov učiteľstva 
na FHPV Prešovskej univerzity v Prešove, do ktorého sa zapojilo 222 respondentov 
sme dospeli k nasledovným záverom: V položke význam pedagogickej praxe pre 
učiteľské povolanie z celkového počtu 222, 144 respondentov (64,86%) označilo na 
škále významu pedagogickej praxe pre učiteľské povolanie stupeň 1 (úplne súhlasím) 
a 59 respondentov (56,57%) stupeň 2 (súhlasím). Pri hodnotení významu pedagogickej 
teórie pre učiteľské povolanie označilo len 62 respondentov (27,92%) stupeň 1 a 81 
respondentov (36,48%) stupeň 2. V odpovediach respondentov môžeme vidieť isté 
posuny v chápaní významu pedagogickej praxe a pedagogickej teórie.  

Ďalším faktom vyplývajúcim z prieskumu je hodnotenie samotného vplyvu jednotlivých 
zložiek pregraduálnej prípravy študentov na rozvoj a formovanie ich kompetencií. Podľa 
respondentov z celkového počtu 222 v položke vplyv pedagogickej praxe na rozvoj 
kompetencií študentov učiteľstva: 88 respondentov (39,64%) označilo na škále stupeň 
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1 (úplne súhlasím), 81 respondentov (36,48%) označilo na škále stupeň 2 (súhlasím), 
43 respondentov (19,37%) označilo stupeň 3 (neviem sa rozhodnúť) a ostatných 10 
respondentov (4,5%) označilo na škále stupeň 4 (nesúhlasím). Na porovnanie 
uvádzame odpovede respondentov, ktoré sa týkali vplyvu pedagogickej teórie na rozvoj 
a formovanie kompetencií študentov učiteľstva na FHPV PU v Prešove, z celkového 
počtu 222 študentov: 47 respondentov (21,17%) označilo na škále stupeň 1, 62 
respondentov (27,93%) označilo stupeň 2; 90 respondentov (40,54%) označilo na škále 
stupeň 3; 23 respondentov (10,36%) označilo na škále stupeň 4. Študenti učiteľstva sú 
presvedčení o tom, že je potrebné zvýšiť počet výstupov počas realizácie 
pedagogických praxí na základných a stredných školách. Tento názor vyjadrilo až 187 
respondentov (84,23%) a 23 respondentov (10,36%) sa nevedelo vyjadriť, zatiaľ čo pri 
položke navýšenia rozsahu pedagogickej teórie až 150 respondentov (67,57%) 
označilo možnosť ,,nie“. 46 respondentov (20,72%) sa nevedelo rozhodnúť a 26 
respondentov (11,71%) by súhlasilo s navýšením počtu hodín pedagogickej teórie. 

Ako dokumentuje tabuľka môžeme vidieť vplyv zložiek pregraduálnej prípravy na 
rozvíjanie konkrétnych kompetencií. Študenti učiteľstva z ponúkaného výberu 
kompetencií (podľa klasifikácie J. Vašutovej (2008)) zvolili tie, o ktorých  sa domnievali, 
že sa rozvíjajú v prevažnej miere pod vplyvom pedagogickej teórie  alebo  praxe.  

Tab. 3 Rozvoj kompetencií pod vplyvom pedagogickej teórie a praxe 

Poradie  
kompetencií 

zostupnne  

Pedagogická teória  Pedagogická prax 

1. Odborno- predmetová Didaktické a psychodidaktické  

2. Didaktické a psychodidaktické Diagnostické a intervenčné 

3. Všeobecno-pedagogické Profesijné a osobnostno-
kultivujúce 

4. Profesijné a osobnostno-kultivujúce Sociálne a psychosociálne 

5. Sociálne a psychosociálne Manažérske a normatívne 

6. Komunikatívne  Komunikatívne  

7. Manažérske a normatívne Odborno-predmetová 

8. Diagnostické a intervenčné Všeobecno- pedagogické  

 

Výsledky dokumentujú, že pod vplyvom praktických činností v rámci pregraduálnej 
prípravy možno rozvíjať kompetencie a profesijnú stránku študentov učiteľstva. 
V prieskume respondenti navrhovali takéto alternatívne možnosti zdokonaľovania: 
kooperatívne riešenie problémov, slovné popisovanie činností, aktívne tvorivé 
budovanie vzťahov s okolím, poskytovanie spätnej väzby, používanie informačných 
technológií, vyjadrenie vlastného názoru, možnosť študovať v zahraničí, poznávanie 
školských systémov v minulosti a súčasnosti, praktická činnosť a účasť na rôznych 
typoch exkurzií, výletoch a akciách organizovaných PU, účasť na tvorbe učebných 
plánov, väčší počet hospitácií, prezentácií, samostatná prácu, tvorbu a realizáciu 
projektov a ŠVOČ, terénne praktiká, simulované hodiny a výstupy s individuálnou 
prípravou, besedy a semináre s metodikmi predmetov a cvičnými učiteľmi, kontakt so 
študentmi, kooperáciu s inštitúciami (SAV), tvorbu máp, vstupné a výstupné testovanie, 
analyzovanie a identifikáciu problémov s hľadaním súvislostí a sebavzdelávaním, 
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doplňujúce štúdiá, konzultácie s poradňami, obohacovanie študentov o nové poznatky, 
zlepšenie vzťahu a komunikácie medzi učiteľmi a študentmi, vyučovacie hodiny na 
precvičovanie komunikatívnosti, riadenia a organizovania, spoločenské podujatia pre 
študentov a učiteľov, vyššia motivácia na hodinách a celoživotné vzdelávanie, prácu 
s dotazníkmi a anketami a využívanie tvorivých a aktivizačných metód –  ako  
brainstorming. 

V ďalšom prieskume, ktorý sme realizovali 7.11.2013 – 14.11.2013 u 14 študentov 
učiteľstva v 1. ročníku (Mgr.) študijnej kombinácii pedagogika na FHPV PU v Prešove 
študenti učiteľstva sa pokúsili porovnať vlastné kompetencie s kompetenciami ich 
stredoškolských učiteľov na základe vlastnej skúsenosti. Kompetencie stredoškolských 
učiteľov študenti zhodnotili ako nadpriemerné až priemerné. V organizačnej, 
poradenskej a konzultatívnej kompetencii  boli učitelia hodnotení na úrovni 
podpriemerné, a v nich  respondenti pomenovali najväčšie nedostatky. 

Študenti v rámci sebareflexie zhodnotili aj vlastné kompetencie potrebné pre výkon 
učiteľského povolania ako priemerné (3) až nadpriemerné (4). Úroveň kompetencií 
stredoškolských učiteľov, hodnotili študenti ako priemerné (očakávali sme, keďže ide 
o cvičných učiteľov, nadpriemernú úroveň učiteľských kompetencií). Odpovede 
študentov v druhej položke  nasvedčujú tomu, že študenti negatívne hodnotia výkon 
učiteľov najmä v týchto aspektoch: kvantita informácií, memorovanie, monologickosť a 
stereotypnosť organizačnej formy – frontálnej. Ideálnou predstavou podľa študentov 
učiteľstva je vyučujúci, ktorý dokáže zvládnuť a orientovať sa v týchto oblastiach:   

a) vzdelanie a výchova, 

b) poznanie trendov edukácie,  

c) plánovanie, príprava a realizácia procesu vyučovania,  

d) výchovný a vyučovací štýl,  

e) cieľavedomá vyučovacia činnosť – organizácia a riadenie,  

f) prevencia, poradenstvo a konzultácie,  

g) vytváranie pozitívnej klímy v triede,  

h) sebareflexia, sebahodnotenie, sebavzdelávanie a sebarealizácia, 

i) rozvíjanie a pozitívny vplyv na svojich žiakov  - myslenie, učenie, komunikácia 
a schopnosti,  

j) sociálna interakcia a adaptácia,  

k) výskumná a tvorivá činnosť,  

l) monitorovanie a hodnotenie vyučovacieho procesu,  

m) práca s modernými technológiami – informačná a počítačová gramotnosť, 

n) osobnostné črty učiteľovej osobnosti: zodpovednosť, sebaovládanie, empatia, 
disciplína, angažovanosť a sústavné sebazdokonaľovanie a rozvíjanie 
vlastných kompetencií. 
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Záver    

Na základe vykonaných prieskumov môžeme rozvoj profesionálnych zručností 
budúcich učiteľov považovať za možný, len v prípade neustálej interakcie teoretických 
poznatkov s praktickými skúsenosťami a s dostatočným priestorom pre priame 
poznávanie výchovy a vyučovania, ktorým výsledkom má byť kultúrne vyspelý 
a odborne zdatný absolvent. Úlohou vysokých a cvičných škôl je spolupodieľať sa na 
zlepšovaní pedagogických praxí, na úprave harmonogramu pedagogických praxí, na  
navýšení dotácie na odbornú prípravu študentov, zabezpečovať väčšiu zaintersovanosť 
katedier počas realizácie pedagogickej praxe na školách. Na pôde vysokých škôl je 
potrebné na seminároch zabezpečovať väčšie prepojenie teórie s praxou, rozvíjať 
u študentov samostatnosť, podporovať projektovanie pedagogických modelov, zlepšiť 
vzťahové faktory študent – metodik – cvičný učiteľ – žiak a zefektívniť tak celkové 
pôsobenie pedagogickej praxe. 

Prostredníctvom prieskumov sme objavili hodnotiace názory študentov učiteľstva na 
štúdium na vysokej škole, ktorá ich formuje nielen po stránke teoretickej, ale aj 
praktickej. Náš prieskum  v mnohom potvrdil názory iných autorov na nedostatky, 
ktorým by sme mali venovať pozornosť a eliminovať ich. Zvýrazňujeme poznanie 
nedostatkov výučby cvičných učiteľov na stredných školách a navrhujeme možnosti 
zlepšiť tento stav. V rámci zistenia sme dospeli k názoru, že je potrebné rozvíjanie 
kompetencií aj cvičných učiteľov, ktorí sa realizujú v spolupráci so študentmi zvlášť po 
stránke praktickej, prostredníctvom výstupov. Hlavne v nich študenti vidia efektívnejší 
vplyv na svoje kompetencie ako v teoretizovaní na fakulte. Dobrou praxou študentov je 
možné sa  vyhnúť stagnácii a stereotypom. Študenti učiteľstva na FHPV PU v Prešove 
vidia v sebe dostatočný potenciál, no potrebujú zároveň dostatočné praktické možnosti. 
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