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Abstract: 

In the paper we present the results of the research, which was focused on realization of 
frequency of professional reflection types by teachers of secondary schools. We used 
the research method of the questionnaire. At his creation, we were inspired by a 
questionnaire developed by Akbari et al. (2010) to monitor of the professional reflection 
realization of teachers teaching English of students/pupils whose English is not a native 
language. The survey sample consisted of 390 secondary school teachers. On the 
obtained data, we performed an exploratory factor analysis that demonstrated the 
existence of five factors. The Cronbach alpha value for the dimensions ranged from 
0,59 to 0,89. The statistically significant difference in the realization of frequency of 
professional reflection types from point of view of the respondents gender was not 
confirmed (p ≥ 0,05). The direct dependence between the practice length of the 
respondents and the realization of frequency of professional reflection types was also 
not demonstrated (p ≥ 0,05). 
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Úvod 

Práca učiteľov je nemysliteľná bez profesijnej reflexie. Predstavuje účinný nástroj ich 
profesijného rozvíjania. Vychádzajúc z tvrdenia Schöna (1983), učitelia sa neustále 
zapájajú do tvorivého procesu, keďţe čelia problémom v edukácii, navrhujúc 
a hodnotiac moţné riešenia.   
Berúc do úvahy inšpiratívne chápania profesijnej reflexie (Dewey, 1933; Hullfish & 
Smith, 1961; Greene, 1978; Kemmis, 1985; Zeichner & Tabachnick, 1991; Korthagen & 
Lagerwerf, 2011), konštatujeme, ţe ide o prostriedok permanentnej readaptácie, 
pretoţe v práci učiteľa je treba aktívne integrovať aktuálne poznatky do profesijných 
kompetencií a reagovať na potreby, záujmy a osobitosti ţiakov. 
Reflexívne vyučovanie zahŕňa kritické skúmanie, analyzovanie a autoevaluáciu, čím sa 
diferencuje od technickej racionality, ktorá je zaloţená na osvojených zručnostiach, 
ktoré sa prevádzajú do praxe so zárukou úspešnosti manaţovania edukačného 
procesu (Calderhead, 1989, s. 43).      
Prostredníctvom profesijnej reflexie učitelia prisudzujú svojej praxi význam, vediac 
zdôvodniť, čo stojí za ich koncepciou výučby a čo ich motivuje k jej zmene (Kaiser & 
Kaiserová, 1993). Súhlasíme s Humphreys a Susak (2000), ţe bez nej nie je moţné 
učenie sa praxou. Reflexia kaţdodenných udalostí v triede je platformou pre odborný 
a osobnostný rast učiteľov (Ur, 1999).  
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Reflexívneho učiteľa vystihujú atribúty kritického mysliteľa, ku ktorým patria: 

- zvedavosť a formulácia podnetných otázok,  
- preverovanie tvrdení a argumentov, 
- robenie rozhodnutí na základe dôkazov,  
- zaujímanie sa o nachádzanie perspektívnych riešení,  
- rozlišovanie medzi faktami a názormi, 
- dlhodobý proces sebahodnotenia (Petrasová, 2003; Turek, 2014).    
Stotoţňujeme sa s názorom Kasáčovej (2013), ţe dnešná škola si ţiada učiteľa, ktorý 
rozumie edukačným zámerom a dokáţe reflektovať prax cez prizmu teoretických 
poznatkov v snahe poznávať svojich ţiakov a ich predpoklady. Realizácia profesijnej 
reflexie vedie k nasledovným skutočnostiam v edukačnej činnosti učiteľov:   
- umoţňuje im verifikovať účinnosť pouţívaných edukačných prostriedkov,  
- učia sa anticipovať moţné konzekvencie svojej práce,  
- pomáha im zdôvodňovať pouţívanie edukačných stratégií, 
- motivuje ich ku konfrontácii svojho aktuálneho „Ja“ s poňatím ideálneho obrazu 

učiteľa (Petlák, 2000; Pollard et al., 2014; Kouteková & Furinová, 2015). 
Učitelia realizujú vo výchovno-vzdelávacej práci viacero typov profesijnej reflexie, čo 
prirodzene vyplýva z ich profesijných činností vo výučbe (Elliott, 1993; Loughran, 1996; 
Akbari et al., 2010), kde, okrem analyticko-syntetického uvaţovania o silnejších 
a slabších stránkach svojho výkonu, venujú pozornosť aspektom, ako vyučovací 
proces, učivo, etické princípy vyučovania a sociálny kontext vyučovania (Hupková, 
2004; Hupková, 2006). 

Metodológia výskumu 

Na zisťovanie frekvencie realizácie typov profesijnej reflexie u učiteľov druhého stupňa 
základných škôl sme pouţili škálový dotazník vlastnej proveniencie. Pri jeho tvorbe 
nám ako poloţkový rámec poslúţil výskumný nástroj, ktorý vytvorili Akbari, Behzadpoor 
a Dadvand (2010). Inšpirovali sme sa ním, keďţe vhodne sumarizoval elementy 
spadajúce do profesijnej reflexie učiteľov, čomu nasvedčovali jeho dimenzie. Z aspektu 
chápania významov poloţiek bol nenáročný, čo sme skonštatovali po jeho preklade do 
slovenského jazyka.  
Pri kreovaní škály sme však kriticky pristupovali k obsahu výskumného nástroja English 
language teaching reflection inventory, čoho výsledkom bolo nevsúvať do nami 
navrhnutej škály výroky o reflexii globálnych problémov (chudoba, diskriminácia). Málo 
adekvátnymi boli tieţ poloţky reagujúce na dopad politického diania na výučbu 
a sociálnu spravodlivosť. Uprednostnili sme poloţky postihujúce prvky reflexie 
slovenských učiteľov (napr. Premýšľam o spôsoboch, ako zmeniť postoj žiakov 
k rozličným látkovým alebo nelátkovým závislostiam). 
Neuralgickým miestom bola väčšina poloţiek, v ktorých sa autori pýtali na viac vecí 
naraz. Tento nedostatok sme eliminovali relevantnými metodologickými krokmi (napr. 
Uvaţujem o spôsoboch, ako by som podporoval toleranciu a demokratickosť v mojej 
triede a vo svete vôbec. – Uvažujem o tom, ako by som podporoval toleranciu medzi 
žiakmi.; Rozprávam sa so svojimi ţiakmi o ich rodinnom zázemí, záujmoch, záľubách 
a schopnostiach. – Rozprávam sa so svojimi žiakmi o ich záujmoch.).  
Prehodnotili sme, či súčasťou škály majú byť poloţky dotýkajúce sa hospitácií učiteľov, 
zúčastňovania sa workshopov, realizovania výskumných aktivít v triedach a písania 
príspevkov z edukačných skúseností. Do výskumného nástroja sme poloţky s touto 
problematikou nezakomponovali, pretoţe ide o činnosti, ktoré nie sú samozrejmosťou 
práce učiteľov na Slovensku (hospitácie, ktoré realizujú s cieľom naučiť sa efektívne 
pracovať od kolegov, poţiadanie hospitovania výučby z vlastnej iniciatívy). 
Zrozumiteľnosť poloţiek dotazníka sme konzultovali s didaktikom a s učiteľmi v praxi. 
Obsahoval 23 poloţiek. Frekvenčnú škálu dotazníka sme skorigovali, kde sme stupne 
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nikdy – zriedka – niekedy – často – vždy vymedzili konkrétnejšie v podobe nikdy – 
aspoň raz za polrok – aspoň raz za tri/štyri mesiace – aspoň raz za dva mesiace – 
aspoň raz za mesiac – aspoň raz za dva týždne – vždy (2-krát za týždeň a viac).   
Dotazník sme respondentom distribuovali v online podobe. Respondentov sme do 
výskumného súboru získali prostredníctvom dostupného výberu. Výskum sme 
realizovali na základných školách vo všetkých krajoch na Slovensku v mesiacoch 
január – máj 2018. Počet respondentov zapojených do výskumu bol 390. Popis 
výskumného súboru podrobnejšie uvádzame v Tab. 2. 
V záujme porozumieť štruktúre pouţitého výskumného nástroja sme zrealizovali 
exploračnú faktorovú analýzu. Najvyhovujúcejšou sa ukázala byť metóda hlavných 
komponentov s pouţitím rotácie equamax, kde sa preukázala štandardná vyčerpaná 
variabilita dát (63,13%). Bartlettov test sféricity vyvracia hypotézu, ţe je korelačná 
matica maticou jednotkovou (0,000 < 0,001). KMO test miery adekvátnosti výberu 
(0,916) poukazuje na vynikajúcu vhodnosť pouţitia faktorovej analýzy pre získané 
údaje (viď. Tabuľka 1). Za pomoci faktorovej analýzy sme identifikovali 5 faktorov, a to 
metakognitívnu, kritickú, kognitívnu, poradenskú a praktickú reflexiu. Minimálne 
faktorové nabitie poloţky pre jej zaradenie do jedného z faktorov bolo 0,40.   
 

Tab. 1: Typy profesijnej reflexie (rotovaná matica faktorových záťaţí) 

Položky sýtiace faktory Faktory 

α I. II. III. IV. V. 

(I) Metakognitívna reflexia 0,890  

Zamýšľam sa nad tým, aký zmysel 
má moja práca. 

 0,762 0,093 0,107 0,274 0,106 

Usilujem sa zistiť, čo konkrétne vo 
výučbe mi dáva pocit uspokojenia. 

0,742 0,240 0,086 0,311 0,119 

Uvaţujem o svojich silných a slabých 
stránkach z pohľadu učiteľa. 

0,732 0,304 0,131 0,234 0,172 

Premýšľam o tom, ako by som 
vyriešil rozpory, ktoré sa v mojej 

výučbe objavujú. 

0,635 0,350 0,190 0,242 0,058 

Uvaţujem o tom, ako moje učiteľské 
štúdium (príprava) ovplyvňuje, ako sa 

profesijne ponímam. 

0,583 0,138 0,380 0,053 0,337 

Uvaţujem o tom, do akej miery ma 
ovplyvňujú pozitívne i negatívne 

učiteľské modely, s ktorými som sa 
stretol ešte ako ţiak/študent. 

0,533 0,273 0,246 0,043 0,268 

Uvaţujem o svojej filozofii výučby 
(z akých ideí vychádzam). 

0,532 0,253 0,291 -0,008 0,311 

Uvaţujem o tom, či sa môţem 
povaţovať za vzor pre svojich ţiakov. 

0,531  0,330 0,230 0,164 0,128 

(II) Kritická reflexia 0,872  

Premýšľam o tom, ako by som 
spoznal hodnoty mojich ţiakov. 

 0,338 0,708 0,204 0,262 0,134 

Uvaţujem o tom, ako by som 
podporoval toleranciu medzi ţiakmi. 

0,350 0,690 0,125 0,259 0,134 

Premýšľam o spôsoboch, ako zmeniť 
postoj ţiakov k rozličným látkovým 

alebo nelátkovým závislostiam. 

0,307 0,612 0,256 0,108 0,116 
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Faktor metakognitívnej reflexie tvorili poloţky, ktoré hovorili o tom, ako často učitelia 
uvaţujú nad svojou osobnosťou, koncepciou výučby a ich profesiou. Tento faktor 
vysvetľoval 16,99% celkovej variability dát. Cronbachova alfa vykazovala za túto 
dimenziu hodnotu 0,890.   
Faktor kritickej reflexie tvorili poloţky, ktoré hovorili o tom, ako často sa učitelia 
zaoberajú sociálnymi, hodnotovými a učebnými aspektmi výučby. Tento faktor 
vysvetľoval 14,86% celkovej variability dát. Cronbachova alfa vykazovala za túto 
dimenziu hodnotu 0,872.  
Faktor kognitívnej reflexie tvorili poloţky, ktoré hovorili o tom, ako často sa učitelia 
zaoberajú svojím profesijným rozvojom. Tento faktor vysvetľoval 11,91% celkovej 
variability dát. Cronbachova alfa vykazovala za túto dimenziu hodnotu 0,763.         

Rozprávam sa so svojimi ţiakmi o ich 
záujmoch. 

0,003 0,606 0,285 0,340 0,182 

Uvaţujem o tom, ako pohlavie alebo 
sociálny status ovplyvňujú úspešnosť 

ţiakov. 

0,306 0,561 0,066 0,004 0,365 

Pýtam sa svojich ţiakov, či sa im 
úlohy/aktivity na vyučovaní páčili, 

alebo nie. 

0,103 0,524 0,258 0,305 0,240 

Rozprávam sa so svojimi ţiakmi o ich 
štýloch učenia sa. 

-0,007 0,504 0,384 0,258 0,341 

Premýšľam o spoločenských 
udalostiach, ktoré môţu vplývať na 

moju výučbu. 

0,366 0,492 0,268 0,004 0,266 

(III) Kognitívna reflexia 0,763  

Prezerám si články v časopisoch 
alebo na internete, aby som zistil, aké 
sú najnovšie trendy v mojom povolaní. 

 0,026 0,175 0,871 0,164 0,121 

Čítam knihy/príspevky, ktoré sa 
zaoberajú zvyšovaním efektívnosti 

výučby. 

0,091 0,097 0,847 0,202 0,117 

Uvaţujem o udalostiach, ktoré sa vo 
výučbe odohrali, ako o potenciálnych 

výskumných témach. 

0,226 0,070 0,554 0,003 0,378 

(IV) Poradenská reflexia 0,716  

Hovorím o svojich skúsenostiach z 
výučby s mojimi kolegami. 

 0,094 0,091 0,061 0,840 0,072 

Radím sa svojimi kolegami, ako 
zvládať rôzne praktické problémy vo 

výučbe. 

0,093 0,030 0,116 0,835 0,103 

(V) Praktická reflexia 0,590      

Písomne analyzujem slabé i silné 
stránky výučby. 

 0,036 0,043 0,145 0,104 0,797 

Do portfólia si zaznamenávam 
rozličné zistenia alebo podnety z 

výučby. 

0,026 0,097 0,104 0,149 0,759 

% rozptylu  16,99 14,86 11,91 9,75 9,63 

% kumulovaného rozptylu  16,99 31,84 43,75 53,50 63,13 
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Faktor poradenskej reflexie tvorili poloţky, ktoré hovorili o tom, ako často učitelia 
komunikujú o svojej výučbe a analyzujú ju s kolegami. Tento faktor vysvetľoval 9,75% 
celkovej variability dát. Cronbachova alfa vykazovala za túto dimenziu hodnotu 0,716.  
Faktor praktickej reflexie tvorili poloţky, ktoré hovorili o tom, ako často sa učitelia 
venujú spätnému pohľadu na výučbu. Tento faktor vysvetľoval 9,63% celkovej 
variability dát. Cronbachova alfa vykazovala za túto dimenziu hodnotu 0,590. 
Za celý výskumný nástroj predstavovala Cronbachova alfa hodnotu 0,927. 

Charakteristika výskumného súboru 

Najväčšie zastúpenie vo výskumnom súbore mali respondenti s dĺţkou praxe 16 – 20 
rokov (N=69; 17,69%), 21 – 25 rokov (N=65; 16,67 %), 26 – 30 rokov (N=59; 15,13%) 
a 31 a viac rokov (N=64; 16,41%). Priemerná dĺţka praxe respondentov bola 19,94 
rokov (SD=10,28). Vo výskumnom súbore z hľadiska pohlavia prevaţovali ţenskí 
respondenti (N=331; 84,87%).  
 

Tab. 2: Štruktúra výskumného súboru z hľadiska pohlavia a dĺţky praxe respondentov 

 
Nadväzujúc na Tab. 2, za nezávisle premenné sme si určili pohlavie a dĺţku praxe 
respondentov. Ţeny, ak sa budeme pridŕţať tvrdení Škvareninovej (1994, s. 21) 
z oblasti komunikácie, preukazujú ţiakom väčšiu pozornosť a empatiu. Muţi síce vedia 
rovnako efektívne organizovať a viesť vyučovací proces, je však pre nich príznačnejšie, 
ţe sústredia pozornosť prevaţne na seba, čo ale neznamená, ţe nevytvárajú pozitívnu 
atmosféru počas práce ţiakov na vyučovaní. Podnetné sú konštatácie Karikovej (2011, 
s. 136), ako aj iných odborníkov (Daniel, 1999; Výrost, 1999; Fontana, 2003), 
zaoberajúcich sa diferenciami medzi pohlaviami a ich prejavmi v školskej praxi, 
dokazujúc, ţe učiteľky pravdepodobne presnejšie identifikujú dôsledky svojho 
správania.   
U učiteľov s dlhšou praxou je pravdepodobné, ţe by mali vykazovať vyššiu frekvenciu 
jednotlivých typov profesijnej reflexie, keďţe sú uţ adaptovaní na pracovné podmienky, 
a teórie, ktoré si osvojili počas prípravy, vedia flexibilnejšie a konkrétnejšie prispôsobiť 
vzhľadom na vybrané triedy (Corcoran, 1981; Veenman, 1984; Korthagen, 1985). 
Podľa Karikovej (2011) sú si učitelia s dlhšou praxou vedomí toho, ţe existuje viacero 
alternatív riešenia problémov. Na základe uvedených východísk sme si stanovili 
nasledovné výskumné otázky:   
VO1: Existuje štatisticky významný rozdiel vo frekvencii realizácie typov profesijnej 
reflexie z hľadiska pohlavia respondentov v prospech ţien?  
VO2: Existuje štatistický významný pozitívny vzťah medzi dĺţkou praxe respondentov a 
frekvenciou realizácie typov profesijnej reflexie? 

Dĺžka praxe 
 
 

Pohlavie Spolu 

ženy muži 

n % n % N % 

1,5 – 5 rokov 33 8,46 11 2,82 44 11,28 

6 – 10 rokov 37 9,49 6 1,54 43 11,03 

11 – 15 rokov 40 10,26 6 1,54 46 11,80 

16 – 20 rokov 54 13,85 15 3,84 69 17,69 

21 – 25 rokov 58 14,87 7 1,80 65 16,67 

26 – 30 rokov 51 13,08 8 2,05 59 15,13 

31 a viac rokov 58 14,87 6 1,54 64 16,41 

Spolu 331 84,87 59 15,13 390 100,00 
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Výsledky výskumu 

Štatistickú významnosť rozdielov a vzťahov medzi premennými sme overovali na 
hladine významnosti 0,05. Pouţitý bol program SPSS 19.0. Z induktívnych štatistík sme 
pouţili Mannov-Whitneyho U test a Spearmanov koeficient korelácie, keďţe premenné 
nevykazovali normalitu rozdelenia za podsúbory ani celý súbor (p ≤ 0,05), čo sme 
verifikovali pomocou Kolmogorovovho-Smirnovovho testu, a z deskriptívnych štatistík 
aritmetický priemer (AM), smerodajnú odchýlku (SD), medián (Me), minimálnu (Min) 
a maximálnu (Max) hodnotu merania.     

 
Tab. 3: Frekvencia realizácie typov profesijnej reflexie  

z hľadiska pohlavia respondentov 

    
Z Tab. 3 vyplýva, ţe neexistuje štatisticky významný rozdiel vo frekvencii realizácie 
typov profesijnej reflexie z hľadiska pohlavia respondentov. Ţenskí i muţskí 
respondenti skórovali podobne za kaţdú dimenziu.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Pohlavie Metakognitívna reflexia Mannov-
Whitneyho U 

test 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

ţeny 331 4,81 1,42 5,00 1,38 7,00 9333,000 
 

0,588 
 muţi 59 4,70 1,40 4,88 2,00 7,00 

Pohlavie Kritická reflexia Mannov-
Whitneyho U 

test 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

ţeny 331 4,92 1,23 5,13 1,75 7,00 8256,000 0,058 
 muţi 59 4,63 1,15 4,63 1,88 6,88 

Pohlavie Kognitívna reflexia Mannov-
Whitneyho U 

test 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

ţeny 331 4,02 1,54 4,00 1,00 7,00 9375,000 
 

0,625 
 muţi 59 3,89 1,57 3,67 1,00 7,00 

Pohlavie Poradenská reflexia 
 

Mannov-
Whitneyho U 

test 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

ţeny 331 6,03 1,13 6,50 1,50 7,00 8399,500 
 

0,079 
 muţi 59 5,64 1,43 6,00 1,00 7,00 

Pohlavie 
 
 

Praktická reflexia Mannov-
Whitneyho U 

test 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

ţeny 331 2,86 1,53 2,50 1,00 7,00 8708,500 
 

0,182 
 muţi 59 2,64 1,66 2,00 1,00 6,00 
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Tab. 4: Vzťah medzi dĺţkou praxe respondentov a frekvenciou realizácie typov 

profesijnej reflexie  

Dĺžka 
praxe 

v rokoch 

Metakognitívna reflexia Spearmanovo 
rho 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

1,5 – 5 44 4,73 1,34 5,00 1,88 7,00 0,011  0,825 
 6 – 10 43 4,82 1,49 5,13 1,38 7,00 

11 – 15 46 4,57 1,54 4,38 2,00 7,00 

16 – 20 69 4,97 1,40 5,13 1,88 7,00 

21 – 25 65 4,60 1,42 4,88 1,50 7,00 

26 – 30 59 5,18 1,23 5,50 2,25 7,00 

31 a viac 64 4,60 1,47 4,63 1,38 7,00 

Dĺžka 
praxe  

v rokoch 

Kritická reflexia Spearmanovo 
rho 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

1,5 – 5 44 4,74 1,35 4,88 1,75 6,75 0,082  0,104  

6 – 10 43 4,74 1,42 5,00 2,13 6,88 

11 – 15 46 4,63 1,33 4,78 2,00 7,00 

16 – 20 69 4,93 1,20 4,88 2,38 7,00 

21 – 25 65 4,77 1,08 4,63 2,50 6,88 

26 – 30 59 5,25 1,09 5,50 2,63 7,00 

31 a viac 64 4,96 1,17 4,94 2,50 7,00 

Dĺžka 
praxe  

v rokoch 

Kognitívna reflexia Spearmanovo 
rho 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

1,5 – 5 44 3,94 1,68 3,67 1,33 7,00 -0,012  0,810  

6 – 10 43 4,66 1,56 5,00 1,33 7,00 

11 – 15 46 3,70 1,49 3,67 1,67 7,00 

16 – 20 69 3,97 1,52 4,00 1,00 7,00 

21 – 25 65 3,66 1,39 3,67 1,00 6,33 

26 – 30 59 4,08 1,68 4,00 1,33 7,00 

31 a viac 64 4,14 1,44 4,17 1,33 6,67 

Dĺžka 
praxe 

v rokoch 

Poradenská reflexia Spearmanovo 
rho 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

1,5 – 5 44 5,84 1,29 6,25 2,00 7,00 -0,056 
 
 

0,267  

6 – 10 43 6,14 1,19 6,50 1,50 7,00 

11 – 15 46 6,12 1,04 6,50 2,00 7,00 

16 – 20 69 5,88 1,37 6,50 1,00 7,00 

21 – 25 65 6,06 0,98 6,50 3,00 7,00 

26 – 30 59 6,24 0,95 6,50 3,00 7,00 

31 a viac 64 5,59 1,31 6,00 2,00 7,00 

Dĺžka 
praxe  

v rokoch 

Praktická reflexia 
 

Spearmanovo 
rho 

p-hodnota 
 

N AM SD Me Min Max 

 44 2,85 1,63 2,25 1,00 7,00 0,022 0,659  
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Z Tab. 4 je zreteľné, ţe neexistuje štatisticky významný vzťah medzi dĺţkou praxe 
respondentov a frekvenciou realizácie typov profesijnej reflexie. Respondenti vzhľadom 
na dĺţku praxe skórovali podobne za kaţdú dimenziu. 

Diskusia a závery 

Cieľavedomá profesijná reflexia je podmienkou pre rozvíjanie sa učiteľa po odbornej, 
personálnej i morálnej rovine. Učitelia, reflektujúci svoju činnosť, sú viac prístupní 
zmenám, prehlbujúc porozumenie, uvedomujúc si vlastné motívy, hodnoty, ako aj 
konkrétne devízy svojej koncepcie výučby (Petty, 2013; Kasáčová, 2014; Kosová, 
2015; Petlák, 2016).  
Ţeny, ako tvrdí Gáborová (1994) na základe výskumných zistení, sa viac orientujú na 
dobré interpersonálne vzťahy a sebazdokonaľovanie. Vágnerová (2008) zdôrazňuje, ţe 
starší ľudia sú viac obozretnejší a dôkladnejšie zvaţujú svoje rozhodnutia.  
Z výskumných zistení vyplynulo, ţe neexistuje štatisticky významný rozdiel vo 
frekvencii realizácie typov profesijnej reflexie z hľadiska pohlavia respondentov. 
Nepotvrdila sa ani priama závislosť medzi dĺţkou praxe respondentov a frekvenciou 
realizácie typov profesijnej reflexie.         
Súhlasíme s viacerými autormi (Kasáčová, 2005; Kouteková, 2006; Kosová, 2013; 
Orosová et al., 2018), venujúcimi sa problematike reflexívnej výučby, ţe dochádza 
k aktualizácii tematiky profesijnej reflexie a spomínané schopnosti a zručnosti sa 
rozvíjajú v rámci prípravy na učiteľstvo v zmysle reflexívnej kompetencie nielen 
v odbore pedagogika, ale aj širšie, v rámci pedagogického základu a pedagogickej 
praxe. O nespornej dôleţitosti realizácie profesijnej reflexie v edukačnej práci učiteľov, 
ktorá dotvára ich kompetenčný profil, ale na druhej strane naznačuje potrebu ich 
sústavného rozvíjania, vypovedá aj Profesijný štandard učiteľa pre niţšie stredné 
vzdelávanie (2017).    
Kitsantas a Baylor (2001) zistili, ţe reflexia pri projektovaní výučby stimuluje učiteľov, 
aby prehodnotili svoju profesijnú zdatnosť a realistickejšie rozvíjali ich schopnosti 
plánovať.         
Spôsobilosť reflektovať edukačnú činnosť predstavuje základ profesionality učiteľov 
a musí byť hlavnou dispozíciou u tých, ktorí sa pripravujú stať učiteľmi (Raines & 
Shadiow, 1995). Učitelia, ktorí úmyselne skúmajú svoje myslenie a konanie vo výučbe, 
sú schopní vytvoriť to, čo Shulman (1987) nazýva dobrá prax.           
Model širokej profesionality (Kosová & Tomengová et al., 2015), ktorý upúšťa od 
vymedzenia minimálnych kompetencií na účinné zvládanie edukácie, je moţné 
uplatňovať len za realizácie profesijnej reflexie, poskytujúcej priestor na reálne učenie 
sa skúsenosťou.  
Rovňanová (2015, s. 90) na základe výskumu potvrdila, ţe najfrekventovanejším 
a najprínosnejším zdrojom získavania informácií pre učiteľov o kvalite ich výkonu je 
profesijná reflexia a spätná väzba od vedenia školy z hospitácií a zo vzájomných 
hospitácií kolegov.  
Môţeme pozorovať, ţe respondenti skórovali najniţšie za dimenziu kognitívnej (4 – 
aspoň raz za dva mesiace) a praktickej reflexie (3 – aspoň raz za tri/štyri mesiace). 

1,5 – 5  
 6 – 10 43 3,09 1,81 3,00 1,00 6,50 

11 – 15 46 2,85 1,58 2,50 1,00 7,00 

16 – 20 69 2,68 1,46 2,50 1,00 6,00 

21 – 25 65 2,48 1,32 2,00 1,00 6,00 

26 – 30 59 2,94 1,68 2,50 1,00 6,00 

31 a viac 64 3,04 1,45 3,00 1,00 6,50 
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Učiteľ, pracujúci na optimalizácii výučby, si zakladá na vedeckom prístupe k svetu 
(Babanskij & Potašnik, 1988; Blíţkovský, 1992; Kouteková, 2011; Cottrell, 2011), čo 
vystihuje chápanie profesijnej reflexie podľa Nezvalovej, ktorá ňou rozumie „proces 
informovania logických rozhodnutí o výučbe s následným hodnotením týchto 
rozhodnutí“ (2000, s. 10). Mali by sme si poloţiť otázku, či učitelia majú dostatočnú 
časovú kapacitu a kvalifikačné predpoklady na monitorovanie a vyhodnocovanie 
edukačných javov (Kasáčová, 2013, s. 11).  
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