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Abstract: 

In this paper we describe the first results of the analysis of research. The main theme is 
a view of students of undergraduate study whether they want to apply in the future as 
teachers. We examined what was their original intention when they started 
undergraduate studies and that has changed. We were looking for factors that their first 
intention to confirm or changed. We used a qualitative methodology - a written self-
evaluation narrative. The results show that the first major category of teaching, course 
content, university teacher and student undergraduate study. 
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Úvod  

Na Slovensku aj v zahraničí je pregraduálna príprava učiteľov diskutovaná téma. 
Mnohé výskumy a správy sa zaoberajú najmä jej kvalitou. Mnohé prezentované 
výsledky veľmi intenzívne „volajú“ po zmene a po jej väčšom skvalitnení (napr. 
Eurydice, 2006).  

Čo sa týka Slovenska, je toto „volanie“ intenzívnejšie a markantnejšie. Prezentuje to aj 
odborný výstup rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
s názvom „Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektívy“ (Kosová 
a kol., 2012), ktorý prezentuje značnú kritiku pregraduálnej prípravy učiteľov. Poukazuje 
najmä na súčasnú krízu učiteľskej profesie, úpadok jej statusu, neustále sa zvyšujúce 
požiadavky na učiteľa, neadekvátne finančné ohodnotenie, problémy v oblasti vedy 
a výskumu v oblasti učiteľstva, znižovanie záujmu o toto štúdium a nedostatočnú 
učiteľskú prípravu zo strany praxe. Tá sa týka najmä profesijných učiteľských 
kompetencií (taktiež Švec, 2009; 2007), ktoré sú podľa autorov výstupu u absolventov 
pregraduálnej učiteľskej prípravy nedostatočné.  

Touto problematikou sa na Slovensku zaoberajú viacerí autori (napr. Sirotová, 2009; 
Kasáčová, 2007; Černotová, 2006; 2001; 2000 a i.). Kritika z ich strany je nasmerovaná 
najmä na:  
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 uplatňovanie jednostranných behavioristických prístupov k poňatiu učiteľskej 
prípravy,  

 prakticizmus, spočívajúci v snahe vytvoriť jednotný zručnostný model, so 
striktne určenými zručnosťami učiteľa,  

 prílišné akademické poňatie pregraduálnej prípravy učiteľov a i. 

Tento stručný súhrn nedostatkov dopĺňa to, že v konečnom dôsledku aj absolventi 
učiteľstva strácajú záujem uplatniť sa po ukončení štúdia vo svojej pedagogickej 
profesii.  

Domácich aj zahraničných výskumov, týkajúcich sa pregraduálnej prípravy, je viacero. 
Špeciálne však chceme upozorniť na tie, ktoré sa realizovali na UPJŠ v Košiciach. Na 
Katedre pedagogiky FF UPJŠ sa v spolupráci s PF UPJŠ v rámci dvoch grantových 
projektov APVV-0088-07 a VEGA-1/0193/08 v rokoch 2008 – 2011 realizoval výskum, 
spočívajúci v zavádzaní inovácií do pregraduálnej prípravy učiteľov pomocou 
mikrovyučovania – techniky rozvoja učiteľských kompetencií (Bajtoš, Orosová, Šnajder, 
Ganajová, 2009a). Okrem iného sa sledovali aj dopady používania tejto techniky 
prostredníctvom zisťovania spätnej väzby od cvičných učiteľov, ktorí viedli študentov 
učiteľstva akademických predmetov PF UPJŠ v rámci pedagogickej praxe (Bajtoš, 
Šnajder, Orosová, Kireš, 2009; Bajtoš, Orosová, Šnajder, Ganajová, 2009b). Ďalší 
výskum realizovala Kontírová (2010), ktorá skúmala, ako kvalita pedagogickej praxe 
ovplyvňuje rozvoj didaktických schopností u študentov učiteľstva. Dáta získavala zo 
strany študentov PF UPJŠ, ako aj cvičných učiteľov, ktorí ich viedli v rámci 
pedagogickej praxe. 

 

Metodológia 

V našom výskume, ktorý určitým spôsobom nadväzuje na vyššie uvedené výskumy, 
zrealizované na UPJŠ, sme sa snažili z hľadiska metodológie použiť kombinovaný 
prístup (kvantitatívny aj kvalitatívny), ktorý v zmienených výskumoch nebol použitý. 
V tomto príspevku chceme prezentovať prvotné výsledky analýzy z kvalitatívneho 
výskumu. 

V kvalitatívnom výskume ide podľa odbornej literatúry o špecifický prístup ku skúmanej 
realite (Gavora, 2006), ktorý výskumníkovi ponúka možnosť kontaktu so skúmaným 
javom tvárou v tvár. Stotožňujeme sa s názorom Silvermana (2005), že tento typ 
výskumu výskumníkovi vo väčšej miere napomáha sprostredkovať hlbšie porozumenie 
spoločenským, z nášho hľadiska aj edukačným fenoménom, než sa dá získať len 
z kvantitatívnych dát. Prispieva k tomu aj to, že sa pri jeho realizovaní preferujú analýza 
slov a obrazov, prirodzene vyskytujúce sa dáta, zameranosť na významy a induktívny 
postup spojený s generovaním hypotéz.  

V kvalitatívnom výskume má výskumník k dispozícií rôznorodé typy výskumných 
plánov, ako aj širokú paletu výskumných metód. Ich klasifikácia je však rôznorodá, čo je 
dôsledkom nejednotnej terminológie a širokej plurality názorov rôznych autorov 
(Šeďová, Švaříček a kol., 2007; Miovský, 2006; Gavora, 2006; Hendl, 2005; Silverman, 
2005; Darák, Ferencová, 2001 a i.). V rámci nášho výskumu sme sa snažili využiť 
kvalitatívnu metódu písomného sebareflexívneho rozprávania. Podľa Woodsa (1986) 
ide o výborný zdroj dát. Jej pozitívom je, že skrze ňu je možné dosiahnuť vnútornú 
perspektívu aktérov (Šeďová, 2012).  
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Naším prvotným cieľom bolo: 

1. zistiť u študentov FF a PF UPJŠ ich vnímanie vlastnej perspektívy uplatnenia 
sa v budúcej pedagogickej profesii, 

2. analyzovať, ako ich pri rozhodovaní ovplyvňuje pregraduálna príprava na 
UPJŠ, resp. či vôbec, 

3. zistiť, ktoré faktory ich ovplyvňujú pri rozhodovaní uplatniť sa po skončení 
štúdia v pedagogickej profesii. 

Realizácia uvedenej metódy prebiehala tak, že 39 študentov z FF UPJŠ a 75 študentov 
z PF UPJŠ zo študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, dostalo písomné 
zadanie na tému „Pohľad vysokoškolského študenta na svoju budúcu profesiu vo 
vzťahu k svojmu pregraduálnemu štúdiu“ s podotázkou „Ako vidím svoju budúcnosť 
(profesiu) a ako mi ju pomáha dosiahnuť štúdium na vysokej škole?“. V rámci inštrukcií 
im ako pomôcka na zamyslenie slúžili nasledujúce otázky, na ktoré mohli, ale nemuseli 
odpovedať: 

 Pomáha Vám pri profilovaní sa na svoje budúce povolanie Vaše štúdium?  

 V čom vidíte pozitíva a v čom negatíva?  

 Išli ste na vysokú školu s cieľom, že to, čo vyštudujete, budete aj reálne robiť, 
alebo Váš motív spočíval v niečom úplne inom?  

 Ako sa na to pozeráte teraz?  

 Zmenili ste svoj postoj alebo názor, ktorý ste mali pred nástupom na štúdium? 
Ak áno, v čom a čo ho zmenilo?   

 Čo by ste k tomu chceli ešte dodať? 

Keďže analýza kvalitatívnych dát trvá dlhšie obdobie, v nasledujúcej kapitole budeme 
prezentovať len prvotné výsledky tohto výskumu. 

 

Výsledky 

Na základe prvotnej analýzy, ktorá predstavovala otvorené kódovanie vybraných 
hárkov písomného sebareflexívneho rozprávania, sa nám objavilo niekoľko hlavných 
kategórií: učiteľstvo, obsah / predmety štúdia, pedagogická prax, vysokoškolský učiteľ, 
študent pregraduálnej prípravy. 

Učiteľstvo bola kategória, ktorú študenti vnímali:  

a) ako vytúžené povolanie,  

b) jednu z možností (alternatívu),  

c) „východisko z núdze“, keby im nič iné nevyšlo.  

V získaných dátach sa dalo jasne rozlíšiť, či išlo o pôvodný motív (nastupovali s ním na 
pregraduálne štúdium), alebo postoj, ktorý nadobudli až po určitom čase (1 – 2 rokoch 
pregraduálneho štúdia): 

 

„Na VŠ som išla s tým, že chcem byť učiteľkou... Teraz však vidím svoje 
možnosti aj niekde inde... Chcela by som skúsiť presadiť sa aj v nejakej firme, 
a to hlavne kvôli platu.“ Záznam č. 28 
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„Na vysokú školu som prišla s cieľom, že budem po ukončení štúdia učiť. 
Avšak prístup niektorých vyučujúcich ma úplne od tohto zámeru odradil.“ 
Záznam č. 59 

„Sen učiteľského povolania bol asi mojou najposlednejšou prioritou... však 
učiteľstvo a bližšie nazretie do tejto problematiky mi ukázalo novú perspektívu.“  
Záznam č. 159 

„Keď som prišla na školu, bolo to kvôli tomu, že ma inam neprijali... Tu sa však 
všetko otočilo...až vo 4. ročníku som sa nadchla pre učiteľstvo.“ Záznam č. 62 

 

Postoj študentov k učiteľstvu ovplyvňovali najmä ďalšie kategórie, ktoré sme uviedli 
vyššie (obsah / predmety štúdia, pedagogická prax a vysokoškolský učiteľ). 

Náplňou kategórie obsah / predmety štúdia bolo najmä určité hodnotenie zo strany 
študentov. Jednotlivé predmety svojho pregraduálneho štúdia subjektívne rozdeľovali 
podľa:  

 významu (na podstatné, zbytočné, chýbajúce),  

 charakteru (na teoretické a praktické),  

 kvality (na primerané, neprimerané a náročné). 

 

„Častokrát sa učíme veci, ktoré v realite nikdy nevyužijeme, ale to aj asi patrí 
k vysokoškolskému štúdiu.“ Záznam č. 58 

„Škola mi pri príprave na povolanie stačí tak na 50%. Niektoré predmety sú 
užitočné, niektoré nie – záleží od učiteľov.“ Záznam č. 62 

 

Zároveň študenti uvádzali konkrétne predmety, ktoré ich zmotivovali k tomu, aby sa 
v budúcnosti učiteľmi stali: 

 

„Po nástupe na Mgr. stupeň som však po absolvovaní prvého ročníka, predmetu 
Všeobecná pedagogika a didaktika a pedagogických praxiach rázne zmenila 
názor. Tieto predmety ma presvedčili o tom, že svoje schopnosti z týchto vedných 
odborov môžem uplatniť pri výkone učiteľskej profesie.“ Záznam č. 125 

 

Pedagogická prax sa ukázala ako silný faktor na zmenu postoja najmä u tých 
študentov, ktorí na pregraduálne štúdium nastúpili s tým, že nechcú učiť. Pod jej 
vplyvom sa ich názor zmenil: 

 

„K zmene postoja ma prinútila prvá skúsenosť so žiakmi.“ Záznam č. 125 

„Nastalo obdobie pedagogickej praxe – tam sa môj názor úplne zmenil. Zmenili ho 
žiaci – asi som mal šťastie na dobré triedy.“ Záznam č.117 

Pedagogická prax na tejto škole, ktorá bola povinnou súčasťou môjho štúdia, mi 
dala veľa, naučila som sa viac počúvať a brať ohľad na potreby iných, na ich 
individualitu.“ Záznam č. 110 
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Vysokoškolský učiteľ bola taktiež jedna z významných kategórií. V konečnom 
dôsledku môžeme povedať, že podľa ich výpovedí mal nad študentom a jeho postojom 
k učiteľstvu značnú moc. Tá sa prejavovala v tom, ako sa k študentom správal a ako 
obsahovo a didakticky viedol predmet ich štúdia (v textoch sa objavovali jeho rôzne 
charakteristiky ako napr. „antivzor praxe“, humanista, prístupný a ústretový, odborník 
a pod.). Študenti vo veľkej miere používali termín „prístup učiteľa“, ktorý je možné 
rozdeliť na osobnostný, odborný a didaktický: 

 

„Práve títo učitelia ma nadchli pre učenie, tých pár, čo tu je – svojím 
profesionálnym a ľudským prístupom.“ Záznam č. 62 

„Bola som prekvapená pozitívnym prístupom a vhodnou motiváciou vyučujúcich. 
[Študentka napísala meno konkrétnej vyučujúcej] – klobúk dole, úžasný ľudský 
prístup a hlavne si pamätám mnoho z jej hodín.“ Záznam č. 126 

„Trošku chýba didaktický prístup učiteľov (nie všetkých) – ale najmä didaktických, 
kde by nás mali učiť ako učiť... a realita je taká, že sa „učíme“ ako by to nemalo 
vyzerať.“ Záznam č. 58 

„Vyučujúci majú evidentne pocit, že oni môžu všetko, a je to tak. Ľutujem, že som 
si v kombinácii vybrala tento odbor.“ Záznam č. 59 

 

Vo veľkej miere sa objavoval aspekt odbornosti vysokoškolského učiteľa. Ako „antivzor 
praxe“ študentov demotivoval, oslaboval alebo úplne menil ich pôvodný zámer stať sa 
učiteľom, prípadne tento negatívny postoj len potvrdil. Na druhej strane odborník, 
didaktik, posilňoval ich pôvodný postoj stať sa učiteľom, resp. menil ich pôvodný 
negatívny postoj na pozitívny v zmysle, že by chceli v budúcnosti učiť. 

Centrum všetkých kategórií bol študent pregraduálneho štúdia. Ten sa zamýšľal: 

 nad svojimi pôvodnými motívmi, podnetmi, dôvodmi výberu svojho štúdia, 

 riešil súčasnú sebareflexiu ohľadom výberu štúdia (či bolo jeho rozhodnutie 
správne alebo nesprávne; čo zapríčinilo zmenu jeho postoja, prípadne jeho 
zotrvanie vo svojom predsavzatí – hľadal, kto je za to „vinný“): 

 

„Uvedenú kombináciu som si vybrala, pretože ma na gymnáziu nič iné nezaujímalo. 
S odstupom času by som si určite vybrala inú školu... Zmenu môjho názoru má na 
svedomí najmä rozháraný systém.“ Záznam č. 22 

 

 uvažoval nad svojou budúcnosťou a vyhliadkami: 

 

„Počas trvania môjho štúdia som začala o možnosti učiť reálne uvažovať. Ale 
odrádza ma postavenie učiteľa v spoločnosti, jeho finančné ohodnotenie a prístup 
žiakov voči pozícii učiteľa.“ Záznam č. 168 

 

Vo vzťahu k vysokej škole študent vystupoval buď ako kritik systému / štúdia, alebo ako 
jeho obhajca (ten, ktorý ospravedlňuje určité nevýhody štúdia). 
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Záver  

Po tejto prvotnej analýze sme v rámci kvalitatívneho prístupu užšie špecifikovali 
nasledovné výskumné otázky: 

1. Ako vidia svoju budúcu profesiu študenti pregraduálnej prípravy na FF a PF 
UPJŠ? 

2. Chcú, alebo nechcú byť učiteľmi? 

 Prečo chcú byť učiteľmi? 

 Prečo nechcú byť učiteľmi? 

 Ak sa chceli stať pôvodne učiteľmi (nastupovali na VŠ štúdium s týmto 
zámerom) a ich názor sa zmenil, čo to spôsobilo? 

 Ak sa nechceli stať pôvodne učiteľmi (nastupovali na VŠ štúdium s týmto 
zámerom) a ich názor sa zmenil, čo to spôsobilo?  

3. Akú úlohu vo formovaní ich postoja stať sa / nestať sa učiteľom zohráva ich 
pregraduálne štúdium? 

Ďalším naším postupom bude nové rozdelenie a triedenie získaných dát podľa kľúča 
(postoja študentov): 

 Chcel(a) som učiť a ešte chcem. 

 Chcel(a) som učiť a už nechcem. 

 Nechcel(a) som učiť, ale už chcem. 

 Nechcel(a) som učiť a ani nechcem. 

Získané výsledky z analýzy plánujeme porovnať v rámci pohlavia, ročníkov, ako aj 
zistených faktorov, ktoré zmenili postoj študentov v pozitívnom aj negatívnom zmysle.  

Uvedomujeme si, že prezentované výsledky nie sú vyčerpávajúce a neobsiahli všetky 
aspekty tejto problematiky. To však v tomto príspevku ani nebolo naším zámerom. 
V rámci prvých záverov môžeme skonštatovať, že aj keď učiteľstvo nie je u študenta 
primárnou voľbou v uplatnení sa v budúcnosti (resp. je len „východiskom z núdze), nie 
je to nemenný stav a v priebehu pregraduálneho štúdia, pod vplyvom rôznych aspektov 
(predmetov štúdia, pedagogickej praxe a prístupu učiteľa), môže dôjsť u takéhoto 
študenta k nadchnutiu sa pre učiteľstvo. Avšak tento princíp platí aj opačne, pri 
demotivovaní študenta učiť, pričom najväčší vplyv má v tomto smere samotný 
vysokoškolský učiteľ a predmety, ktoré študent považuje za zbytočné (nevie si 
predstaviť ich využitie v pedagogickej praxi), prípadne celé štúdium považuje za veľmi 
náročné. 

 

Poďakovanie  

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VVGS-2013-110: Úroveň kvality pregraduálnej 
prípravy učiteľov a ich pohľad na perspektívu uplatnenia sa v pedagogickej profesii po 
ukončení štúdia. 

 



259 

 

 

 

 

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

 

Literatúra  

BAJTOŠ, J., ŠNAJDER, Ľ., OROSOVÁ, R., KIREŠ, M. Čiastkové výsledky výskumu 
úrovne psychodidaktických kompetencií učiteľov. In Media4u Magazine – mimořádné 
vydání X1/2009. ISSN 1214-9187, 2009, č.1, s. 14 – 18.   

BAJTOŠ, J., OROSOVÁ, R., ŠNAJDER, Ľ., GANAJOVÁ, M. Prvky inovácií 
v pregraduálnej príprave učiteľov v podmienkach UPJŠ v Košiciach – čiastkové 
výsledky výskumu. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : FHPV PU, 2009a. ISBN 978-80-555-
0064-5. s. 169 – 173. 

BAJTOŠ, J., OROSOVÁ, R., ŠNAJDER, Ľ., GANAJOVÁ, M. Požiadavky učiteľov na 
rozvoj psychodidaktických a odborno-predmetových kompetencií učiteľov – čiastkové 
výsledky výskumu. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : FHPV PU, 2009b. ISBN 978-80-555-
0064-5. s. 93 – 97. 

ČERNOTOVÁ, M. Interné hodnotenie kvality pregraduálnej prípravy učiteľov študentmi 
a absolventami fakulty. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického 
výzkumu [elektronický zdroj]: sborník příspěvků 14. konference České asociace 
pedagogického výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7043-483-X. 
Dostupné na internete: http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/80/default.htm 

ČERNOTOVÁ, M. Študent učiteľstva – „peripetie“ prípravy na fakulte. In BEŇO, M. 
a kol. Učiteľ v procese transformácie spoločnosti. Bratislava : UIPŠ, 2001. ISBN 80-
7098-305-1, s. 30 – 77. 

ČERNOTOVÁ, M. Problémové prvky pregraduálnej prípravy učiteľov. In HRDINA, Ľ. 
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. Príspevky z celoštátnej 
konferencie Budmerice. Bratislava : Metodické centrum, 2000. ISBN 978-80-247-2863-
6, s. 51 – 60. 

DARÁK, M., FERENCOVÁ, J. Metodológia pedagogického výskumu: terminologické 
minimum. Prešov: ManaCon, 2001. s. 231. ISBN 80–89040–07–1. 

Eurydice – Informačná sieť o vzdelávaní v Európe. Zabezpečenie kvality v príprave 
učiteľov v Európe [online]. Brusel : Eurydice, 2006 [cit. 2013-05-01]. Dostupné na 
internete: http://bookshop.europa.eu/sk/zabezpe-enie-kvality-v-pr-prave-u-ite-ov-v-eur-
pe-pbNCX106002/ 

GAVORA, P. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent, 

2006. 240 s. ISBN 8088904463. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace.. Praha: Portál, 2005. 408 

s. ISBN 9788073674854. 

KASÁČOVÁ, B. Teoretické východiská kvalitatívneho výskumu reflexií študentov 
učiteľstva. In Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2007, roč. 59, č. 2, s. 140 – 153. 

KONTÍROVÁ, S. Zástoj cvičných učiteľov v rozvoji didaktických dovedností 
(schopností) praktikantov. In ČERNOTOVÁ, M. a kol. Cviční učitelia [online]. Prešov : 
FHPV PU, 2010 [cit. 2013-04-29]. Dostupné na internete: 
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Cernotova1/index.html 

KOSOVÁ, B. a kol. Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektívy. 1. 
vyd. Banská Bystrica : PF UMB, 2012. 143 s. ISBN 978-80-557-0353-4. 

javascript:open_window(%22http://194.160.246.85:8991/F/NMGIK54XVBIPE4VRUSYRG2NEDG4ISBJMCKVURBIT1Y5S28QRQL-68555?func=service&doc_number=000014860&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://194.160.246.85:8991/F/NMGIK54XVBIPE4VRUSYRG2NEDG4ISBJMCKVURBIT1Y5S28QRQL-68555?func=service&doc_number=000014860&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://194.160.246.85:8991/F/NMGIK54XVBIPE4VRUSYRG2NEDG4ISBJMCKVURBIT1Y5S28QRQL-68555?func=service&doc_number=000014860&line_number=0009&service_type=TAG%22);
http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/80/default.htm
http://bookshop.europa.eu/sk/zabezpe-enie-kvality-v-pr-prave-u-ite-ov-v-eur-pe-pbNCX106002/
http://bookshop.europa.eu/sk/zabezpe-enie-kvality-v-pr-prave-u-ite-ov-v-eur-pe-pbNCX106002/
http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Cernotova1/index.html


260 

 

 

 

 

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

 

MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 

2006. 332 s. ISBN 8024713624. 

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. 328 s. ISBN 

8055109044. 

SIROTOVÁ, M. Pregraduálne vzdelávanie učiteľov v komparácii študijných programov. 
In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov. Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Prešov : FHPV PU, 2009. ISBN 978-80-555-0064-5. s. 149 – 
154. 

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 
Praha: Portál, 2007. 340 s. ISBN 978–80–7367–313–0. 

ŠEĎOVÁ, K. Žáci se smějí učitelum: podoby a funkce školního humoru zaměřeného na 
učitele. In Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 1, s. 41 – 65. ISSN ... 

WOODS, P. Inside schools. Ethnography in educational research. London: Routledge, 
1986. 

ŠVEC, V. Intervence do procesu utváření didaktických znalostí obsahu: inspirace teorií 
jednání. In  JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu 
u budoucích učitelu. Brno : Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-176-8. s. 45 – 56. 

ŠVEC, V. Implicitní charakter didaktických znalostí obsahu a jejich utváření. In JANÍK, 
T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido, 
2007. ISBN 978-80-7315-139-3. s. 91 – 97. 

 

 

 

Adresa autorky 

Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD. 

Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Moyzesova 9, 040 01 Košice 

katarina.busova@upjs.sk 

 

 

mailto:katarina.busova@upjs.sk

