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Abstract: 

The theoretical background in the contribution of the presented survey results was the 
knowledge about the didactic competencies of pre-school and elementary pedagogy 
students and the activities of the training (cooperant) teachers in the pedagogical 
practice of the students. The aim of the survey was to know the opinions of the 
teachers of kindergartens and educators of after-school care centre on selected 
didactic competences of students of bachelor study in developing language and literary 
literacy of children. The survey involved the training teachers of the kindergarten and 
educators of the after-school care centre who led the students to pedagogical practice 
in ac. r. 2017/2018. The method of the research was a questionnaire, its return was 
65.22% for the training teachers of the nursery school and 34.62% for the training 
educators of the after-school care centre. By analyzing and comparing survey data, it 
was found that trainee educators are more convinced of the positive development of 
selected didactic competencies of the students than the training teachers of the 
kindergarten. Further research data is analyzed and described in the paper. The 
contribution was developed as part of the KEGA project no. 013UMB-4/2017 entitled 
Creation of a curriculum in the area of linguistic and literary literacy in a newly-
accredited bachelor study, whose responsible researcher is doc. PaedDr. Milena 
Lipnická, PhD. 
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Teoretické východiská 

Rozvíjanie didaktických kompetencií študentiek/študentov (ďalej študenti) v oblasti 
rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti vysvetlili Filagová, Harnúšková, Petrová 
a Zápotočná (2007) cez koncepciu pedagogickej praxe v bakalárskom študijnom 
programe predškolská a elementárna pedagogika. Pedagogická prax je spojená s 
výučbou predmetov zameraných na rozvíjanie jazykovej a literárnej gramotnosti detí.  
Študenti na praxi poznávajú širšie súvislosti tejto problematiky, pozorujú a uskutočňujú 
edukačné hry a činnosti. Rozvíjanie didaktických kompetencií študentov na 
pedagogickej praxi je zamerané na učenie sa súvislostiam prezentovanej teórie 
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a existujúcej edukačnej praxe. Študenti tieto reflektujú opierajúc sa o svoje skúsenosti 
a dojmy (1998; podľa Filagová, Harnúšková, Petrová, Zápotočná, 2007). 

Didaktické kompetencie študentov - budúcich učiteľov materských škôl (MŠ) 
a vychovávateľov školských klubov (ŠKD) detí pre rozvíjanie jazykovej a literárnej 
gramotnosti pomenovala Lipnická (2009). Ide o spôsobilosti (vedomosti, zručnosti, 
postoje, hodnoty) pre edukáciu (výchovu, vzdelávanie, vycvičovanie). Určené sú 
študijnými a pracovnými požiadavkami, profesijnými štandardami i osobnostnými 
dispozíciami študenta. Lipnická (2009) pomenovala didaktické kompetencie pre tieto 
pedagogické činnosti: 

- diagnostikovanie dieťaťa, skupín detí, 
- programovanie edukácie, plánovanie výučby, 
- realizovanie edukačných programov, projektov, plánov, 
- hodnotenie a reflexiu edukačných procesov a profesijnú sebareflexiu, 
- uplatňovanie metodík jazykovo-komunikačnej edukácie,  
- odborno-metodické poradenstvo kolegom, rodičom, 
- pedagogické komunikovanie s deťmi aj dospelými. 

 

Tab.1: Rozdelenie didaktických kompetencií študentov predškolskej a elementárnej 
pedagogiky 

Didaktické kompetencie  

1. 
diagnostikova
nie dieťaťa, 
skupín detí, 

 

realizovať pedagogické diagnostikovanie rozvoja reči dieťaťa/detí 
v kontexte komplexného poznávania osobnosti, porovnávaním 
s vývinovými a kurikulárnymi štandardami aj individuálnymi 
dispozíciami a potencialitami, 

 

poznať a adekvátne uplatňovať stratégie, metódy a metodiky 
diagnostikovania, 

 

prognózovať stratégie a metódy rečového rozvoja dieťaťa v spolupráci 
s odborníkmi v oblasti logopédie a špeciálnej pedagogiky aj s rodičmi, 

2.  

programovani
e edukácie, 
plánovanie 
výučby, 

 

stanovovať primerané a reálne dosiahnuteľné ciele jazykovo-
komunikačnej edukácie, aby boli zreteľne vymedzené kľúčové 
jazykové a komunikačné kompetencie dieťaťa,  

 

zosúlaďovať všeobecné ciele (sociokultúrne preferované kľúčové 
kompetencie) a špecifické ciele (individuálne možnosti a schopnosti 
dieťaťa v reči), 

 

modifikovať učivo z kurikula jazykovo-komunikačnej edukácie 
vzhľadom k vekovým a individuálnym špecifikám detí, 

 

prepájať ciele jazykovo-komunikačnej edukácie s cieľmi iných 
vzdelávacích oblastí, aby sa dieťa celostne osobnostne rozvíjalo, 

 

začleniť obsah jazykovo-komunikačnej edukácie do iných 
vzdelávacích oblastí tak, aby dieťa nadobúdalo komplex vedomostí, 
schopností a postojov v problematike, 
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konkretizovať ciele jazykovo-komunikačnej edukácie na učebné 
s využitím aktívnych slovies podľa taxonómií cieľov, 

 

diferencovať výučbu, ciele, obsah, prostriedky a podmienky výučby 
podľa rečových, jazykových a komunikačných možností a schopností 
jednotlivých detí, 

 

formulovať adekvátne učebné úlohy, aby deti aktivizovali k činnosti, 
pretransformovať učebné úlohy do komunikačných situácií v podobe 
zrozumiteľných inštrukcií k činnosti, 

 

uplatňovať vhodné učebné stratégie, metódy, organizačné formy, 
pomôcky a materiály na splnenie edukačných cieľov, učiť deti hraním 
sa, 

 

definovať kritériá posudzovania a hodnotenia výučby vo vzťahu 
k následným zmenám a modifikáciám v nadväznosti na edukačné 
potreby detí, 

3.  

realizovanie 
edukačných 
programov, 
projektov, 
plánov, 

byť deťom rečovým a komunikačným vzorom na napodobňovanie, 

 

pripraviť pre deti osobne významné učebné a komunikačné situácie 
v podmienkach materskej školy alebo mimo nej (napr. návšteva 
pekárstva, pošty ....), 

 

nadviazať komunikačný kontakt s triedou, aj s každým dieťaťom, u 
detí z bilingválneho jazykového prostredia a detí s narušenou 
komunikačnou schopnosťou osvojiť si postupy podpornej 
komunikácie, ktorá uľahčuje komunikačné aktivity dieťaťa, 

 

komunikovať učebné úlohy deťom zrozumiteľne formulovanými 
inštrukciami s názorným sprievodom v postupnosti jednotlivých krokov 
činností,  

 

organizovať zmysluplné situácie učenia sa detí, v ktorých budú 
prevládať rečové a komunikačné aktivity detí nad monológom učiteľa,  

 

pripraviť viaceré učebné situácie, umožniť deťom vybrať si 
z ponúkaných aktivít, 

 

koordinovať interaktívne činnosti a rozhovory detí s priestorom na 
sebavyjadrenie sa každého dieťaťa, 

 

flexibilne a dynamicky riadiť a organizovať aktivity detí striedaním 
foriem práce, aby každé dieťa bolo komunikačne aktívne a získalo 
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potrebnú podporu v rečovom rozvoji,  

4.  

hodnotenie 
a reflexiu 
edukačných 
procesov 
a profesijnú 
sebareflexiu, 

analyzovať, hodnotiť, reflektovať výučbu vzhľadom k rozvoju detí, 
poskytovať deťom rozvíjajúcu spätnú väzbu, využívať motivujúce 
prostriedky a formy hodnotenia,    

 

analyzovať, hodnotiť, reflektovať výučbu vo vzťahu k sebe v role 
učiteľa vychovávateľa, zdôvodňovať vlastné pedagogické skúsenosti, 
činnosti a konanie cez teoretické a didakticko-metodické poznanie, 
koncepcie, metodiky, diagnostikovať vlastné pocity neúspechu vo 
výučbe,  

5.  

uplatňovanie 
metodík 
jazykovo-
komunikačnej 
edukácie, 
odborno-
metodické 
poradenstvo, 

poskytovať dieťaťu pri každej príležitosti pozitívnu emocionálnu 
a obsahovo hodnotnú komunikačnú spätnú väzbu, 

 

posilňovať správne rečové prejavy dieťaťa, povzbudzovať ho 
a chváliť, 

poznať a uplatňovať stratégie a metódy podporujúce vývin reči, 
rozvíjajúce jazykovú a literárnu gramotnosť detí, 

 

poznať a vhodne uplatňovať metodiky rozvoja reči detí a prevencie 
narušenej komunikačnej schopnosti detí a radiť v problematike 
kolegom, rodičom, 

6. 

pre 
pedagogické 
komunikovani
e s deťmi aj 
dospelými. 

mať kultivovaný rečový prejav, byť rečovým vzorom pre deti, nemať 
chyby a poruchy reči, snažiť sa deficitný rečový prejav logopedicky 
korigovať, 

 

ovládať spisovnú podobu vyučovacieho jazyka materskej školy, 

 

byť komunikačne ústretovou osobnosťou pre rozmanité komunikačné 
situácie, mať schopnosť zvládať ich tvorivo, trpezlivo, empaticky 
a optimisticky, 

 

vedieť sa flexibilne adaptovať na úroveň komunikačných partnerov 
(deti, rodičia, špecialisti a pod.), svojím komunikačným prejavom ich 
osobnostne kultivovať. 

 

Pedagogickú prax v bakalárskom štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky 
študenti realizujú v materských školách a školských kluboch detí. Na pedagogickej 
praxi študentov vedú cviční učitelia MŠ a vychovávatelia ŠKD. Doušková (2009) 
napísala, že ide o expertov z praxe, ktorí majú záujem a vôľu podieľať sa na praktickej 
príprave budúcich učiteľov MŠ a vychovávateľov ŠKD. Okrem iných úloh hodnotia aj 
didaktické kompetencie študentov na pedagogickej praxi v oblasti: 

- organizačnej, ako študent pripravil vecné prostredie pre učenie sa detí 
s ohľadom na osobitosti učiacich sa detí, ako organizuje čas na osvojenie si 
obsahu učiva a jeho prezentáciu, 

- situačnej, ako študent vytvára a udržiava sociálnu atmosféru, v ktorej sa 
realizujú aktuálne učebné činnosti, ako rešpektuje vzťah učebnej situácie 
a poznávanej reality, 
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- procesuálnej, ako študent komunikuje učebné úlohy, organizuje interakcie detí, 
- obsahovej, ako študent vybral a učí učivo vo vzťahu k situácii, záujmom, 

potrebám a špecifikám detí, 
- hodnotiacej, ako študent deti motivuje a hodnotí technikami rozvíjajúceho 

hodnotenia. 
Havel a Šimoník (2006) cvičných učiteľov a vychovávateľov považujú za 
kooperatívnych učiteľov. Charakterizuje ich cielená príprava na túto pozíciu a vlastné 
(kreatívne a autonómne) poňatie vedenia študenta na pedagogickej praxi v spolupráci 
s ním a fakultnými učiteľmi. Okrem podrobných opisov kompetencií a činností 
kooperujúcich učiteľov Havel a Šimoník (2006) zverejnili aj výsledky výskumu 
intervencií cvičných (kooperujúcich) učiteľov do prípravy budúcich učiteľov v projekte 
grantovej agentúry Českej republiky. Na základe zistení z názorov 252 študentov 
učiteľského študijného programu vyjadrených v dotazníku a doplnených rozhovormi 
formulovali tieto závery: 

- kooperujúci učitelia, vychovávatelia si majú túto pozíciu vybrať, nie byť do nej 
vybraní,  

- majú byť vzdelaní v odbore, v ktorom pedagogickú prax vedú, 
- majú byť ochotní, kreatívni, empatickí a ľudskí, 
- z fakultnej pôdy majú byť dôsledne informovaní o podrobnostiach pedagogickej 

praxe, 
- fakultní učitelia a kooperujúci učitelia, vychovávatelia, majú úzko 

spolupracovať, 
- je potrebné uplatňovať aj hodnotenie kooperujúcich učiteľov, vychovávateľov 

študentmi. 
Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov skúmali Doušková a Trnka (2009) v projekte 
VEGA.  V zovšeobecneniach výsledkov výskumu okrem iného konštatovali, že vedenie 
študenta na pedagogickej praxi cvičným učiteľom, vychovávateľom je vysoko 
tendenčné a nekonzistentné. Uviedli, že cviční učitelia, vychovávatelia vedú študentov 
podľa didaktickej rutiny, vystavanej na reflexii problémov každodennej praxe, že im 
intenzívne sprostredkúvajú svoje poznatky, že študentov nevedú k hľadaniu didakticky 
účinných možností pomoci žiakom, ale nechávajú študenta, aby ich v procese výučby 
objavoval. Výskumníci tiež zistili, že cviční učitelia a vychovávatelia majú tendenciu 
preferovať a hodnotiť organizačné problémy učenia pred ostatnými učebnými 
problémami. Iste i ďalej opísané zistenia v prieskume môžu byť týmito skutočnosťami 
ovplyvnené. 

Cieľ prieskumu 

Cviční učitelia MŠ a vychovávatelia ŠKD majú skúsenosti s vedením študentov na 
pedagogickej praxi. Hodnotia ich didaktické kompetencie na základe pedagogických 
činností. Z tejto skutočnosti sme vychádzali pri plánovaní prieskumu. Cieľom bolo zistiť 
hodnotiace názory cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na didaktické 
kompetencie študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky (Bc.) vo vybraných 
oblastiach didaktických kompetencií (podľa tab. 1) so zameraním na rozvíjanie 
jazykovej a literárnej gramotnosti detí. Cieľ prieskumu je parciálnou súčasťou cieľov 
výskumu v projekte KEGA č. 013UMB-4/2017. Hlavným projektovým zámerom je 
vytvoriť vysokoškolskú učebnicu a dve cvičebnice zamerané na rozvoj didaktických 
kompetencií študentov učiteľov v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti. Ich 
overovanie v akčnom výskume, ale v danom projekte nie je plánované. Bude 
predmetom ďalšej výskumnej práce členov projektu. 
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Výskumné otázky 

Otázka 1: Aké sú hodnotiace názory cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na 
didaktické kompetencie študentov v oblasti tvorivého plánovania výchovno-
vzdelávacích aktivít na rozvoj hovorenej/ písanej reči detí? 

Otázka 2: Aké sú hodnotiace názory cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na 
didaktické kompetencie študentov v oblasti metodicky vhodného realizovania 
výchovno-vzdelávacích aktivít na rozvoj hovorenej/ písanej reči detí? 

Otázka 3: Aké sú hodnotiace názory cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na 
didaktické kompetencie študentov v oblasti konštruktívneho analyzovania a hodnotenia 
výchovno-vzdelávacích aktivít na rozvoj hovorenej/ písanej reči detí?  

Otázka 4: Aké sú hodnotiace názory cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na 
didaktické kompetencie študentov  v oblasti vhodného uplatňovania žánrov literatúry 
pre deti vo vzdelávacích aktivitách na rozvoj hovorenej/ písanej reči detí a v oblasti 
metodicky vhodného vedia deti v porozumení čítaných textov? 

Vzorka osôb v prieskume 

Do vzorky osôb v prieskume boli zámerne vybrané cvičné učiteľky MŠ 
a vychovávateľky ŠKD (spolu 49), ktoré v akademickom roku 2017/2018 viedli 
študentov 1. – 3. ročníka bakalárskeho štúdia z katedry predškolskej a elementárnej 
pedagogiky, Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici na pedagogickej praxi. Dotazníky 
im boli rozdané na odbornom seminári a workshope v dňoch 5.- 6. 4. 2018. Tieto 
aktivity boli zorganizované v rámci projektu KEGA č. 013UMB-4/2017. Cvičné učiteľky 
MŠ a vychovávateľky ŠKD, ktoré sa odborného seminára a workshopu nezúčastnili, 
dostali dotazníky poštou. Z celkového počtu 23 cvičných učiteliek MŠ dotazník vyplnilo 
15 z nich. Podobne z 26 cvičných vychovávateliek ŠKD dotazník vrátilo len 9. 
Návratnosť dotazníka bola 48,98 %, teda vrátila sa necelá polovica. 

 

Tab. 2: Súbor osôb v zapojených v prieskume a návratnosť dotazníka 

 
Základný súbor Počet 

zúčastnených 
Návratnosť dotazníka 

(%) 

Učiteľky MŠ 23 15 65,22 

Vychovávateľky ŠKD 26 9 34,62 

 

V dotazníku odpovedali prevažne vysokoškolsky vzdelané učiteľky a vychovávateľky. V 
prípade učiteliek MŠ túto skupinu tvorilo 73,3 % a v prípade vychovávateliek ŠKD 66,7 
%. Ostatné respondentky majú stredoškolské vzdelanie. 

Metóda prieskumu 

Metódou prieskumu bol štruktúrovaný dotazník vlastnej proveniencie v dvoch 
variantoch, prvý pre cvičné učiteľky MŠ a druhý pre vychovávateľky ŠKD 
s porovnateľnými obsahmi položiek. V predvýskume overený nebol. Vytvorený bol na 
základe štúdia odbornej metodologickej literatúry. Otázky v dotazníku boli zatvorené, 
respondentky odpovedali na škále úplne súhlasím až úplne nesúhlasím. Dotazník 
obsahoval 20 výskumných položiek zameraných na zistenie hodnotiacich názorov 
cvičných učiteliek MŠ a vychovávateliek ŠKD na vybrané didaktické kompetencie 
študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky (Bc.) pre rozvíjanie jazykovej 
a literárnej gramotnosti detí. V danom príspevku sú prezentované zistenia len z piatich 
výskumných položiek týkajúcich sa výchovno-vzdelávacích aktivít. Respondentkám 
umožňovali vyjadriť svoju mieru súhlasu/ nesúhlasu s tvrdeniami o vybraných 
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didaktických kompetenciách študentov. Získané údaje boli analyzované deskriptívnou 
štatistikou, percentuálne vyhodnotené a interpretované v tabuľkách a grafoch. Hlavné 
zistenia sú ďalej zobrazené a vysvetlené. 

Hlavné zistenia 

 

z názorov učiteliek materských škôl  

 

Cvičné učiteľky materských škôl sa v prieskume vyjadrovali k vybraným didaktickým 
kompetenciám študentov v štyroch oblastiach (1.- 4. výskumná otázka). 
O prieskumných údajoch informuje 3. tabuľka. 

 

Tab. 3: Hlavné zistenia z názorov cvičných učiteliek MŠ na vybrané didaktické 
kompetencie študentov v rozvíjaní jazykovej a literárnej gramotnosti detí 

Programovanie 
edukácie, 
plánovanie 
výučby, 

 

 

 

Miera súhlasu s výrokom „Praxujúci študenti tvorivo plánujú 
výchovno-vzdelávacie aktivity na rozvoj hovorenej/ písanej reči detí“. 

   

 „skôr súhlasím“ „skôr nesúhlasím“ 

hovorenej reči detí 64,3 % 35,7 % 

písanej reči detí 35,7 % 64,3 % 
 

realizovanie 
edukačných 
programov, 
projektov, 
plánov, 

 

 

 

 

Miera súhlasu s výrokom „Praxujúci študenti metodicky vhodne 
realizujú výchovno-vzdelávacie aktivity na rozvoj hovorenej/ písanej 
reči detí“. 
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38,5% 7,7% 30,8% 0,0% 

písanej 
reči detí 

0,0% 42,9% 0,0% 57,1% 0,0% 
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Miera súhlasu s výrokom „Praxujúci študenti dokážu konštruktívne 
analyzovať a hodnotiť realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít na 
rozvoj hovorenej/ písanej reči detí“. 

 

 

„ú
p
ln

e
 

s
ú
h
la

s
ím

“ 

„s
k
ô
r 

s
ú
h
la

s
ím

“ 

„n
e
v
ie

m
“ 

„s
k
ô
r 

n
e
s
ú
h

la
s
í

m
“ 

„ú
p
ln

e
 

n
e
s
ú
h

la
s
í

m
“ 

hovorenej 
reči detí 

(graf 1) 

7,1% 35,7% 7,1% 50,0% 0,0% 



 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 3, číslo 2, 2019 

95 

písanej 
reči detí 

(graf 2) 

7,1% 14,3% 0,0% 78,6% 0,0% 

 

uplatňovanie 
metodík 
jazykovo-
komunikačnej 
edukácie.  

 

Odpovede pri výroku „Praxujúci študenti vhodne uplatňujú žánre 
literatúry pre deti vo výchovno-vzdelávacích aktivitách“ boli v 50% 
„skôr súhlasím“ a v 50% „skôr nesúhlasím“. 

 

Vo výroku „Praxujúci študenti metodicky vhodne vedú deti k 
porozumeniu čítaných textov“ sa respondenti vyjadrili podobne ako 
v predchádzajúcom výroku, len jedna respondentka uviedla, že sa 
nevie vyjadriť. Teda 42,9% cvičných učiteliek uviedlo názor, že skôr 
s výrokom súhlasí a 50%, že skôr nesúhlasí. 

 

U cvičných učiteliek MŠ z prieskumnej vzorky prevažuje názor, že študenti tvorivo 
plánujú vzdelávacie aktivity na rozvoj hovorenej reči detí (64,3%). Úplný súhlas s týmto 
tvrdením však nebol v dotazníku vyjadrený. Asi preto, že študenti majú rezervy v tejto 
oblasti didaktických kompetencií. Respondentky vyjadrili kritický názor na didaktické 
kompetencie študentov pre rozvoj písanej reči detí. Nepriamo poskytli zdôvodnenie 
svojich názorov hodnotením kompetencií študentov v oblasti metodiky edukačnej 
práce. Viac ako polovica cvičných učiteliek (57,1%) nesúhlasila s tvrdením, že praxujúci 
študenti metodicky vhodne realizujú vzdelávacie aktivity na rozvoj písanej reči detí. 
Polovica cvičných učiteliek MŠ z prieskumnej vzorky nie je spokojná ani s úrovňou 
didaktických kompetencií študentov pre metodicky vhodné uplatňovanie žánrov 
literatúry pre deti vo vzdelávacích aktivitách. Názory cvičných učiteliek MŠ sa najviac 
rozdelili v posudzovaní kompetentnosti študentov v oblasti metodiky rozvoja hovorenej 
reči detí. S pozitívnym tvrdením úplne súhlasilo 23,1%, skôr súhlasilo 38,5%, skôr 
nesúhlasilo 30,8% z nich, pričom 7,7% cvičných učiteliek MŠ z prieskumnej vzorky 
nevedelo vyjadriť svoj názor. Zistenia informujú, že medzi študentmi sú metodicky 
zdatní jednotlivci aj takí, ktorí si musia kompetencie zdokonaľovať. Údaje 
o hodnotiacich kompetenciách študentov približujú 1. a 2. graf. 

 

 

Graf 1 Miera súhlasu cvičných učiteliek MŠ s výrokom „Praxujúci študenti dokážu 
konštruktívne analyzovať a hodnotiť realizáciu  výchovno-vzdelávacích aktivít na rozvoj 

hovorenej reči detí“. 
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Graf 2 Miera súhlasu cvičných učiteliek MŠ s výrokom „Praxujúci študenti dokážu 
konštruktívne analyzovať a hodnotiť realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít na rozvoj 

písanej reči detí“. 

 

Cvičné učiteľky asi najviac znepokojujú didaktické kompetencie študentov v oblasti 
konštruktívneho analyzovania a hodnotenia realizovaných vzdelávacích aktivít 
v zameraní na rozvoj písanej reči detí. 78,6% cvičných učiteliek z prieskumnej vzorky 
nesúhlasilo s tvrdením v dotazníku, že praxujúci študenti dokážu konštruktívne 
analyzovať a hodnotiť realizáciu vzdelávacích aktivít na rozvoj písanej reči detí. Podľa 
týchto názorov je potrebné zlepšiť prípravu budúcich učiteľov materských škôl. 
Pozitívne je, že úplný nesúhlas s tvrdením sa v prieskume nevyskytol. 

 

z názorov vychovávateliek školských klubov detí  

 

Názory na vybrané didaktické kompetencie študentov bakalárskeho štúdia predškolskej 
a elementárnej pedagogiky v dotazníku vyjadrili aj cvičné vychovávateľky školských 
klubov detí (1.- 4. výskumná otázka).   

 

Tab. 4: Hlavné zistenia z názorov cvičných vychovávateliek školských klubov detí na 
didaktické kompetencie študentov v rozvíjaní jazykovej a literárnej gramotnosti detí 
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rozvoj reči a 
komunikácie 
žiakov v ŠKD. 

realizovanie 
edukačných 
programov, 
projektov, 
plánov, 

 

Praxujúci 
študenti 
metodicky 
vhodne 
realizujú 
výchovno- 
vzdelávacie 
aktivity na 
rozvoj reči a 
komunikácie 
žiakov v ŠKD. 

22,2% 55,6% 0,0% 22,2% 0,0% 

hodnotenie 
a reflexiu 
edukačných 
procesov 
a profesijnú 
sebareflexiu, 

Praxujúci 
študenti 
dokážu 
konštruktívne 
analyzovať a 
hodnotiť 
realizáciu 
výchovno- 
vzdelávacích 
aktivít na 
rozvoj reči a 
komunikácie 
žiakov v ŠKD. 

12,5% 62,5% 12,5% 12,5% 0,0% 

uplatňovanie 
metodík 
jazykovo-
komunikač-
nej 
edukácie. 

Pri výroku „Praxujúci študenti vhodne uplatňujú žánre literatúry pre deti 
vo výchovno- vzdelávacích aktivitách v ŠKD“ len jedna respondentka 
uviedla, že s týmto výrokom skôr nesúhlasí, ostatné skôr súhlasili.  

 

Pri výroku „Praxujúci študenti metodicky vhodne vedú žiakov v ŠKD k 
porozumeniu čítaných textov“ vyjadrili cvičné vychovávateľky ŠKD 
mieru súhlasu/nesúhlasu zobrazenú v grafe 3. 
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Graf 3  Miera súhlasu cvičných vychovávateliek ŠKD s výrokom „Praxujúci študenti 
metodicky vhodne vedú žiakov v ŠKD k porozumeniu čítaných textov“. 

 

Na rozdiel od cvičných učiteliek materských škôl, cvičné vychovávateľky ŠKD majú 
lepšiu mienku o posudzovaných didaktických kompetenciách študentov. Až 87,5% 
respondentiek v dotazníku komunikovalo názor, že študenti tvorivo plánujú výchovno-
vzdelávacie aktivity na rozvoj reči a komunikácie detí. Síce 50% z nich s týmto tvrdením 
úplne nesúhlasilo, no v zásade ich názory možno chápať ako uznanlivé k sledovanej 
didaktickej kompetentnosti študentov. Podobné názory prevládali u cvičných 
vychovávateliek v oblasti kompetencií študentov pre metodicky vhodné realizovanie 
výchovno-vzdelávacích aktivít aj ich analyzovanie a hodnotenie. Práve tieto 
kompetencie študentov cvičné vychovávateľky posúdili veľmi pozitívne. V dotazníku 
75% z nich zdieľalo presvedčenie, že praxujúci študenti dokážu konštruktívne 
analyzovať a hodnotiť realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít na rozvoj reči 
a komunikácie žiakov v ŠKD. Vyššia miera uznania sa dostala študentom aj 
v uplatňovaní literárnych žánrov a vedení žiakov v porozumení čítaných textov. 

Záver 

Cieľom prieskumu bolo zistiť hodnotiace názory cvičných učiteliek MŠ 
a vychovávateliek ŠKD na didaktické kompetencie študentov predškolskej 
a elementárnej pedagogiky (Bc.) vo vybraných oblastiach didaktických kompetencií 
(podľa tab. 1) so zameraním na rozvíjanie jazykovej a literárnej gramotnosti detí. Cieľ 
prieskumu sme dosiahli. Výsledky prieskumu boli dôležité pre skvalitnenie obsahu 
vysokoškolskej učebnice ako hlavného výstupu projektu. Preto aj odporúčania 
z výsledkov tohto prieskumu sú nasmerované k jej tvorbe. Pre tvorbu vysokoškolskej 
učebnice sme z nich vyvodili záver, že v tvorbe učebnice a cvičebníc je potrebné sa 
zamerať na spracovanie textov o plánovaní vzdelávacích aktivít na prepojený rozvoj 
hovorenej a písanej reči detí v materských školách a prezentovať v nich podrobne 
vysvetlené metódy rozvoja písanej reči detí. Na základe výsledkov prieskumu do 
učebnice zahrnieme tiež texty o analýze a hodnotení vzdelávacích aktivít v materských 
školách, aby študenti získali poznatky aj v tejto oblasti prípravy na učiteľskú profesiu. Z 
názorov učiteliek materských škôl tiež vyplynula požiadavka na lepšie pripravovanie 
študentov v metodike rozvíjania hovorenej a písanej reči detí v materských školách, 
čomu budeme venovať dve kapitoly v učebnici. Názory učiteliek v prieskume tiež 
potvrdili zámery projektu, že treba sa venovať súladnému rozvíjaniu jazykovej 
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a literárnej gramotnosti vo vzdelávaní. Učiteľky nepriamo komunikovali požiadavku na 
lepšiu prípravu študentov pre vhodné uplatňovanie žánrov literatúry pre deti vo 
vzdelávacích aktivitách. Samozrejme výsledky prieskumu sú komplexnejšie. Z hľadiska 
rozsahu znakov v príspevku, ich nebolo možné všetky prezentovať. Dôležité je, že 
budú využité na tvorbu kurikula a skvalitnenie procesu výučby zameraných na rozvoj 
didaktických kompetencií študentov v oblasti rozvíjania jazykovej a literárnej 
gramotnosti detí. Názory a skúsenosti cvičných učiteliek a vychovávateliek, ktorí 
participujú na vysokoškolskej príprave adeptov týchto profesií sú cenné pre teóriu, 
didaktiku aj prax výučby. Aj z tohto dôvodu mal prieskum význam. 
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