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Abstract: 

The aim of this paper is to analyze the theoretical bases of teaching approaches in 
undergraduate education of future teachers with an emphasis on the definition of social 
constructivism as one of the most educational theories currently in the context of their 
own research findings, which we compare with the OECD research results. The current 
undergraduate training of teachers is rigidly conceived and inadequate to meet the 
requirements of the scientific process of gradual development of teachers. Modern 
Education points to the need to leave the dominant stereotypes of traditional teaching 
approaches and reinforce modern constructivist approaches. If graduates of teacher 
education prove to teach in accordance with the requirements of modern educational 
theory, should have experience with such teaching in their own university education. In 
our research, we investigated the prevailing approaches in teaching of future teachers 
compared to teaching faculties and the presence of statistically significant differences 
between the groups in this area. The sample included N = 456 MA students of Slovak 
teachers faculties: PF, FHV and FPV UMB in Banska Bystrica, UKF in Nitra, Comenius 
University in Bratislava, TU in Trnava, PF KU in Ružomberok and FHaPV PU in Presov. 
The research instrument was a questionnaire of our own design. It confirmed our 
assumption that in the undergraduate educationf of future teachers dominated 
traditional approaches above of the constructivist approaches. Research indicates the 
fact that our future teachers do not have many opportunities to get an experience 
constructivist teaching in the academic environment. 
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Úvod  

Meniaci sa kontext školskej edukácie v posledných desaťročiach prináša nové fakty a 
požiadavky do vnímania učiteľskej profesie. Viac sa zdôrazňuje posun od tradičného 
modelu tzv. minimálnej kompetencie (odovzdávanie určeného obsahu žiakom) 
k modelu širokej profesionality, vzdelávaniu podľa kompetencií (competency–based–
education), určovaniu cieľov edukačného procesu a tvorbe študijných programov 
založených na rozvíjaní kompetencií (competency–based–curriculum). Tento model 
podľa F. Korthagena (1992), D. A. Schöna (1987), T. J. Lasleyho (1992) považuje 
učiteľa za základ zvyšovania kvality vzdelania, chápe ho ako sebarozvíjajúceho, 
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reflexívneho praktika (the reflective practitioner), schopného analyzovať vlastnú 
činnosť, potreby žiakov/študentov, adekvátne na ne reagovať a spôsobilého pracovať 
so žiakmi/študentmi v príčinných súvislostiach. Súčasná pregraduálna príprava je 
koncipovaná rigidne a nezodpovedá aktuálnym vedeckým požiadavkám procesu 
postupného vývoja učiteľa, premeny študenta učiteľstva na samostatného učiteľa, ktorý 
podľa B. Kosovej (2012, s. 7) predstavuje cyklicky konštruovaný prienik troch súčastí: 
vybraných vedeckých teórií, všeobecnej a odborových didaktík a učiteľských praxí. 
Schopnosť meniť vlastnú prax a filozofiu výučby je podmienená úrovňou odbornej 
reflexie a sebareflexie ako študenta učiteľstva, tak aj každého učiteľa v praxi. 

V tomto procese zohráva dôležitú úlohu práve vysoká škola, od ktorej sa očakáva 
vytvorenie základov pre schopnosť budúceho učiteľa teoreticky uchopiť (gramotnosť v 
podobe osvojenej teórie) a tým ovplyvňovať vlastnú praktickú činnosť v kontakte s inými 
ľuďmi a ďalej ju v praxi stále rozvíjať (kompetencie ako preukázateľná a pozorovateľná 
aplikácia teoretických vedomostí – funkčnej gramotnosti v edukačnej realite). 

 

Vysokoškolská výučba budúcich učiteľov v pedagogických 
teóriách  

Vo vysokoškolskej výučbe sa učitelia opierajú o východiská rôznych pedagogických 
teórií. Na základe našej dlhoročnej pedagogickej praxe vychádzame z ich klasifikácie 
predstaviteľom kanadskej pedagogiky Y. Bertrandom (1998) a slovenskými autormi M. 
Zelinom (2010), O. Kaščákom a B. Pupalom (2009). V našom chápaní výučby dominujú 
tie, ktoré sa v posledných rokoch prejavujú vo vzdelávaní najviac: sociálne kontextové, 
personalistické a sociokonštruktivistické koncepcie, ktoré sa spájajú vo viacerých 
modeloch a odborníci ich súhrnne označujú ako reflexívny model učiteľského 
vzdelávania, na výstupe ktorého je učiteľ – reflexívny praktik (B. Kosová et al, s. 38 - 
39). 

Podľa sociálnych teórií vzdelávania efektívne vzdelávanie umožňuje človeku budovať 
vlastnú identitu, na základe ktorej zaujme vlastnú dôležitú rolu v živote spoločnosti. 
Učenie je ovplyvnené sociálnym kontextom, kultúrou, životom, vzormi, spätnou väzbou, 
pôsobením intervenujúcich osôb. Kognitívny rozvoj sa tvorí riešením konfliktov, kríz, 
reálnych situácií a preto prebieha vždy v sociálnych situáciách, individuálny rozvoj 
človeka je podmienený sociálnou interakciou s inými. Človek (študent/učiteľ) poznáva 
seba a vytvára si vlastný sebaobraz na základe správ, ktoré dostáva o sebe pre seba 
od významných osôb (iní študenti a učitelia, rodičia) a táto percepcia inými môže byť 
preňho determinujúca. 

Vychádzajúc z názorov B. Kosovej (2013), M. Zelinu (2010), S. Karikovej (1999), C. 
Rogersa (1951) a neohumanistov (E. Fromm, A. Maslow) konštatujeme, že vzdelávanie 
má v personalistických teóriách svoj zdroj vo vnútri každého človeka. Ak sám seba 
vníma ako slobodnú a zodpovednú bytosť, tak sa v procese zmysluplnej činnosti stáva 
ľudskejším. Ak prijíma sám seba, stáva sa kongruentným a empatickým k druhým a 
objavuje nielen to, že sa mení sám, ale súčasne vstupuje do percepčného sveta iných 
a tak sa menia aj tí, s ktorými interaguje. Nedirektívnym, vyzývajúcim postojom, 
nehodnotiacou spätnou väzbou pomáha druhému človeku, aby tento sám chápal 
vlastné city, ujasňoval si vlastné ciele, navrhoval a realizoval vlastné projekty, hodnotil 
svoj vlastný pokrok. Nosnou metódou a zároveň princípom v týchto procesoch je práve 
reflexia. Vo vysokoškolskej príprave to predpokladá u študentov získavanie skúseností 
s procesom uvedomovania si a projektovania svojho vlastného profesijného rastu 
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prostredníctvom facilitovaného učenia sa, vlastnej sebareflexie, umožňujúcej 
sebakontrolu, sebausmerňovanie, sebapoznávanie a rozvíjanie uvedomelej 
autoregulácie.  

 

Sociálny konštruktivizmus vo výučbe budúcich učiteľov a vo 
výskumoch 

Konštruktivizmus je dominantnou paradigmou súčasných teórií vyučovania a vychádza 
z Piagetovej psychologickej teórie vývoja mentálnych schopností človeka. Je 
protikladom tzv. „inštruktivizmu“ typického pre tradičné prístupy v edukácii. S obľubou 
sa v súčasnosti používa dichotómia tradičná pedagogika – moderná pedagogika, 
inštruktivizmus – konštruktivizmus s často naznačeným smerovaním a odporúčaním 
nahradiť tradičné moderným. Zhodne s L. Rohlíkovou a J. Vejvodovou (2012) chápeme 
inštruktivizmus ako vzdelávací prístup predpokladajúci, že učenie sa je podmienené 
vonkajšími podmienkami, vedúcimi k zlepšovaniu reakcií študentov. Učenie sa chápe 
ako lineárny rozvoj vedomostí. Každý nový obsah nadväzuje na predchádzajúci. Učiteľ 
informácie prednáša, používa príklady a od študenta sa očakáva, že zvládne teoretické 
informácie (tzv. gramotnosť) a získa návyky pravidelným precvičovaním. Myslíme si, že 
aj inštruktivizmus má svoje výhody. Je efektívny a jednoduchší na prípravu. Získané 
vedomosti študentov sa dobre skúšajú, pretože štruktúra obsahu je presne definovaná. 
Konštruktivizmus však považuje učenie sa za hlboko individuálny proces, v ktorom 
študent konštruuje a interpretuje realitu na základe vlastnej individuálnej skúsenosti (A. 
E. Woolfolk, 1993). Študenti v aktívnej diskusii s učiteľom a spolužiakmi v kritickom 
prehodnotení svojich pôvodných názorov dospievajú k formovaniu vlastnej a 
neopakovateľnej štruktúry osobného systému poznania, vedomostí a postojov v 
súvislostiach. Základnými metodickými východiskami je činnostný charakter výučby, 
uplatňujúci skúsenostné učenie v reálnom kontexte s nevyhnutnou reflexiou. 
Prikláňame sa k názoru R. Tracyho (2009) v tom, že konštruktivistická výučba 
nevylučuje, že časť výučby (tam, kde je to vhodné a žiaduce) môže byť inštruktivistická. 
Napríklad, inštruktivistické vysvetľovanie môže byť efektívnym zdrojom informácií pre 
študentov na riešenie konštruktivistickej úlohy. Zhodne so S. Papertom (1996) 
uvádzame, že uznávame obidve cesty, išntruktivistickú aj konštruktivistickú. Dôležité je 
však udržiavať medzi nimi rovnováhu a vhodne ich kombinovať. Sociokonštruktivizmus 
kritizuje behavioristický aj príliš akademický prístup v učiteľskej príprave. Predmetom 
kritiky býva preceňovanie dôrazu na nácvik jednoznačne a konkrétne vymedzených 
profesijných zručností, ktorý podľa niektorých odborníkov môže viesť k príliš 
technokratickému prakticizmu a to považujú za degradáciu učiteľskej profesie. 
V druhom prípade je kritika namierená na dominanciu teoretickej – odborovej zložky 
v učiteľskej príprave a na transmisívnosť hotových poznatkov bez hľadania súvislostí a 
vzťahu ku konkrétnym kontextom edukačnej reality a vlastným skúsenostiam študentov 
učiteľstva. Človek sa totiž učí myslením a metakogníciou (myslenie o vlastnom 
myslení), ale aj od iných, introspektívnym hodnotením vlastného správania v 
konkrétnych situáciách, aplikáciou poznania v nových situáciách, spätnou väzbou v 
sociálnej komunikácii. 

Všetky uvedené teórie majú niečo spoločné – opierajú sa o sociokonštruktivistické 
východiská, podľa ktorých je študent učiteľstva konštruujúcim sa subjektom. On sám si 
postupne konštruuje vlastné chápanie výučby a učiteľskej profesie na základe 
sebareflexie a spätnoväzbových informácií od iných. B. Kasáčová (2005, s. 67–73) 
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uvádza, že sociokonštruktivistický prístup viac zdôrazňuje, že poznanie odbornej teórie, 
úvahy o nej a konfrontácia so skúsenosťami z minulosti vytvára „prekoncept,“ s ktorým 
študent prichádza na prax. V osobnej skúsenosti sa jeho prekoncept buď potvrdí alebo 
vznikne kognitívny konflikt. Až po vzniku tohto konfliktu nastupuje skutočná reflexia ako 
sebareflexia v zmysle usporiadať veci do poriadku. Je dôležitý pre odhalenie logiky 
vnútorných vzťahov situácie a najskôr didaktik, potom samotný študent ho má vytvárať, 
opierajúc sa o určitý odborný teoretický kontext. Stotožňujeme sa s názorom, že 
využitie sociokonštruktivistických teoretických východísk, teda integrálne aj organizačné 
prepojenie didaktickej teórie a učiteľskej praxe, by študentom umožnilo prežiť na 
vlastnej koži proces konštrukcie poznania, premenu vlastných emocionálne 
prežívaných prekonceptov na prepracované teoreticky podložené a explicitne 
pochopené chápania výučby. Na základe vlastných skúseností konštatujeme, že 
študenti sú schopní regulovať svoje učenie sa a dokážu zaň prevziať zodpovednosť.  

Vychádzame z myšlienok humanistickej psychológie a konštruktivistickej výučby o tom, 
že učenie sa nie je niečo, čo robí učiteľ so študentom, ale to, čo študent aktívne robí 
sám. Aktivita študenta však nie je mysliteľná bez jeho vnútornej motivácie k učeniu sa. 
Výrazne jej vznik alebo aj stratu môže ovplyvniť každý učiteľ! Mal by dokázať odhadnúť, 
ktoré motívy majú silnú váhu v skupine študentov alebo jednotlivcov. Motivácia a 
podpora študentov v ich aktívnom prístupe k učeniu sa je základnou úlohou 
konštruktivistického učiteľa – reflexívneho praktika. Autoregulácia učenia sa je podľa J. 
Mareša (1998) takou úrovňou učenia sa, pri ktorej je študent sám aktérom vlastného 
učenia sa po stránke činnostnej, motivačnej aj metakognitívnej. Usiluje sa pri tom 
dosahovať určité ciele, iniciuje a riadi svoje vlastné úsilie a používa pri tom špecifické 
stratégie učenia. Schopnosť autoregulácie závisí od toho, ako študent dokáže riadiť 
vlastnú motiváciu, pozornosť, svoje emócie a zvládať svoje neúspechy. Pozitívny self-
concept študenta, ktorý je výsledkom takto koncipovaného vyučovania, je zase podľa L. 
Ďuricovej (2009) v tesnom vzťahu s jeho výkonovou motiváciou a motiváciou, resp. 
tendenciou k tvorivosti. 

Práca konštruktivistického učiteľa je založená na princípoch učenia zameraného na 
študenta (student–centered learning). Podľa C. R. Rogersa (1951) úlohou učiteľa nie je 
za každú cenu dodávať motiváciu, informácie, organizovať študentom učebné materiály 
a stále ich viesť a kontrolovať. Úloha učiteľa spočíva vo vytvorení atmosféry rešpektu a 
otvorenosti, kde sa citlivo prijímajú názory a skúsenosti jednotlivca alebo skupiny a kde 
sa učiteľ cíti skôr ako člen skupiny a nie autorita. Platí: "Učiteľ otvára dvere, študent 
musí vojsť sám!" Učiteľ vytvára vhodné podmienky pre individuálne učenie sa študenta 
a presúva svoju riadiacu úlohu na študenta – od učiteľovho vyučovania k študentovmu 
učeniu sa. Zhodne so S. Sámelovou (2013, s. 306) si myslíme, že učiteľ musí byť 
nositeľom vlastností a kvalít, ktoré je potrebné rozvíjať aj u študentov. Výchovne vplýva 
celou svojou osobnosťou a kvalitou svojej edukačnej činnosti rovnako vo vyučovacom 
procese ako aj v čase mimo vyučovania. Je preto nevyhnutné, aby si každý učiteľ 
význam svojho výchovného vplyvu na študentov, uvedomoval už počas pregraduálnej 
prípravy.  

Moderná pedagogika poukazuje na potrebu opúšťať stereotypy dominantne tradičných 
prístupov a výučbu posilňovať modernými, konštruktivistickými prístupmi. Ak majú 
absolventi učiteľského vzdelávania dokázať učiť v súlade s požiadavkami modernej 
pedagogickej teórie a štátom deklarovaných edukačných cieľov, mali by mať skúsenosť 
s takouto výučbou vo vlastnej vysokoškolskej príprave. 
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Vyučovacie prístupy v kontexte výskumných zistení 

Podľa Národnej správy slovenského Národného ústavu certifikovaných meraní 
(NÚCEM) o praxi učiteľov slovenských škôl na nižšom sekundárnom stupni z pohľadu 
medzinárodného výskumu OECD TALIS 2008 (reprezentatívna vzorka: 200 škôl, 20 
učiteľov z každej školy, minimálna účasť 75% zo vzorky, reálne zapojenie 93,7 % 
učiteľov, spolu N=3157 učiteľov ISCED 2) takmer vo všetkých zúčastnených krajinách 
(23) prevláda u učiteľov konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu (P. Koršňáková - J. 
Kováčová, 2010, s. 59–65). Viac ako 95 % učiteľov je presvedčených, že žiaci by mali 
sami rozmýšľať a hľadať riešenia praktických úloh skôr, ako sa im poskytnú správne 
riešenia. V súvislosti s tradičným inštruktivisitickým modelom vyučovania sa slovenskí 
učitelia najviac stotožnili s názorom, že efektívni učitelia demonštrujú žiakom správny 
spôsob riešenia úlohy a že vyučovanie má byť založené na úlohách s jasnými, 
správnymi odpoveďami a na poznatkoch, ktoré dokáže väčšina žiakov ľahko pochopiť 
(viac ako 80%). Napriek preferencii konštruktivistického modelu vzdelávania žiakov nie 
je považovaný jednoznačne za univerzálny a najlepší. Očakávaná korelácia 
konštruktivistického a transmisívneho modelu vzdelávania sa nepotvrdila.  

Z uvedených výsledkov môžeme konštatovať reálnu integráciu oboch modelov v praxi. 
Autorky štúdie uvádzajú, že na základe empirických dôkazov je konštruktivistický 
prístup učiteľa efektívnejší u nadanejších, motivovaných žiakov, zatiaľ čo v prípade 
slaboprospievajúcich, žiaci lepšie pracujú pod vedením učiteľov s direktívnejším 
prístupom, reprezentovaným premysleným štruktúrovaním vyučovacej hodiny. Týmito 
zisteniami autorky vysvetľujú paradox, prečo efektívni učitelia na jednej strane veria v 
potrebu konštruktivistického prístupu, ale na vyučovaní uprednostňujú štruktúrované 
postupy. V tejto súvislosti súhlasíme s V. Belkovou (2010, s. 18)  v tom, že učiteľ „má 
vytvárať podmienky pre každé dieťa, aj pre dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, pretože len tak môže škola, učiteľ, zabezpečiť realizáciu 
integrácie.“ Aj individuálne začlenení žiaci by mali mať možnosť zažiť konštruktivistickú 
výučbu a prístupy zamerané na rozvoj dieťaťa. 

Štúdia TALIS klasifikovala tri typy vyučovacích postupov: 

1. Štruktúrované – vyučovacia hodina s jasne stanoveným cieľom, frontálna 
kontrola domácej úlohy, v úvode vyučovacej hodiny frontálne krátke zhrnutie 
učiva z predchádzajúcej hodiny, kontrola pracovných zošitov, overovanie 
porozumenia učebnej látky kladením rôznych kontrolných otázok. 

2. Orientované na žiaka – spoločná práca žiakov v skupinách utvorených podľa 
schopností žiakov, individualizácia, diferenciácia výučby, zadávanie rôznych 
úloh slabším a lepším žiakom, plánovanie vyučovacej hodiny spolu so žiakmi. 

3. Rozširujúce – samostatné a tvorivé aktivity žiakov, diskusia a argumentácia, 
práca na projektoch, výroba produktov pre iných, písanie esejí. 

Zistilo sa, že vo všetkých zúčastnených krajinách prevládajú štruktúrované postupy, za 
nimi nasledujú postupy orientované na žiaka a najmenej sa využívajú rozširujúce 
postupy. Slovensko kopíruje tieto výsledky v prvých dvoch typoch na úrovni priemeru 
zúčastnených krajín, ale v uplatňovaní rozširujúcich postupov patrí ku krajinám s 
najnižšími hodnotami IP skóre (ipsative scores) a aj ich relatívny podiel oproti ostatným 
postupom je veľmi nízky. Zistila sa pozitívna korelácia medzi frekvenciou využívania 
týchto postupov a potenciálom žiakov – učitelia ich zväčša volia v práci s triedami, kde 
sú nadanejší alebo lepšie prospievajúci žiaci, ako je priemer v ročníku. Uvedené 
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zistenia nás inšpirovali k zaradeniu tejto problematiky do jednej z výskumných úloh vo 
vlastnom výskume realizovanom v roku 2012 (L. Rovňanová, 2013).  

 

Výskumný súbor, metóda a výsledky 

V našom výskume sme zisťovali prevládajúce prístupy vo výučbe na porovnávaných 
učiteľských fakultách a prítomnosť štatisticky významných rozdielov medzi 
porovnávanými skupinami v tejto oblasti. Výskumný súbor nebol reprezentatívny. 
Tvorilo ho 456 študentov magisterského učiteľského štúdia slovenských učiteľských 
fakúlt: Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných vied (v súčasnosti už Filozofická 
fakulta) a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Fakulta 
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumným nástrojom 
bol dotazník vlastnej konštrukcie. Príslušná položka v dotazníku bola poradová. Jej 
presné znenie vyberáme z dotazníka: 

Výučba vo vysokoškolskej príprave je podľa Vás – zoraďte do poradia od najväčšieho 
výskytu – 1. po najmenší  výskyt – 3. v práci  vysokoškolských učiteľov číslami 1–2–3: 

a) ....... jasne stanovené ciele, kontrola zadaní, seminárnych prác, zisťovanie 
pochopenia obsahu výučby frontálnym kladením otázok 

b) ....... práca v skupinách a individualizácia, diferenciácia, plánovanie výučby spolu so 
študentami, práca s chybou a spätnou väzbou 

c)....... samostatné a tvorivé aktivity, aktivizujúce metódy, diskusia, argumentácia, 
heuristiky, projekty, výroba produktov, práca s portfóliom, písanie esejí / úvah... 

Ponúkli sme v nej respondentom tri možnosti charakterizujúce prístupy vo výučbe na 
zoradenie so stručnými popismi bez identifikácie prístupu. Ponúknuté charakteristiky 
zoradili do poradia od najväčšieho výskytu po najmenší (od 1 do 3) v ich výučbe na 
príslušnej fakulte (Tab.1).  

Najprv sme porovnávali a určovali poradie v rámci každej fakulty Friedmanovým 
neparametrickým testom s cieľom zistiť významnosť rozdielov medzi výberom možností 
v používaní prístupov vo výučbe na porovnávaných fakultách. Hodnota mean rank 
predikovala predbežné poradie podľa opýtaných respondentov: a1. – b2. – c3. V Tab.1 
uvádzame hodnoty mean rank – priemerné hodnoty zvoleného poradia podľa výsledkov 
Friedmanovho testu, ktoré sa interpretujú: najväčší výskyt má najmenšiu hodnotu mean 
rank. Na všetkých fakultách prevládajú tradičné štruktúrované prístupy (Wilcoxonov t 
test pre nezávislé súbory, p–hodnota po zaokrúhlení = 0,000).  

Tab. 1: Prístupy vo výučbe podľa fakúlt - výsledky Friedmanovho testu  

Respondenti podľa fakúlt 
Prístupy vo výučbe 

Hodnota mean rank 

a b c 

PF UMB Banská Bystrica 1,28 2,24 2,48 

poradie 1. 2. 3. 

FHV UMB Banská Bystrica 1,33 2,21 2,46 

poradie 1. 2. 3. 

FPV UMB Banská Bystrica 1,23 2,39 2,38 
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poradie 1. 3. 2. 

PF UKF Nitra 1,42 2,44 2,14 

poradie 1. 3. 2. 

PF KU Ružomberok 1,37 2,02 2,62 

poradie 1. 2. 3. 

PF TU Trnava 1,25 2,17 2,58 

poradie 1. 2. 3. 

PF UK Bratislava 1,23 2,32 2,45 

poradie 1. 2. 3. 

FHaPV PU Prešov 1,28 2,15 2,57 

poradie 1. 2. 3. 

Legenda:  
a – štruktúrovaný tradičný prístup 
b – konštruktivistický prístup orientovaný na žiaka 
c – rozširujúci konštruktivistický prístup zameraný na samostatnosť a tvorivosť 

 

Platnosť uvedeného predbežného poradia sme overovali ďalším testovaním s cieľom 
zistiť, či môžeme zovšeobecniť výsledok na všetkých študentov (pre N=456).  

Opäť sme Friedmanovým testom overili predbežné poradie pre celý výskumný súbor 
(Tab.2). Výsledok potvrdil platnosť predbežného poradia. 

Tab. 2: Prístupy vo výučbe pre celý výskumný súbor podľa Friedmanovho testu  

Friedmanov test pre N=456 

Prístupy vo výučbe mean rank poradie 

a) tradičné štruktúrované 1,30 1. 

b) konštruktivistické zamerané na žiaka 2,24 2. 

c) konštruktivistické rozširujúce 2,46 3. 

p–hodnota 0, 000 

 

Na overenie platnosti poradia pre celý výskumný súbor sme použili Wilcoxonov 
znamienkový test (Tab.3).  

Na základe p–hodnoty môžeme konštatovať, že predbežne zistené poradie podľa fakúlt 
a následne pre celý výskumný súbor je zhodné a platí, že tradičné transmisívne 
prístupy prevládajú aj vo vysokoškolskej učiteľskej príprave na všetkých porovnávaných 
fakultách.  

Zároveň konštatujeme (na základe p–hodnoty), že medzi porovnávanými fakultami 
existujú signifikantne významné rozdiely v tejto otázke. 

Uvedené zistenia tak korelujú s výsledkami spomínaného medzinárodného výskumu 
(TALIS 2008), podľa výsledkov ktorého vo všetkých zúčastnených krajinách (23) 
prevládajú štruktúrované postupy, za nimi nasledujú postupy orientované na žiaka a 
najmenej sa využívajú rozširujúce postupy.  

Tab.3: Prístupy vo výučbe pre celý výskumný súbor: Wilcoxonov test 

Wilcoxonov znamienkový test pre N=456  

Prístupy vo výučbe  
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 b – a c – b 

Z -14,224a -3,778a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Monte 
Carlo Sig. 
(2-tailed) 

Sig. ,000 ,000 

99% Confidence 
Interval 

Lower Bound ,000 ,000 

Upper Bound ,000 ,000 

Monte 
Carlo Sig. 
(1-tailed) 

Sig. ,000 ,000 

99% Confidence 
Interval 

Lower Bound ,000 ,000 

Upper Bound ,000 ,000 

 

Z výskumov vyplýva fakt, že naši budúci učitelia nemajú veľa príležitostí zažiť 
konštruktivistickú výučbu v akademickom prostredí. Od získania absolutória do nástupu 
do reálnej školskej praxe, v ideálnom prípade, uplynú necelé tri mesiace a tam sa od 
nich očakávajú práve prevažne konštruktivistické prístupy.  

Na základe výskumných zistení v tejto oblasti preto navrhujeme: 

1. Eliminovať prevládajúci transmisívny prístup vo vysokoškolskej výučbe 
efektívnym používaním vyučovacích metód a organizačných foriem 
podporujúcich konštruktivistické formovanie osobného systému poznania –viac 
orientované na študenta (spoločná práca študentov v skupinách, 
individualizácia, zadávanie rôznych úloh, plánovať výučbu spolu so študentmi, 
aktivizujúce metódy, samostatné a tvorivé, diskusia a argumentácia, práca na 
projektoch, písanie esejí, modelovanie edukačných situácií, nácvik riešenia 
štandardných pedagogických situácií, identifikovať a riešiť neštandardné 
pedagogické situácie analýzou videozáznamov videosimulácií, prípadových 
štúdií...). 

2. V prezenčnej výučbe využívať jeden z najznámejších modelov cyklického 
skúsenostného učenia (Kolbov model), v ktorom je východiskom bezprostredná 
skúsenosť študenta so svetom a so sebou.  

3. Na seminároch a prednáškach všetkých disciplín uskutočňovať väčšiu 
vzájomnú prepojenosť a aplikáciu teórie s praxou. 

4. Počas seminárov, diskusií, praktických cvičení viesť usmerňovať študentov 
k uvažovaniu, k tvorivému konvergentnému i divergentnému mysleniu, 
flexibilite, aktivite, originalite. 

 

Záver  

Konštatujeme, že vysokoškolská príprava budúcich učiteľov v súčasnosti končí na 
úrovni základnej gramotnosti v podobe zvládnutých teoretických vedomostí bez 
základov spôsobilostí podmieňujúcich formovanie kompetencií. Je žiaduce, aby vo 
výučbe prevládal konštruktivistický prístup, činnostný model, v ktorom študent aktívne 
niečo konkrétne robí. Základnými komponentmi činnostného, aktívneho modelu výučby 
sú: schopnosť čítať (premýšľať o myslení iných, porovnávať autorské myšlienky, 
vytvárať si vzťah k vedeckým a odborným autoritám), schopnosť vytvárať poznatky 
(akčný výskum ako účinná forma výučby) a schopnosť vytvárať produkty (samostatná 
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tvorivá práca študenta). Vysokoškolská výučba, ktorá podporuje tieto tri typy aktivít 
predstavuje model konštruktivistickej poznávacej činnosti.  

Prvky, ktoré označujeme ako konštruktivistické majú svoje korene ešte v antike. V 
snahe o rýchle odovzdávanie stále väčšieho množstva informácií študentom a ich 
efektívneho testovania sa aj pre vysokoškolskú výučbu stala typickou transmisívnosť. A 
niekde tu sa stratil základný cieľ vysokoškolskej výučby. Akoby väčší význam malo 
poznanie definícií ako porozumenie princípom. Akoby stačilo len hľadať, triediť a 
organizovať informácie, ktorým nerozumieme. A kritiku tradičného prístupu 
ospravedlňujeme nedostatkom času vo výučbe. Na nič nie je čas – nie je čas na 
objavovanie, nie je čas na zastavenie sa a premýšľanie. Preto sme sa vo 
vysokoškolskej výučbe zastavili na úrovni základnej gramotnosti a k mysleniu sme sa 
zatiaľ nedostali. Možno práve teraz nadišiel čas skúsiť to zmeniť. 
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