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Abstract: 

The often discussed topic in the context of preparation of future teachers is the 
substance of the teacher´s professionalisation and also what professional competences 
are important for his successful performance. The greatest emphasis in the practical 
professional training of student teachers is on the development of professional and 
subject-related competences and psychodidactic competences, but the minimum 
emphasis on the reflection of their own activities and how to instil the ability to make 
pedagogical decisions based on rational argumentation in students. However, in order 
for a student to look objectively at his behavior in the educational process, it is 
necessary to systematically lead him to a quality reflection of his behavior and to his 
objective evaluation. In the contribution authors present the partial results of the second 
part of the research realised as part of the VVGS project titled "Innovations of the 
methods of development of the self-reflective competences of student teachers in 
practical professional training". The aim of the research was to map the level of self-
reflective competences of student teachers in three dimensions - pupil, educational 
process and teacher´s self-development/student´s self-development. The contribution 
presents the opinions of the teacher trainers on the level of self-reflective competences 
of student teachers at Pavol Jozef Safarik University in the educational process 
dimension. 
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Úvod 

V súvislosti s novým poňatím vzdelávania, funkcií školy, individuálnymi potrebami 
žiakov a tiež požiadavkami spoločnosti sa zvyšujú aj nároky na učiteľskú profesiu 
a rozširuje sa pole učiteľovej pôsobnosti (Orosová, Petríková, Diheneščíková 2018). 
Zvýšené nároky vyplývajúce zo spoločenských zmien dokáže plniť iba učiteľ, ktorý je 
nielen pripravený na svoje povolanie, ale má aj záujem neustále sa v ňom 
zdokonaľovať. Ako uvádza Hupková (2006), v praxi môžeme pozorovať učiteľov, ktorí 
sú v dobrom slova zmysle nespokojní so svojou prácou, zdá sa im, že nevyučujú dobre, 
že by mnohé veci mohli robiť lepšie, neustále prehodnocujú vlastnú prácu a štúdiom 
množstva odbornej literatúry hľadajú stále nové metódy a formy práce, čím korigujú 
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svoju ďalšiu činnosť. Je to sebareflexia, ktorá vedie učiteľa k vnútornému dialógu so 
sebou samým, sebazdokonaľovaniu a progresívnym zmenám, výsledkom čoho je 
efektívnejšia práca. Podobne aj Štech (1994) zastáva názor, že v učiteľskej profesii je 
potrebné naučiť sa reflektovať seba samého, čo sa následne prejavuje v pedagogickom 
pôsobení.  

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, t. j. odovzdávania určeného obsahu žiakom, k 
modelu širokej profesionality, t. j. vzdelávaniu podľa kompetencií, určovaniu cieľov 
edukačného procesu a tvorbe študijných programov založených na rozvíjaní 
kompetencií (Rovňanová, 2015). Tento model podľa F. Korthagena (1992), D. A. 
Schöna (1987) a T. J. Lasleyho (1992) považuje učiteľa za základ zvyšovania kvality 
vzdelania, chápe ho ako sebarozvíjajúceho, reflexívneho praktika, ktorý sa 
prostredníctvom stálej reflexie učiteľskej činnosti mení z roly študenta na rolu učiteľa, 
experta na učenie sa a na rozvíjanie iných osôb. Do popredia sa tak dostáva pravidelná 
sebareflexia s cieľom skvalitnenia vlastnej činnosti (Minor 2002).Kompetencia 
reflektovať vlastnú prax a výučbu, ktorá je považovaná za základnú kompetenciu k 
profesijnému rastu, je súčasťou profesijných štandardov pre výkon učiteľskej profesie v 
mnohých krajinách (Spilková, Tomková, et al., 2010) a koncept reflexívnej praxe
12

 sa zároveň stáva najrozšírenejším modelom pre koncipovanie praktickej prípravy 

budúcich učiteľov na vysokých školách. Pedagogická prax na väčšine slovenských 
učiteľských fakúlt však nemá výstavbu, ktorá by bola podopretá o niektorú vedecky 
overenú teóriu postupnej premeny študenta na učiteľa. Zatiaľ čo teoretická príprava 
budúcich učiteľov dosiahla v základoch teoretických vied postupne univerzitnú úroveň, 
porovnateľnú so zahraničím, praktická a profesijná časť prípravy prevažne nedosahuje 
univerzitný charakter, pre ktorý je reflexívne myslenie príznačné (Kosová, 2016). 
Dôkazom toho sú viaceré realizované výskumy a prieskumy (Bajtoš, Orosová, 2011; 
Kasáčová a kol., 2006; Hupková, Petlák, 2004; Ondriová, 2015; Pavlov, 2013), ktoré 
poukazujú na zásadný nedostatok slovenskej univerzitnej praktickej profesijnej 
prípravy, a to na nerovnovážne rozvíjanie jednotlivých kompetencií, kde sa kladie 
najväčší dôraz na kompetencie odborno-predmetové a psycho-didaktické a minimálny 
na kompetenciu reflexie vlastnej činnosti, na to, ako vštepovať študentom schopnosť 
robiť pedagogické rozhodnutia založené na racionálnej argumentácii. Aby však mohol 
študent nazerať objektívne na svoje konanie v edukačnom procese, je potrebné viesť 
ho systematicky ku kvalitnej reflexii svojho konania a k jeho objektívnemu hodnoteniu 
(Orosová a kol, 2018). 

Sebareflexia učiteľa/študenta učiteľstva 

Sebareflexia „vzniká ako určité subjektívne zovšeobecnenie poznatkov o sebe, na 
základe premyslenia svojej činnosti, jednania, chovania, myšlienok, názorov, postojov, 
prípadne i vykonaných činov“ (Kolář, 2012, s.122). 

                                                      

 
12

 Koncepcia reflexívnej praxe, ktorú v roku 1983 vypracoval A. D. Schön, je založená na 

sebareflexii študentov v procese učiteľskej prípravy a osvojovania učiteľských spôsobilostí 
a zručností. Reflexia uľahčuje integráciu osvojenej pedagogickej teórie s praxou prostredníctvom 
reflektovaných praktických skúseností. Tým, že študent spätne analyzuje svoje pedagogické 
skúsenosti, uvedomuje si spôsoby svojho konania v pedagogických situáciách a nachádza jeho 
príčiny, má možnosť objaviť nedostatky vo svojom poznávaní a tie potom môže ďalším štúdiom 
a diskusiou s cvičným učiteľom na škole alebo vysokoškolským učiteľom na všeobecnej alebo 
predmetovej didaktike doplniť (Hupková, 2006). 
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Pedagogický slovník sebareflexiu vymedzuje ako „všeobecné sa zamýšľanie jedinca 
nad sebou samým, nad svojou osobnosťou, obzretie sa späť za svojimi činmi, 
myšlienkami, postojmi, pocitmi. Rekapitulovanie určitého úseku vlastného života či 
vlastného správania a rozhodovania v situáciách, ktoré sú pre daného človeka 
významné. Cieľom je zhodnotiť samého seba, rozhodnúť, čo a ako zmeniť, zvoliť 
stratégiu pre budúcnosť“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 196).  

Švec (1996, s. 77) definuje sebareflexiu učiteľov v pedagogickom kontexte ako 
„uvedomenie si svojich, t. j. učiteľských poznatkov, skúseností a prežitkov 
z pedagogickej činnosti, najmä z riešenia pedagogických situácií. Pri sebareflexii 
dochádza k opisu, analýze, hodnoteniu, usporiadaniu a zovšeobecneniu vlastných 
pedagogických poznatkov a skúseností“.  

Na základe uvedeného môžeme sebareflexiu vymedziť ako úvahu učiteľa o vlastnej 
práci, ako vnútorný dialóg, ktorý učiteľ vedie so sebou samým, keď skúma vlastnú 
prácu, hodnotí svoje postoje, zámery a postupy, svoju komunikáciu so žiakmi, kolegami 
a rodičmi či svoje zážitky. Jej hlavným zámerom však nie je iba samotný opis učiteľovej 
práce a skúsenosti, ale rovnako aj systematické vyhodnocovanie, hľadanie príčin 
úspechov a neúspechov a následné vyvodzovanie záverov pre jej ďalšie 
optimalizovanie (Orosová, Petríková, Diheneščíková 2018).  

Sebareflexia má teda v pedagogickej práci nezastupiteľné miesto, preto je potrebné 
venovať jej dostatočnú pozornosť už v pregraduálnej príprave. Sebareflexia, v rámci 
praktickej profesijnej prípravy študentov učiteľstva, podnecuje zamyslenie sa študenta 
nad svojou činnosťou a tiež nad sebou samým vo vzťahu k realizácii vyučovacieho 
procesu, ponúka mu možnosť hodnotiť seba samého, uvedomiť si svoje konanie 
a rozhodnúť čo zmeniť a akú stratégiu zvoliť pre budúcu pedagogickú činnosť (Orosová 
a kol., 2018). Ťažisko a dôležitosť rozvíjania sebareflexie u študentov učiteľstva teda 
spočíva v možnostiach pomoci študentom učiteľstva zamýšľať sa nad svojím konaním 
v bežných aj náročných školských situáciách. Predpokladom je, aby študenti sami mali 
rozvinuté hodnotiace myslenie a aby mali podmienky, prostriedky, pomocou ktorých 
dokážu plánovať a realizovať vyučovací proces s dôrazom na rozvoj tejto dôležitej 
spôsobilosti u žiakov (Ferencová, 2017). 

Metodológia 

Výskum bol zameraný na zistenie úrovne profesijných kompetencií študentov učiteľstva 
s dôrazom na sebareflexívne kompetencie. Cieľom výskumu bolo zistiť, na základe 
názorov cvičných učiteľov vybraných základných a stredných škôl Košického kraja, 
úroveň kompetencií študentov učiteľstva UPJŠ v rámci praktickej profesijnej prípravy.  

Na deskripciu a analýzu názorov cvičných učiteľov sme použili variant deskriptívneho 
výskumu, ktorého cieľom bolo zhromaždiť výskumný materiál podrobne opisujúci jednu 
ústrednú premennú – názory cvičných učiteľov zo základných a stredných škôl na 
úroveň sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva, a to v troch dimenziách – v 
dimenzii žiak, edukačný proces a sebarozvoj učiteľa (študenta učiteľstva). Jednotlivé 
dimenzie obsahovali položky vzťahujúce sa na konkrétnu dimenziu (oblasť 
kompetencií), t. j. na akej úrovni študent uskutočňuje konkrétne činnosti, pričom 
v každej dimenzii boli tieto činnosti rozdelené do dvoch skupín: 1) žiak dokáže opísať; 
2) žiak dokáže zhodnotiť. Prieskum sme realizovali s využitím metódy anonymného 
dotazníka vlastnej tvorby pre cvičných učiteľov zo ZŠ a SŠ, ktorý bol zverejnený 
prostredníctvom online formulára. Pre potreby tejto štúdie uvádzame čiastkové 
výsledky výskumu orientovaného na názory cvičných učiteľov na úroveň 
sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v dimenzii edukačný proces, pre 
ktorú sú uvedené činnosti: 1) žiak dokáže opísať: aké vyučovacie metódy považuje za 
účinné pri sprostredkovaní učiva v danej triede; ako (akým spôsobom) komunikuje so 
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žiakom; ako (metódy, formy, prostriedky) vytvára prostredie podnecujúce rozvoj žiaka; 
ako využíva učebné pomôcky, médiá a IKT vo vyučovacom procese; ako rozvíja 
sociálne zručnosti a postoje žiaka (empatiu, prosociálne správanie a pod.); ako 
identifikoval problémového žiaka (príčiny, prejavy, dôsledky); čo pociťoval pri rozhovore 
s problémovým žiakom; ako prebiehala komunikácia s problémovým žiakom; reakcie 
žiaka pri rozhovore; 2) žiak dokáže zhodnotiť: či pozná obsah daného vyučovacieho 
predmetu; či má schopnosť plánovať a projektovať vyučovací proces; či má schopnosť 
stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka; do akej miery zodpovedá jeho 
uvažovanie o vyučovacích metódach novým pohľadom na aktivizáciu žiakov; či je jeho 
poňatie výučby progresívne; či má schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania; 
či využíva primeraným spôsobom výsledky vlastného hodnotenia svojich hodín pre 
plánovanie budúcej činnosti; či má schopnosť hodnotiť učenie sa a výkon žiaka. Učitelia 
v jednotlivých položkách vyjadrovali pomocou päťstupňovej Likertovej škály (bez 
ťažkostí samostatne; s menšími ťažkosťami samostatne; s väčšími ťažkosťami 
samostatne; s ťažkosťami za pomoci cvičného učiteľa; neviem posúdiť) svoje názory na 
úroveň sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva. 

Charakteristika výberového súboru 

Základný súbor tvorili učitelia zo základných a stredných škôl v Košickom kraji. 
Výberový výskumný súbor pre realizáciu dotazníkového šetrenia sme zostavili 
technikou dostupného výberu, tvorilo ho 210 učiteľov ZŠ a SŠ (N=210), z toho boli 
12,9% muži (N=27) a 87,1% ženy (N=183). 

Výsledky výskumu 

Schopnosť opísať a zhodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť je základným pilierom 
sebareflexívnych kompetencií. Zistenia, ktoré vychádzajú z nášho výskumu poukazujú 
na rozdiely v schopnosti opísať jednotlivé činnosti, ktoré študent vykonáva v priebehu 
edukačného procesu. Až 54,85% cvičných učiteľov sa zhodlo v názore, že študenti 
nemajú problém opísať to, ako využívajú učebné pomôcky, médiá a IKT vo 
vyučovacom procese a rovnako je väčšina z nich schopná bez ťažkostí a úplne 
samostatne opísať, akým spôsobom komunikujú so žiakmi, čo nám potvrdilo 49,76% 
respondentov. Cviční učitelia (50,96%) zároveň uviedli, že síce s menšími ťažkosťami, 
avšak samostatne sú študenti schopní opísať aj to, aké vyučovacie metódy považujú za 
účinné pri sprostredkovaní učiva v danej triede a tiež to, akým spôsobom, teda 
s využitím akých metód, foriem a prostriedkov vytvárajú prostredie podnecujúce rozvoj 
žiaka (51,22%). Tento fakt možno pripísať skutočnosti, že študenti sú o metódach, 
formách a prostriedkoch výchovno-vzdelávacieho procesu informovaní na hodinách 
všeobecnej didaktiky, resp. predmetových didaktík a ich realizáciu a využívanie majú 
možnosť vyskúšať si v rámci modelových simulácií v podmienkach fakulty, a to ako 
súčasť mikrovyučovania, ktoré sa v podmienkach pregraduálnej prípravy študentov 

učiteľstva realizuje ako tzv. mikrovýstupy
13

 a ktorého metodika je dlhodobo využívaná 

v podmienkach UPJŠ, ako aj v rámci pedagogickej praxe v školských podmienkach.  

                                                      

 
13

 Mikrovýstup predstavuje aplikáciu vybranej vyučovacej metódy pre daný obsah vzdelávania do 

konkrétnej etapy vyučovacej jednotky (napr. motivačnej, expozičnej alebo fixačnej etapy). 
Podstatou je zjednodušenie podmienok pre vyučovanie (napr. zníženie počtu žiakov v triede, 
skrátenie vyučovacieho času na 5 – 15 minút a pod.), pri ktorom sa nacvičuje iba jedna zručnosť 
(napr. motivácia žiakov, opakovanie učiva, výklad a pod.). Mikrovyučovanie pozostáva z troch 
základných etáp: vykonávanie činnosti, analýza činnosti (mikrovyučovacia analýza), korigovaná 
opakovaná činnosť (Bajtoš, Orosová, 2011). 
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Naopak, študenti majú problém s opisom toho, ako identifikovali problémového žiaka, 
pričom až 24,76% cvičných učiteľov uviedlo, že študenti to síce dokážu samostatne, 
avšak s väčšími ťažkosťami alebo dokážu príčiny, prejavy a dôsledky určitého 
problému žiaka identifikovať len veľmi ťažko a zväčša iba za ich pomoci, čo nám 
potvrdilo 11,65% učiteľov. Uvedené však môže byť ovplyvnené faktorom času, resp. 
rozsahom a organizáciou pedagogickej praxe. Keďže študenti sú na pedagogickej praxi 
určitý počet hodín a môžu prax realizovať vo viacerých triedach alebo na viacerých 
školách súčasne, v priebehu svojich výstupov sa sústreďujú predovšetkým na 
didaktickú stránku vyučovacieho procesu, a teda nemajú možnosť bližšie spoznať 
každého žiaka. 
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Graf 1 Činnosti edukačného procesu, ktoré dokáže žiak opísať 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Ako sme uviedli v teoretických východiskách, v praktickej profesijnej príprave študentov 
učiteľstva sa najväčší dôraz kladie na rozvíjanie kompetencií odborno-predmetových 
a psychodidaktických, avšak minimálny na reflexiu vlastnej činnosti. Pedagogická 
reflexia však rozvíja osobnosť študenta učiteľstva, od ktorého sa očakáva nielen 
hodnotenie aktivity študentov, ale i hodnotenie vlastnej činnosti a vyvodenie záverov. 
Pozitívne sú preto zistenia, že študenti dokážu nielen opísať, ale aj samostatne a bez 
akýchkoľvek ťažkostí zhodnotiť, či poznajú obsah daného vyučovacieho predmetu 
(56,46%) a tiež to, či majú schopnosť plánovať a projektovať vyučovací proces 
(52,40%), čo opäť uviedla viac ako polovica cvičných učiteľov. Hoci pri otázke 
využívania výsledkov vlastného hodnotenia svojich hodín pre plánovanie budúcej 
činnosti 13,94% cvičných učiteľov nevedelo posúdiť, či študenti takúto schopnosť majú, 
vo väčšine sa zhodovali v názoroch, že študenti sú schopní, či už bež ťažkostí alebo 
iba s menšími ťažkosťami zhodnotiť svoju schopnosť stanoviť ciele vyučovania 
orientované na žiaka; mieru uvažovania o vyučovacích metódach v kontexte nových 
pohľadov na aktivizáciu žiakov, či schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania 
a tiež učenie sa a výkon žiaka. S ohľadom na fakt, že počas pedagogickej praxe sa od 
študenta očakáva, že základy sebareflexívnych techník získaných v praktickej 
profesijnej príprave v prostredí univerzity aplikuje do pedagogickej praxe, môžeme 
uvedené zistenia výskumu považovať za pozitívne. 
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Graf 2 Činnosti edukačného procesu, ktoré dokáže žiak zhodnotiť 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Záver  

Prirodzenou súčasťou pregraduálnej prípravy študentov učiteľstva je praktická 
profesijná príprava zameraná priamo na vyučovací proces a s tým súvisiaci rozvoj ich 
kompetencií. Viaceré výskumy a prieskumy však poukazujú na zásadný nedostatok 
slovenskej univerzitnej praktickej profesijnej prípravy, a to na nerovnovážne rozvíjanie 
jednotlivých kompetencií, kde sa v porovnaní s odborno-predmetovými a psycho-
didaktickými kompetenciami kladie na kompetenciu reflexie vlastnej činnosti minimálny 
dôraz. Je však nevyhnutné, aby počas praktickej profesijnej prípravy dochádzalo aj k 
rozvoju reflexívnych kompetencií, a to vo vzťahu k žiakovi, k edukačnému procesu a k 
sebe samému a svojej činnosti. Absolventi vysokoškolského štúdia učiteľstva by mali 
prichádzať do praxe pripravení, v súlade s novými požiadavkami spoločnosti, tak, aby 
mohli vo svojej profesii kvalifikovanie pôsobiť, ďalej sa učiť, zdokonaľovať a profesijne 
rozvíjať prostredníctvom reflexie vlastnej činnosti a skúsenosti (Petríková, Orosová, 
2017). Ako uvádza Kosová (2013, s. 12) „schopnosť reflexie vlastnej činnosti je 
zásadnou spôsobilosťou učiteľov. Je to kompetencia k osobnému rastu, k sebarozvoju 
a sebazdokonaľovaniu profesionála v edukácii. To najcennejšie, čo môže dať 
uvádzajúci učiteľ začínajúcemu učiteľovi, či vysokoškolský učiteľ študentovi na celý 
profesionálny život, je nástroj pre neustálu rekonštrukciu vlastnej edukačnej teórie, čiže 
podporiť rozvoj jeho schopnosti odborne hodnotiť svoju vyučovaciu činnosť, a tým 
inovovať svoje pedagogické názory a neustále zlepšovať svoje učiteľské či lektorské 
schopnosti“. 

Na základe uvedeného a vychádzajúc z teoretických východísk štúdie sme sa preto 
rozhodli zmapovať úroveň sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v rámci 
praktickej profesijnej prípravy. V príspevku prezentované čiastkové výsledky výskumu 
poukázali na zistenia, že prevažná časť sebareflexívnych kompetencií študentov 
učiteľstva je na dobrej úrovni, teda študenti majú schopnosť opísať či zhodnotiť určité 
činnosti prevažne samostatne alebo iba s menšími či väčšími ťažkosťami, a to 
predovšetkým činnosti spojené s opisom alebo zhodnotením využívania metód, foriem 
a prostriedkov vo vyučovacom procese, plánovania, organizácie a hodnotenia priebehu 
vyučovacej hodiny alebo formulácie cieľov. Zistené výsledky výskumu však poukázali 
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na dôležitosť rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov, a to najmä v oblasti 
diagnostikovania problémového žiaka, opisu a zhodnotenia práce a komunikácie 
s takýmto žiakom, čo študenti dokážu len veľmi ťažko a zväčša iba za pomoci cvičného 
učiteľa, preto usudzujeme, že je určite potrebná neustála podpora v ďalšom rozvíjaní 
sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva. Uvedené však môže byť 
ovplyvnené, ako uvádzame v teoretických východiskách, rozsahom a organizáciou 
pedagogickej praxe, čo má za následok, že študenti sa v priebehu svojich výstupov 
sústreďujú predovšetkým na didaktickú stránku vyučovacieho procesu, a teda nemajú 
možnosť bližšie spoznať každého žiaka.  

Na základe čiastkových výsledkov výskumu však môžeme konštatovať celkovo 
pozitívne zistenia v názoroch cvičných učiteľov na úroveň sebareflexívnych 
kompetencií študentov učiteľstva, i keď si uvedomujeme, že tie môžu byť ovplyvnené 
celým radom faktorov, čo vo svojej práci uvádza aj Rovňanová (2015), a to napr. do 
akej miery bola administrácia dotazníkov ovplyvnená momentálnou náladou 
respondentov, či dokázali v čase administrácie urobiť hlbšiu analýzu alebo do akej 
miery dôverovali výskumnému nástroju. Navrhovali by sme preto výsledky získané 
dotazníkovým šetrením doplniť o ďalšie výsledky nadobudnuté prostredníctvom inej 
výskumnej metódy, napr. pološtruktúrovaným interview realizovaným na vybranej 
vzorke respondentov. 
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