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ÚVOD 

Vysokoškolská učebnica Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na 

UPJŠ reflektuje zmeny, ktoré nastali v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva 

akademických predmetov v súvislosti s komplexnou akreditáciou v roku 2015. Je určená pre 

študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstva 

akademických predmetov na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 

v Košiciach. Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť teoretické východiská 

a metodické usmernenia k organizácii všetkých typov pedagogickej praxe realizovanej 

v podmienkach UPJŠ.  

Príprava na učiteľskú profesiu má teoretický a praktický charakter. Kým teoretická 

akademická príprava je zameraná na získavanie a rozvoj vedomostí, zručností a spôsobilostí 

v oblasti pedagogiky, psychológie a vo vedných odboroch vyučovacích predmetov, tak 

praktická profesijná príprava je orientovaná na prípravu na výkon samotného povolania, teda 

didaktický charakter vyučovacieho procesu. Značná časť praktickej prípravy na učiteľskú 

profesiu je realizovateľná v rámci predmetu pedagogická prax, ktorý má v podmienkach 

UPJŠ štyri podoby/stupne – Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax, 

Výstupová priebežná prax, Výstupová súvislá prax I a Výstupová súvislá prax II. 

Vysokoškolská učebnica pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola obsahuje koncepciu 

pregraduálnej prípravy, sú v nej teoreticky rozpracované východiská pregraduálnej prípravy 

a ich aplikácia na podmienky študijných odborov v rámci UPJŠ. Druhá kapitola je zameraná 

na pedagogickú prax, jej teoretické východiská, terminológiu a implementáciu pedagogickej 

praxe v podmienkach UPJŠ. Tretia kapitola má aplikačný charakter, poskytuje prehľad 

všetkých typov pedagogickej praxe v podmienkach UPJŠ s definovanými cieľmi, výstupmi, 

pokynmi, dokumentmi a sebareflexívnymi otázkami pre študentov.  

Vysokoškolská učebnica vznikla na základe niekoľkoročných skúseností pracovníkov 

Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UPJŠ s organizáciou pedagogických praxí 

a reflektuje súčasné požiadavky na pregraduálnu prípravu študentov učiteľstva. 

autorky 



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

6 | s t r a n a

1 PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV 

V tejto kapitole sa dozviete: 

 ako je vnímané učiteľské povolanie,

 ako je vymedzený študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov,

 aké predmety študijného plánu učiteľstva akademických predmetov na UPJŠ sú

nosnými témami jadra.

Škola je základným činiteľom pôsobiacim na utváranie a formovanie osobností žiakov. Je 

pilierom mosta medzi teóriou a praxou takmer vo všetkých sférach každodenného života. 

V súčasnosti sa síce považuje za tradičné výchovno-vzdelávacie zariadenie či inštitúciu, avšak 

zohráva nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečení riadeného edukačného procesu. Zodpovedá za 

úroveň všeobecného a odborného vzdelania žiakov, no predovšetkým za mnohostranný rozvoj 

ich osobnosti. Škola by mala svojich absolventov pripraviť na plnohodnotné začlenenie sa do 

praktického života v spoločnosti. Jej základné úlohy sú v značnej miere ovplyvnené vývojom 

samotnej spoločnosti, vývojom vedy a techniky. Hlavnou úlohou školy je zabezpečovať 

výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých na základe princípov demokracie, 

humanizmu a vedeckosti (Bajtoš, Honzíková, Orosová, 2008, s. 98). 

Pri výchove a vzdelávaní v školskom prostredí zohráva nezastupiteľné miesto učiteľ. Učiteľ 

je v pedagogickom slovníku vnímaný ako jeden zo základných činiteľov vzdelávacieho 

procesu, profesionálne kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovedný za prípravu, 

riadenie, organizáciu a výsledky tohto procesu (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, s. 261). 

V systéme pedagogických vied nachádzame disciplínu - pedeutológiu, ktorá sa zaoberá 

problematikou učiteľa, rieši otázku výberu učiteľského povolania, vzdelania a komplexnej 

prípravy, ako aj potrebných osobnostných vlastností učiteľov (Kolář, 2012, s. 99). V odbornej 

literatúre sa môžeme stretnúť so synonymom teória učiteľskej profesie, ktorá komplexne 

skúma ciele, prostriedky, predpoklady a podmienky profesionálnych činností učiteľov, 

predovšetkým psychické a sociálne nároky na osobnosť, kvalifikáciu a prácu učiteľa (Pavlík, 

1985, s. 46 – 47). Samotný predmet skúmania tejto disciplíny naznačuje jeho dôležitosť 

nielen v profesijnom smere, ale v smere rozvoja spoločnosti ako takej.  

Učiteľské povolanie sa zvykne pomenovávať ako učiteľská profesia. Kosová (in Kasáčová 

a kol., 2006, s. 8) sa nad týmto pojmom zamýšľa vo vzťahu k definícii profesie, t. j., či jeho 

príslušníkov charakterizuje vysoká úroveň profesionality, či cítia a prezentujú profesijnú 
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identitu, či vedia, v čom majú byť vlastne profesionáli a či ich to dokážeme naučiť. Tu 

vyvstáva otázka: „Kam učiteľské povolanie zaradiť, k profesiám alebo semiprofesiám?“ 

Semiprofesie sa realizujú vo veľkých byrokratických organizáciách s hierarchickou 

štruktúrou, s veľkým počtom členov, prevažne žien (Lukášová-Kantorková, 2003, s. 22). 

Reformné premeny školstva sčasti otvárajú možnosti prechodu od semiprofesie k profesii. Na 

učiteľov sú kladené nové požiadavky, ktoré menia ich postavenie a kompetencie. 

Z vykonávateľov a implementátorov štátom určeného kurikula sa stávajú tvorcami školského 

kurikula, ktorého hlavnou myšlienkou je rozvoj žiackych kompetencií (Kosová a kol., 2012, s. 

6). Od učiteľov sa očakáva, aby projektovali a realizovali vyučovacie stratégie s využitím 

nových technológií a postupov vedúcich k efektívnemu učeniu sa žiakov. Helus (2012, s. 39) 

tak vníma učiteľstvo v troch polohách, ako zamestnanie, povolanie (poslanie) a profesiu. 

V učiteľskej profesii sa kladie dôraz na rozvoj učiteľských kompetencií počas celej 

pedagogickej praxe. K naplneniu parametrov kvality učiteľskej profesie, jej prechodu od  

semiprofesie k profesii učiteľského povolania by mala v značnej miere prispievať už  

pregraduálna príprava. Pregraduálna príprava prebieha na univerzitnej úrovni. Je zameraná 

na rozvoj kompetencií budúcich učiteľov v troch základných dimenziách: personálnej, etickej 

a odbornej (Kasáčová, 2006, s. 21).  Personálna dimenzia zahŕňa charakteristiky učiteľa 

v jeho začiatkoch, ide o motiváciu k povolaniu, jeho osobnostné predpoklady a kognitívne 

predpoklady. Etická dimenzia je chápaná ako morálka učiteľského povolania. Ide o správanie 

sa učiteľa vo vzťahu k sebe, k žiakom, kolegom, rodičom, vo vzťahu k samotnej profesii, jeho 

verbálny a nonverbálny prejav, prístup k riešeniu konfliktných situácií, jeho záujem 

o spoločnosť  a zaujatie vlastného postoja. V odbornej dimenzii ide o ovládanie vyučovacích 

predmetov, ich obsahov, medzipredmetových vzťahov, ako i didaktického charakteru 

vyučovacieho procesu a štýlu vyučovania.  
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1.1 Opis študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov 
 

Príprava na učiteľskú profesiu prebieha na univerzitnej úrovni, vo väčšine prípadov 

vysokoškolských fakúlt v dvojstupňovom modeli, bakalárskom a magisterskom stupni podľa 

opisov študijných odborov zverejnených akreditačnou komisiou ako poradným orgánom 

vlády Slovenskej republiky.  

Pre potreby učebných textov uvádzame vybrané položky z Opisu študijných odborov 

akreditačnej komisie (http://www.akredkom.sk). 

Stupne vysokoškolského štúdia: 

Študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov sa môže podľa Sústavy študijných 

odborov študovať v: 

 prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky, 

 druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky 

(pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom, ale príbuznom odbore, 

možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky), 

 nadväzujúci tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) je v sústave študijných 

odborov vyčlenený a definovaný ako samostatný študijný odbor 1.1.10 Odborová 

didaktika. 

Podobné študijné odbory v zahraničí: 

Študijný odbor zameraný na prípravu učiteľov v predmetových špecializáciách pre nižšie 

a vyššie sekundárne vzdelávanie je súčasťou štruktúry vysokoškolských študijných odborov 

krajín celej Európy. 

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi: 

 Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a Učiteľstvo profesijných predmetov 

a praktickej prípravy (tieto študijné odbory sú vo veľkom rozsahu svojim 

sociálnovedným základom, ako aj pedagogickou a psychologickou časťou odboru 

navzájom príbuzné). 

 Predškolská a elementárna pedagogika (Tento študijný odbor je príbuzný 

v sociálnovednom, pedagogickom i didaktickom aspekte obsahu. Vzhľadom na jeho 

orientáciu na oblasť základných akulturačných procesov na úrovni predškolského 
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a primárneho vzdelávania v ňom však nedochádza ku konkrétnej predmetovej 

špecializácii.). 

 Odborová didaktika  (Študijný odbor - existujúci len pre 3. stupeň vysokoškolského 

štúdia - priamo nadväzuje na 2. stupeň štúdia v odboroch učiteľstva akademických 

predmetov, umeleckých a výchovných predmetov a profesijných predmetov 

a praktickej prípravy, včítane teórie vyučovania matematiky, fyziky a informatiky.). 

 Relevantné akademické odbory v sústave študijných odborov (Ide o všetky tie študijné 

odbory zo sústavy študijných odborov, z ktorých sa odvodzuje príslušná predmetová 

špecializácia študijných programov v učiteľstve akademických odborov. Príbuznosť je 

tu potom daná obsahovým prienikom príslušného odboru a konkrétnej špecializácie 

študijného programu učiteľstva akademických predmetov.). 

Uplatnenie absolventa 

Podľa dosiahnutého stupňa vzdelania sú absolventi študijného odboru spôsobilí vykonávať 

profesiu: 

 pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre 

mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, 

školského administratívno-metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, 

napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického 

a laboratórneho fondu a pod.) – absolvent 1. stupňa,  

 učiteľa príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho 

vzdelávania – absolvent 2. stupňa,  

 metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín - absolvent 2. 

stupňa, 

 špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na 

základných a stredných školách - absolvent 2. stupňa. 

Vymedzenie odborného profilu 

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov 

(Bc.) je pripravený predovšetkým tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru 

na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej 

špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a má 

osvojenú informačnú gramotnosť. Je tiež schopný orientovať sa v organizačných 
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podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych 

zložkách inštitucionálneho vzdelávania. 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je 

spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcich jeho špecializácii na úrovni nižšieho  

a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy 

jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími 

kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom 

ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery 

a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby 

v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má tiež 

primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. 

Teoretické vedomosti 

Absolvent 1. stupňa: 

 pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších 

sociálnovedných súvislostiach, 

 ovláda psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy a  vzdelávania človeka, 

 pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia 

v sekundárnom vzdelávaní, 

 pozná organizačné charakteristiky školského systému, ako aj  inštitucionálne pravidlá 

školy, 

 ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojej  predmetovej špecializácie, 

 najmä je však pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni 

vysokoškolského štúdia. 

Absolvent 2. stupňa: 

 ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, 

 pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej 

špecializácie, 

 pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, 

najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, 

 pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. 
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Praktické schopnosti 

Absolvent 1. stupňa: 

 je schopný analyzovať a reflektovať (pojmovo uchopiť) všeobecnopedagogické 

a všeobecnodidaktické vlastnosti výučby v školskej triede, 

 vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch 

a dokumentoch, 

 vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových kategórií (11 

- 18 ročných), 

 je schopný asistovať pri riešení odborných úloh v disciplínach svojej predmetovej 

špecializácie,  

 vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby, 

ako aj pre pedagogické účely. 

Absolvent 2. stupňa: 

 samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho 

i vyššieho sekundárneho vzdelávania, 

 vie adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne 

podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, 

 je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, 

 vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania, 

 vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím 

laickej i profesijnej komunity. 

Doplňujúce vedomosti a schopnosti 

Absolvent 1. stupňa: 

 má návyk permanentného vzdelávania sa, 

 je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj 

z relevantných disciplín predmetovej špecializácie, 

 vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych 

skupín, 

 ovláda možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej didaktickej technológie. 

Absolvent 2.stupňa: 

 vie tvoriť metodické texty so širšou aplikovateľnosťou, 
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 je schopný vyučovať prostredníctvom e-learningu, 

 má vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti. 

Vymedzenie jadra vedomostí  

Nosné témy jadra 1. stupňa sú viazané na: 

 Sociálnovedný základ učiteľských štúdií s tematickou orientáciou na: 

 základné filozofické súvislosti pedagogického myslenia, 

 sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania. 

 Pedagogický a psychologický kontext odboru: 

 základy psychológie vývinu dieťaťa a dorastu a biológie dieťaťa  a dorastu, 

 všeobecné teórie výchovy a vzdelávania, 

 teória a prax sekundárneho vzdelávania, teória vzdelávania v širších skupinách 

vedných disciplín, 

 organizácia a legislatíva školstva a školy. 

 Predmetový kontext odboru (podľa špecializácie študijného programu): 

 základné štrukturálne odvetvia a oblasti vedného odboru. 

 Semestrálny projekt (voliteľne predmetová disciplína/pedagogika). 

 Záverečná práca (voliteľne predmetová disciplína/pedagogika). 

 Štátna skúška 

 obhajoba záverečnej práce, 

 kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru, osobitne v časti 

disciplín predmetovej špecializácie a v časti pedagogicko-sociálnovednej. 

Nosné témy jadra 2. stupňa sú viazané na: 

 Sociálnovedný kontext odboru s tematickou orientáciou na: 

 kultúrno- a sociálno-antropologické súvislosti výchovy  a vzdelávania, 

 sociologickú interpretáciu detstva a mládeže, 

 metodológiu tvorby sociálnovedného poznania. 

 Pedagogický a psychologický kontext odboru: 

 modely kognitívneho vývinu a kognitívnej socializácie, 

 modely personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže, poruchy  vývinu v tejto 

oblasti. 

 Predmetový a odborovodidaktický kontext odboru: 

 teória, metodológia a epistemológia odborov špecializácie, 
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 odborová didaktika príslušných disciplín, 

 základy výskumnej a projektovej práce v odborovej didaktike, 

 semestrálny projekt (empiricko-výskumná práca v odborovej didaktike). 

 Diplomová práca.  

 Štátna skúška 

 obhajoba diplomovej práce (s anglickým abstraktom), 

 overenie spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania v príslušnom 

akademickom predmete, 

 kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijného odboru (na priereze 

teórie odboru a jeho odborovej didaktiky). 

Ďalšie témy jadra 1. stupňa sú zamerané na: 

 špecializované poznatky v disciplíne predmetovej špecializácie, 

 vybrané medicínske poznatky, 

 alternatívne pedagogické koncepcie, 

 technologickú podporu vzdelávania a základy informačno-komunikačnej technológie. 
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1.2 Pregraduálna príprava v podmienkach UPJŠ  
 

Pregraduálna príprava študentov učiteľstva akademických predmetov je spravidla rozdelená 

do bakalárskeho a magisterského stupňa podľa opisu prezentovaného v predchádzajúcej 

kapitole. V podmienkach UPJŠ sa uplatňuje jeden študijný učiteľský odbor – Učiteľstvo 

akademických predmetov. Špecifikom štúdia je charakter študijného odboru, kde v rámci 

bakalárskeho stupňa štúdia ide o medziodborové štúdium a na magisterskom stupni 

o učiteľské štúdium. Univerzita so svojimi fakultami, ktoré sa zaoberajú prípravou budúcich 

učiteľov, je výnimočnou na Slovensku. Študenti počas troch rokov bakalárskeho štúdia, po 

ukončení medziodborového štúdia, majú možnosť rozhodnúť sa, či budú pokračovať na 

magisterskom stupni v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov alebo 

v jednoodborovom štúdiu. Aby bola ich voľba transparentnejšia, v rámci bakalárskeho štúdia 

sú im k dispozícii bloky pedagogických, psychologických, sociálnovedných a odborových 

disciplín, ktoré im pomáhajú vo vlastnej profilácii. Pregraduálna príprava učiteľov je 

v podmienkach UPJŠ sústredená prioritne do magisterského stupňa štúdia.  

V podmienkach Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sú podľa opisu 

študijných odborov realizované predmety nosných tém jadra, ktoré zabezpečujú plnenie 

požiadaviek prípravy na učiteľské povolanie. Pre potreby učebných textov vyberáme 

predmety pedagogického, psychologického, sociálnovedného a odborovodidaktického 

kontextu (predmetová didaktika): 

V bakalárskom (1.) stupni štúdia sa v študijných plánoch medziodborového štúdia 

v programoch Filozofickej fakulty UPJŠ ponúkajú bloky povinných predmetov zameraných 

na pedagogiku a psychológiu a bloky povinne voliteľných predmetov zamerané na 

pedagogické disciplíny, psychologické disciplíny, spoločenské a sociálnovedné disciplíny.  

Tab. 1 Vybrané predmety nosných tém jadra (Bc.): Filozofická fakulta UPJŠ 

Povinné predmety 

Blok: Pedagogický a psychologický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPE/Pg/15 Pedagogika pre 

medziodborové 

štúdium 

2 2P H 2,3 Z 

KPPaPZ/Ps/15 Psychológia pre 

medziodborové 

štúdium 

2 2P H 2,3 Z 

Povinne voliteľné predmety 

Blok: Pedagogický 
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Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPE/OLŠ/15  Organizácia a 

legislatíva školy 

2 2C H 2, 3 Z 

KPE/TVE/08  Teória výchovy 2 2C  H  2, 3  L  

KPE/ALP/06  
Alternatívna 

pedagogika 
2 2C  H  2  L 

ÚINF/EDS/15  Edukačný softvér 2 2C  H  3  Z  

Blok: Psychologický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPPaPZ/PUDB/1

5  

Prevencia užívania 

drog medzi 

vysokoškolákmi 

2 2C H 2, 3 Z 

KPPaPZ/PP/15  Pozitívna psychológia 2 2C  H  2, 3  L  

KPPaPZ/PKŽ/15  
Psychológia 

každodenného života 
2 2C  H  2  Z 

 Blok: Spoločenský a sociálnovedný 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

ÚMV/DGS/15  
Digitálna gramotnosť 

študenta 
2 2C  A  1  Z 

KPO/SPKVV/15  

Sociálny a politický 

kontext výchovy a 

vzdelávania 

2 2P  H  2, 3  L  

KFaDF/VKFV/07

  

Vybrané kapitoly z 

filozofie výchovy 

(všeobecný základ) 

2   H  2, 3  Z  

ÚBEV/BDD/05  
Biológia dieťaťa a 

dorastu 
2 2P H  2, 3  L  

 

Programy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ ponúkajú vyučovacie predmety podľa opisu jadra 

študijného odboru ako povinne voliteľné disciplíny. 

Tab. 2 Vybrané predmety nosných tém jadra (Bc.): Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

Povinne voliteľné predmety 

Blok: Pedagogický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPE/Pg/15 Pedagogika pre 

medziodborové 

štúdium 

2 2P H 2,3 Z 

KPE/OLŠ/15  Organizácia a 

legislatíva školy 

2 2C H 2, 3 Z 

KPE/TVE/08  Teória výchovy 2 2C  H  2, 3  L  

KPE/ALP/06  
Alternatívna 

pedagogika 
2 2C  H  2  L 

ÚINF/EDS/15  Edukačný softvér 2 2C  H  3  Z  

Blok: Psychologický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPPaPZ/Ps/15 Psychológia pre 

medziodborové 

2 2P H 2,3 Z 
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štúdium 

KPPaPZ/PUDB/1

5  

Prevencia užívania 

drog medzi 

vysokoškolákmi 

2 2C H 2, 3 Z 

KPPaPZ/PP/15  Pozitívna psychológia 2 2C  H  2, 3  L  

KPPaPZ/PKŽ/15  
Psychológia 

každodenného života 
2 2C  H  2  Z 

Blok: Spoločenský a sociálnovedný 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

ÚMV/DGS/15  
Digitálna gramotnosť 

študenta 
2 2C  A  1  Z 

KPO/SPKVV/15  

Sociálny a politický 

kontext výchovy a 

vzdelávania 

2 2P  H  2, 3  L  

KFaDF/VKFV/07

  

Vybrané kapitoly z 

filozofie výchovy 

(všeobecný základ) 

2   H  2, 3  Z  

ÚBEV/BDD/05  
Biológia dieťaťa a 

dorastu 
2 2P H  2, 3  L  

 

V magisterskom (2.) stupni štúdia sú v študijných plánoch učiteľstva akademických 

predmetov bloky povinných a povinne voliteľných predmetov Filozofickej a Prírodovedeckej 

fakulty UPJŠ zjednotené. 

Tab. 3 Vybrané predmety nosných tém jadra (Mgr.): Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

Povinné predmety 

Blok: Pedagogický a psychologický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPE/PDU/15  
Pedagogika a didaktika 

pre učiteľov 
5 2P + 2C  PaS  1  Z 

KPPaPZ/PPgU/15

  

Psychológia a 

pedagogická 

psychológia pre 

učiteľov 

5 2P + 2C  PaS  1  Z 

KPE/MPPa/15  

Hospitačná náčuvová 

pedagogicko-

psychologická prax 

2 36sC  A  1  Z 

KPPaPZ/ZMPPV/

15  

Základy metodológie 

pedagogicko-

psychologického 

výskumu 

4 2P + 2C  S  1  L  

KPE/ZSP/15  
Základy špeciálnej 

pedagogiky 
2 2P  H  2  Z  

Povinne voliteľné predmety 

Blok: Pedagogický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPE/ZZP/12  Zážitková pedagogika 4 1P + 2C  S  1, 2  Z  

KPE/TTUP/15  
Tvorba textových 

učebných pomôcok 
2 2C  H  1  L  

KPE/MT/09  Manažment triedy 2 2C  H  1  L  

ÚFV/MDT06/15  Moderná didaktická 2 2C  H  1  L  
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technika 

Blok: Psychologický 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KPPaPZ/PUDU/1

5  

Prevencia užívania 

drog v práci učiteľa 
4 2P + 1C  PaS  1, 2  Z 

KPPaPZ/UPR/15  
Umenie pomáhať 

rozhovorom 
2 2C  H  1  L  

KPPaPZ/VP/09  Výchovné poradenstvo 2 2C  H  1  L  

KPPaPZ/PsZ/15  Psychológia zdravia 2 2C  H  2  Z  

Blok: Sociálnovedný 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

KSSFaK/VSJU/1

5  

Všeobecný slovenský 

jazyk pre učiteľov 
2 2P  H  1, 2  Z 

KPPaPZ/KPE/EP

U/15  

Etika práce učiteľa a 

výchovného poradcu 
2 2C  H  1, 2  L  

KPO/SDaM/15  
Sociológia detí a 

mládeže 
2 2P  H  2  L  

Povinné predmety 

Blok: Odborovodidaktický (predmetové didaktiky) 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester 

Anglický jazyk a literatúra 

KAaA/DIAJmu1/

15  

Didaktika angličtiny 1 

pre AJALm 
2 0P + 2C  H  1  Z  

KAaA/DIAJmu2/

15  

Didaktika angličtiny 2 

pre AJALm 
2 0P + 2C  H  1  L  

Biológia 

ÚBEV/DIB1/03  Didaktika biológie 6 2P + 3C  S  1  L  

Etická výchova 

KAE/DE1m/15  
Didaktika etickej 

výchovy 1 
5 2P + 1C  S  1  L 

KAE/DE2m/15  
Didaktika etickej 

výchovy 2 
5 2P + 1C  S  2  Z  

Fyzika 

ÚFV/DF1a/15  Didaktika fyziky I 4 2P + 2C  S  1  L  

ÚFV/DF1b/15  Didaktika fyziky II 4 2P + 2C  S  2  Z  

Geografia 

ÚGE/DIDG/15  Didaktika geografie 3 2P + 1C  S  1  L 

História 

KH/DD1/10  Didaktika dejepisu I 3 2P + 1C  S  1  Z 

KH/DD2/10  Didaktika dejepisu II 3 2P + 1C  S  1  L 

Chémia 

ÚCHV/DCH1/15  Didaktika chémie I 4 1P + 2C  S  1  L  

ÚCHV/DCH2/15  Didaktika chémie II 4 1P + 2C  S  2  Z 

Informatika 

ÚINF/DIN1a/15  Didaktika informatiky 3 3C  H  1  L 

ÚINF/DIN1b/15  Didaktika informatiky 5 2P + 2C  S  2  Z 

Latinský jazyk 

KROKF/DLJ/13  
Didaktika latinského 

jazyka 
2 1P + 1C  S  1  L  

Matematika 

ÚMV/DDMa/14  Didaktika matematiky I 5 2P + 2C  S  1  L 

ÚMV/DDMb/14  
Didaktika matematiky 

II 
4 2P + 2C  H  2  Z 

Náuka o spoločnosti 

KFaDF/DIDF/15  Didaktika filozofie 3 2P + 2C  PaS  1  L 
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Nemecký jazyk a literatúra 

KGER/PREDI1/1

5  
Predmetová didaktika 1 3 1P + 2C  H  1  L 

KGER/PREDI2/1

5  
Predmetová didaktika 2 3 1P + 2C  S  2  Z 

Psychológia 

KPPaPZ/DPs/09  Didaktika psychológie 5 2P + 2C  PaS  1  L  

Slovenský jazyk a literatúra 

KSSFaK/DIJ/11  
Didaktika slovenského 

jazyka 1 
2 1P + 1C  H  1  L  

KSSFaK/DIDL/1

5  
Didaktika literatúry 2 1P + 1C  S  1  L  

KSSFaK/DIDJ2/1

1  

Didaktika slovenského 

jazyka 2 (sloh) 
2 2C  S  2  Z  

 

Povinné predmety pedagogického a psychologického bloku a odborovodidaktického bloku 

(predmetové didaktiky) sú vzájomnými prerekvizitami, resp. prerekvizitami k ďalším 

predmetom nosných tém jadra a pedagogickej praxe.  

 

Viete odpovedať? 

 Prečo je učiteľské povolanie vnímané ako profesia, semiprofesia? 

 Akými teoretickými vedomosťami a praktickými schopnosťami má disponovať 

absolvent študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov? 

 V čom sú špecifiká štúdia učiteľstva akademických predmetov na UPJŠ? 

 Aké predmety študijného plánu učiteľstva akademických predmetov na UPJŠ musíte 

absolvovať v rámci „učiteľskej“ pregraduálnej prípravy? 

 

  



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

19 | s t r a n a  

 

2 PEDAGOGICKÁ PRAX 
 

V tejto kapitole sa dozviete: 

 čo je pedagogická prax, 

 aké sú ciele pedagogickej praxe, jej typy a formy, 

 aká terminológia sa viaže k pedagogickej praxi, 

 ako prebieha pedagogická prax v podmienkach UPJŠ, 

 kto je hlavným organizátorom pedagogickej praxe na UPJŠ. 

 

Príprava na učiteľskú profesiu pozostáva z dvoch základných častí, z teoretickej 

a praktickej. Teoretická akademická príprava je zameraná na získavanie a rozvoj vedomostí, 

zručností a spôsobilostí v oblasti pedagogiky, psychológie a vo vedných odboroch 

vyučovacích predmetov (pozri kapitola 1.1). Praktická profesijná príprava je orientovaná na 

prípravu na výkon samotného povolania, teda didaktický charakter vyučovacieho procesu. 

Táto časť prípravy na učiteľskú profesiu je realizovateľná v rámci predmetov didaktického 

charakteru študijných plánov učiteľstva jednotlivých fakúlt a ako samotná pedagogická prax 

študentov učiteľstva.  

Pojem pedagogická prax je vnímaný z viacerých pohľadov. V pedagogickom slovníku je 

pedagogická prax definovaná ako súčasť prípravy učiteľov a vychovávateľov na 

pedagogických a iných fakultách s cieľom spájať teóriu a prax všetkých zložiek 

vysokoškolskej prípravy, uviesť budúceho učiteľa do podmienok reálneho školského 

prostredia a zacvičiť ho v činnostiach učiteľskej profesie (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 

156). Porubská (2007, s. 292) zastáva názor, že pedagogická prax umožňuje konkretizáciu 

a systematizáciu vedomostí, poskytuje študentom základné pedagogické spôsobilosti 

nevyhnutné pre výkon ich budúceho učiteľského povolania. 

Pedagogická prax študentov učiteľstva je príprava na vyučovanie a každodenný život školy 

prostredníctvom praktického tréningu (Kosová, Tomengová a kol., 2015, s. 46). Praktický 

tréning sa realizuje v univerzitných podmienkach a v podmienkach „cvičných“ škôl. Ide 

predovšetkým o praktické prevedenie, skúšanie si vyučovacích metód, stratégií, techník 

vyučovania, ako i riadenie triedneho kolektívu, práce žiakov v rámci rôznych organizačných 

foriem a ďalších aktivít spojených s činnosťou a pôsobením učiteľa v reálnych pedagogických 
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podmienkach. Pri realizácii pedagogickej praxe je najdôležitejšia implementácia teórie 

získanej počas teoretickej akademickej prípravy do pedagogickej školskej praxe.  

Komparáciou definícií pedagogickej praxe je možné identifikovať základné charakteristiky 

a znaky (Sirotová, 2015, s. 76): 

 neoddeliteľnosť a dôležitosť pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov, 

 integrita teoretickej a praktickej prípravy v pregraduálnej príprave, 

 špecifická forma učenia vytvárajúca priestor pre tvorivú činnosť študenta 

(praktikanta), 

 poskytovanie spätnej väzby o schopnosti aplikácie teoretickej prípravy do školskej 

praxe, 

 rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre výkon povolania učiteľa. 

 

 

2.1 Ciele, funkcie, typy a formy pedagogickej praxe 
 

Hlavným cieľom pedagogickej praxe je získať profesijné kompetencie pre výkon povolania, 

prepojením praktických skúseností s teoretickými vedomosťami (Kosová, Tomengová a kol., 

2015, s. 47). Profesijné kompetencie sú zamerané na vzťah učiteľa k žiakovi, k vyučovaciemu 

procesu a vlastnému sebarozvoju. 

Kompetencie vo vzťahu k žiakovi sa prejavujú v schopnosti učiteľa: 

 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, t. j. diagnostikovať 

a pracovať s individuálnymi špecifikami žiaka, vedieť odhaliť nadanie, ale aj poruchy 

žiaka a prispôsobiť svoje pôsobenie vlastnostiam žiakov. 

 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia žiaka, teda ovládať teórie učenia, 

správne ich aplikovať, diagnostikovať a využívať individuálne učebné štýly v závislosti 

od konkrétnych podmienok.  

 Identifikovať sociokultúrny kontext vývoja žiaka, tzn. vedieť diagnostikovať prostredie 

žiaka, pracovať so sociokultúrnym prostredím žiakov a ich rodiny. 

Kompetencie vo vzťahu k edukačnému procesu sa prejavujú: 

a) V mediácii obsahu, kedy učiteľ prejavuje svoje schopnosti: 
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 Ovládať obsah odboru vyučovaných predmetov, teda musí si byť istý svojimi 

poznatkami, vedomosťami z oblasti svojich aprobačných predmetov, ich teoretických 

základov a vedných poznatkov. 

 Plánovať a projektovať edukačný proces, t. j. tvoriť a realizovať plány edukácie, 

projekty s ohľadom na individuálne potreby žiakov a školský vzdelávací a výchovný 

program. 

 Stanoviť ciele edukačného procesu orientované na žiaka, poznať cieľové požiadavky 

výchovy a vzdelávania a transformovať ich do požiadaviek na žiaka. 

 Analyzovať učivo z psychodidaktického hľadiska, uskutočňovať didaktickú analýzu 

učiva, rozlíšiť základné a rozvíjajúce učivo s ohľadom na edukačné potreby žiakov. 

 Vybrať a realizovať vyučovacie metódy a formy, tzn. poznať a efektívne využívať 

metódy a formy podporujúce aktivitu žiakov a ich aktívne učenie. 

 Hodnotiť priebeh a výsledky edukačného procesu, stanoviť kritériá hodnotenia, 

spôsoby hodnotenia s ohľadom na individuálne zvláštnosti žiakov. 

b) Vo vytváraní podmienok edukácie, pri ktorých má učiteľ: 

 Vytvárať pozitívnu klímu triedy, tzn. komunikovať so žiakom a jeho prostredím 

efektívne, vytvárať pozitívnu klímu v triede podnecujúcu rozvoj osobnosti žiaka. 

 Vytvárať a využívať technické a materiálne zázemie edukačného procesu, využívať 

dostupné moderné didaktické pomôcky, médiá a iné informačno-komunikačné 

technológie. 

c) V ovplyvňovaní osobnostného rozvoja žiaka, kedy má učiteľ: 

 Ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka, ovládať a aplikovať stratégie personálneho 

rozvoja žiaka, jeho sebadôvery, sebapoňatia a sebaregulácie. 

 Rozvíjať sociálne zručnosti a postoje žiaka, teda aplikovať stratégie sociálneho 

rozvoja žiaka, jeho empatie, prosociálneho správania a sociálnych spôsobilostí. 

 Rozpoznať sociálno-patologické javy a poruchy správania sa žiaka, zabezpečiť ich 

prevenciu a nápravu.  

Kompetencie vo vzťahu k sebarozvoju učiteľa sa prejavujú v schopnosti: 

 Profesijného rastu a sebarozvoja, kedy by mal reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť 

svoju pedagogickú činnosť, svoj vlastný rast a vzdelávanie a zapájať sa do učiteľských 

výskumov, výsledky ktorých prispievajú k zefektívneniu edukačného procesu. 
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 Identifikácie sa s profesijnou rolou a školou, teda stotožniť sa so svojou rolou, pozíciou 

v škole, reprezentovať svoju profesiu a efektívne komunikovať so sociálnymi partnermi 

(Kasáčová a kol., 2006, s. 45 - 48). 

Hlavný cieľ pedagogickej praxe je možné špecifikovať, so zameraním sa na študenta 

(praktikanta), na čiastkové ciele (Sirotová, 2015, s. 77 – 78): 

 orientovať sa v základnej pedagogickej dokumentácii školy a triedy, 

 používať pedagogickú agendu v procese vlastného vyučovania v rámci pedagogickej 

praxe, 

 spoznávať školské prostredie v podmienkach triedy, 

 poznávať žiakov v triede, využívať individuálny prístup k nim, 

 optimálne plánovať vyučovanie (stanovenie cieľov, výber metód, foriem, tvorba 

a využívanie didaktických pomôcok, učebných pomôcok a pod.), 

 samostatne a tvorivo realizovať vyučovací proces, 

 vytvoriť a rozvíjať vlastnú  koncepciu výučby a vlastný učebný štýl.  

Pedagogickú prax je možné vnímať ako formu zážitkového učenia, kedy si študenti učiteľstva 

(praktikanti) rozvíjajú svoje profesijné i osobnostné kompetencie. Podľa Kontírovej a kol. 

(2010, s. 8) plní pedagogická prax tieto základné funkcie:  

1. Integračná a syntetizačná - premieta sa do cieľa syntetizovať, generalizovať 

a systematizovať všetky zložky vysokoškolskej prípravy, prekonávať izolovanosť 

štruktúry poznatkov z jednotlivých disciplín a viesť študentov k novému, hlbšiemu 

a komplexnejšiemu pochopeniu javov a procesov. 

2. Orientačná funkcia - jedným z jej cieľov je oboznámiť študentov učiteľstva 

s prostredím a organizáciou školy, s rozličnými stupňami a typmi škôl, s ich 

vzdelávacími programami (i špecifikami výučby predmetov na rôznych stupňoch 

a typoch škôl), s rozličnými triedami, žiakmi i učiteľmi. 

3. Vzdelávacia (resp. informačná) funkcia - prax doplňuje a obohacuje teoretickú 

prípravu študentov, upevňuje a prehlbuje ich vedomosti a predmetné schopnosti 

a vytvára podmienky pre ich konkretizáciu a tvorivú aplikáciu v jedinečných 

pedagogických situáciách, čím plní aj konkretizačnú funkciu. 

4. Sebareflexívna funkcia – prax napomáha rozvíjaniu „výkonovej zložky učiteľstva“, t.j. 

rozvoju didaktických schopností študentov a riadenej sebareflexii uvažovania, konania 

a rozhodovania študenta.  
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5. Spätnoväzbová funkcia – prax napomáha zdokonaľovaniu teoretickej výučby a jej 

zosúladeniu s najnovším vedeckým poznaním i potrebami školskej praxe.  

6. Profesijne motivačná funkcia – prax rozvíja pozitívnu motiváciu (no aj demotiváciu) 

vzťahu študenta k samotnému učiteľskému povolaniu. 

7. Socializačná funkcia – prax napomáha vytváraniu adekvátnych sociálnych väzieb 

študenta s učiteľmi a žiakmi v školskom prostredí.  

Pedagogická prax študentov učiteľstva má gradačný charakter. V podmienkach učiteľských 

fakúlt sa najčastejšie využíva model štvorstupňovej pedagogickej praxe, t. j.  

 modelový nácvik učiteľských činností na fakulte – demonštračne orientované typy 

praxe, 

 poznávanie, pozorovanie školskej reality a asistenčné činnosti – hospitačne 

orientované typy praxe v cvičnej škole, 

 vyučovanie pod vedením cvičného učiteľa s následnou spätnou väzbou a sebareflexiou 

– typy praxe orientované na vyučovanie jednotlivých vyučovacích hodín v cvičnej 

škole, 

 vyučovanie a pôsobenie v triede a v škole pod vedením cvičného učiteľa – typy praxe 

orientované na každodennú prácu učiteľa v škole nepretržite počas vymedzeného 

obdobia (Kosová, Tomengová a kol., 2015, s. 48).  

V praktickej príprave študentov učiteľstva rozoznávame niekoľko typov pedagogickej 

praxe, kde základným kritériom rozlíšenia je (Kontírová a kol., 2011, s. 10):  

 obsah: 

 Všeobecná psychologicko-pedagogická prax sa orientuje na pozorovanie 

a analýzu práce v triedach a smeruje k identifikovaniu, kategorizovaniu 

a k analýze psychologických a všeobecno-didaktických javov vyučovania, 

k pozorovaniu a k 'videniu' reálnych žiakov, učiteľov a školských tried. 

 Odborovo/predmetová pedagogická prax rozvíja pedagogické a z nich 

vyplývajúce najmä didaktické schopnosti praktikantov späté s výučbou 

konkrétneho aprobačného predmetu. 

 miera samostatnej aktivity študentov (praktikantov): 

 Hospitačná (náčuvová) prax je charakterizovaná priamou účasťou študenta 

(praktikanta) na vyučovacej hodine v cvičnej škole zameraná na pozorovanie 

priebehu hodiny, činnosti učiteľa a žiakov a na jeho následný rozbor. 
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 Asistentská prax tvorí prechod medzi „pasívnym“ pozorovaním vyučovacej hodiny 

a vlastnou aktivitou praktikanta vo vyučovaní. 

 Výstupová prax nadväzuje na hospitačnú, no na rozdiel od nej sa nesie v znamení 

samostatných vyučovacích výstupov praktikantov pod vedením cvičných učiteľov 

na základe vopred premyslenej písomnej prípravy. 

 organizácia praktických aktivít študentov (praktikantov) v cvičných školách: 

 Priebežná prax sa realizuje súbežne s výučbou na vysokej škole, pričom 

praktikanti praxujú v cvičnej škole spravidla jeden deň v týždni u jedného alebo 

viacerých učiteľov. 

 Bloková prax trvá dva týždne a jej obsahom môže byť hospitácia alebo 

pedagogický výstup. 

 Súvislá prax trvá nepretržite viac týždňov a jej cieľom je umožniť praktikantovi 

overiť si pedagogické skúsenosti v rozličných podmienkach a pripraviť sa na 

samostatnú pedagogickú činnosť. 

 počet praktikantov: 

 Individuálna prax prebieha u cvičného učiteľa, ktorému je spravidla pridelený 

jeden študent (praktikant), vo výnimočných prípadoch dvaja, nezávisle na sebe.  

 Skupinová prax, kedy u cvičného učiteľa praxuje viac študentov (praktikantov). 

Študenti (praktikanti) v rámci pedagogickej praxe úzko spolupracujú s cvičnými učiteľmi 

a učiteľmi predmetových didaktík. Spolupráca s cvičnými učiteľmi prebieha v prostredí 

cvičných škôl regionálneho školstva. 
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2.2 Terminológia pedagogickej praxe 
 

V súvislosti s pedagogickou praxou, jej charakterom a špecifickosťou je potrebné ozrejmiť si 

základnú terminológiu, ktorá je použitá i v týchto učebných textoch.  

Praktikant je osoba pripravujúca sa v praxi na výkon povolania, ktorá nemá štatút odborníka 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 176). V súvislosti s pedagogickou praxou je praktikant 

osoba (študent), ktorá sa pripravuje na povolanie učiteľa a svoju praktickú činnosť vykonáva 

v škole a školských zariadeniach pod vedením cvičných učiteľov a odborníkov z fakulty.  

Vysokoškolskí pedagógovia - učitelia teoretických základov učiteľstva sa významne 

podieľajú na profesijnom vzdelávaní študentov učiteľstva. Študentom pomáhajú pri 

osvojovaní si vedomostí a utváraní základov schopností umožňujúcich účinnú výučbu 

a výchovu (Švec, 1999, s. 62).  

Vysokoškolskí pedagógovia - učitelia všeobecných a predmetových didaktík napomáhajú 

študentom v rozvíjaní ich pedagogického myslenia, úvah a krokov vo vyučovaní, garantujú 

profesijnú prípravu študentov príslušného odborového ústavu/katedry. Sú významnými 

spolutvorcami koncepcie pedagogickej praxe, pripravujú študentov na predmetovo zamerané 

pedagogické praxe, zúčastňujú sa ich samostatných pedagogických výstupov a ich následných 

rozborov v cvičnej škole, pomáhajú im v sebareflexii a v zovšeobecňovaní výchovných 

a didaktických skúseností a hodnotia ich prácu na pedagogickej praxi v spolupráci s cvičným 

učiteľom (Kontírová a kol., 2011, s. 9).  

Cvičný učiteľ a cvičná škola sú termíny, ktoré sa v bežnej praxi používajú, avšak nie sú 

legislatívne ukotvené. Cviční učitelia sú pedagogickí zamestnanci základnej alebo strednej 

školy, ktorí sa v období pedagogickej praxe stávajú spolupracovníkmi vysokej školy, ktorá 

praktikantov na ich školu vyslala. Cviční učitelia musia mať požadovanú pedagogickú 

spôsobilosť na vyučovanie daného aprobačného predmetu a minimálne prvú atestáciu, resp. 

adekvátnu náhradu. Počas pedagogickej praxe študentov pôsobia ako:  

 radcovia - poskytujú cenné rady týkajúce sa každodenného života v školskej triede, 

povzbudzujú praktikantov a pomáhajú im zvládať počiatočné ťažkosti, 

 vzory profesionálov - predvádzajú vzorový profesijný výkon v triede, rôzne prístupy 

k výučbe, rozmanité vyučovacie postupy, vzťah k žiakom, kolegom a pod., 

 informátori – informujú praktikantov o kurikule, dokumentácii, charakteristikách 

žiakov, vyučovacích stratégiách a i ., 
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 tréneri - zodpovedajú za výcvik praktikantov v príslušných pedagogických 

schopnostiach,  

 pozorovatelia  - pozorujú praktikantov v triede, ich činnosť, správanie,  

 poskytovatelia spätnej väzby - kriticky reflektujú a hodnotia priebeh a výsledky 

vlastnej činnosti, 

 zhromažďovatelia informácií – zhromažďujú informácie o priebehu praxe 

praktikantov a poskytujú konštruktívnu správu a hodnotenie praxe praktikanta pre 

fakultu (Musai, 1996, podľa Filová, 2002, s. 151-152). 

Cvičnou školou je pre potreby pedagogickej praxe študentov učiteľstva označované školské 

zariadenie, v ktorom prebieha vzdelávanie a výchova žiakov (na základných školách) 

a študentov (na stredných školách).  

Hospitácia (náčuv) je forma činnosti praktikanta na pedagogickej praxi, počas ktorej získava 

základné informácie implementácie teoretických poznatkov do reálnej školskej praxe. 

Hospitácia umožňuje praktikantom pozorovať obsahovú, metodickú a organizačnú stránku 

vyučovacieho procesu. Ide o druh pozorovania v skupine praktikantov s využitím 

pozorovacích záznamov a uvedomením si realizácie pedagogických činností v rôznych 

formách. 

Asistentská činnosť prevyšuje pasívne načúvanie (hospitáciu) a praktikant sa stáva 

pomocníkom učiteľa. Ide o činnosti praktikanta priamo spojené s vyučovacím procesom,  jeho 

prípravou a realizáciou. Môže byť spojená s tvorbou pomôcok na vyučovaciu hodinu, 

priamou asistenciou pri vyučovacej činnosti učiteľa a pod.  

Pedagogický výstup je činnosť praktikanta, pri ktorej vedie časť vyučovacej hodiny, resp. 

celú vyučovaciu hodinu pod dozorom cvičného učiteľa. Prebieha priamo vo vyučovacom 

procese na cvičnej škole. Realizuje sa po odsúhlasení písomného projektu na vyučovaciu 

hodinu cvičným učiteľom. 

Rozbor vyučovacej hodiny sa realizuje po hospitácii, resp. po pedagogickom výstupe 

praktikanta. Ide o záverečnú analýzu a konfrontáciu realizovanej vyučovacej činnosti 

s teoretickými poznatkami. Pri rozbore je dôležitá spätná väzba od cvičného učiteľa a reflexia 

vlastnej činnosti praktikanta. 

 

Počas pedagogickej praxe sa praktikanti stretávajú s pojmami, ktoré je potrebné si osvojiť. Ide 

predovšetkým o terminológiu viažucu sa priamo na vyučovací proces a jeho zabezpečenie 



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

27 | s t r a n a  

 

v podmienkach škôl (Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov): 

Žiak je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej 

škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a v základnej umeleckej škole. 

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách 

podľa tohto zákona na získanie kompetencií. Štátne vzdelávacie programy vydáva 

a zverejňuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"). 

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 

uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. Školský vzdelávací 

program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy.  

Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností 

a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní 

v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu alebo aby im mohol byť priznaný stupeň 

vzdelania podľa tohto zákona.  

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných 

dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania a súbor písomností, podľa 

ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia. Pedagogickú 

dokumentáciu tvoria učebné plány, výchovné plány, učebné osnovy, výchovné osnovy, 

vzdelávacie štandardy, výchovné štandardy, triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list 

dieťaťa, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka, protokol o maturitnej 

skúške, protokol o záverečnej skúške, protokol o absolutóriu, protokoly o komisionálnych 

skúškach, denný záznam školského zariadenia, rozvrh hodín, protokol o štátnej jazykovej 

skúške, školský poriadok školy, školský poriadok školského zariadenia, plán výchovno-

vzdelávacej činnosti, plán práce školy, plán práce školského zariadenia, denník výchovnej 

skupiny, tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov. 

V podmienkach škôl regionálneho školstva sa praktikanti stretávajú s pedagogickými 

zamestnancami (Zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov): 

Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré 

zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku.  
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Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je 

zamestnancom podľa § 1 ods. 2. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický 

zamestnanec. 

Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie: 

 učiteľ, 

 majster odbornej výchovy, 

 vychovávateľ, 

 pedagogický asistent, 

 zahraničný lektor, 

 tréner športovej školy a tréner športovej triedy, 

 korepetítor. 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný: 

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,  

 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, 

s ktorými prišiel do styku, 

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča  

s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

 podieľať sa na vypracovaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie 

ustanovenej osobitným predpisom,  

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča, 

 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon 

odbornej činnosti, 

 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu,  

 udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 

 vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi 

vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu, 

 poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi 

poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, 
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 pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu 

o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu 

ustanovenom osobitným predpisom. 

Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu 

alebo pri poskytovaní kontinuálneho vzdelávania. Kategória učiteľ sa podľa vzdelávacieho 

programu člení na podkategórie podľa vzdelávacích programov poskytujúcich stupne 

vzdelania alebo kontinuálne vzdelávanie takto: 

 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 

 učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 

 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie 

odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), 

 učiteľ základnej umeleckej školy, 

 učiteľ jazykovej školy, 

 učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. 

Praktikanti sú povinní počas realizácie pedagogickej praxe v cvičnej škole rešpektovať 

povinnosti a práva pedagogických zamestnancov vzhľadom na úroveň ich profesionálnych 

kompetencií.  

 

 

2.3 Pedagogická prax v podmienkach UPJŠ  
 

Pedagogická prax v podmienkach UPJŠ sa realizuje v magisterskom stupni štúdia počas 

dvoch rokov, teda 4 semestrov. Študijné odbory Učiteľstva akademických predmetov na 

Filozofickej fakulte UPJŠ a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ majú vo svojich študijných plánoch 

jednotné predmety týkajúce sa pedagogickej praxe. Ide o štyri typy pedagogickej praxe, ktoré 

sú uvádzané ako povinné predmety: Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax, 

Výstupová priebežná prax, Výstupová súvislá prax I a Výstupová súvislá prax II.  

 
Tab. 4 Typy pedagogickej praxe na UPJŠ 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester Prerekvizita 

KPE/MPPa/15

  

Hospitačná 

náčuvová 
2 36sC  A  1  Z - 
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pedagogicko-

psychologická 

prax 

/MPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/

15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/

09), 

KPE/MPPa/15  

/MPPc/15  
Výstupová 

súvislá prax I 
2 4tC  A  2  Z 

/MPPb/15  

/MPPd/15  
Výstupová 

súvislá prax II 
2 6tC  A  2  L  /MPPc/15  

 

V študijnom pláne Doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) pre programy Filozofickej 

fakulty UPJŠ vystupuje jeden predmet týkajúci sa pedagogickej praxe: 

 

Tab. 5 Typ pedagogickej praxe DPŠ 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester Prerekvizita 

/PPdps/15 
Pedagogická 

prax 
5 40sP A  2  L 

Predmetová 

didaktika 

 

Pre jednotlivé študijné programy Učiteľstva akademických predmetov sú predmety 

pedagogickej praxe nasledovné: 

 
Tab. 6 Typy pedagogickej praxe jednotlivých študijných programov 

Povinné predmety 

Pedagogická prax 

Skratka Názov Kredit Rozsah Ukončenie Ročník Semester Prerekvizita 

Anglický jazyk a literatúra 

KAaA/MPPb/15

  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KAaA/MPPc/15

  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z KAaA/MPPb/15  

KAaA/MPPd/15

  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KAaA/MPPc/15  

Biológia 

ÚBEV/MPPb/15

  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

ÚBEV/MPPc/15

  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z 

ÚBEV/MPPb/15 

ÚBEV/MPPd/15

  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  

ÚBEV/MPPc/15  

Etická výchova 
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KAE/MPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KAE/MPPc/15  
Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KAE/MPPb/15   

KAE/MPPd/15  
Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KAE/MPPc/15   

Fyzika 

ÚFV/MPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

ÚFV/MPPc/15  
Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  ÚFV/MPPb/15 

ÚFV/MPPd/15  
Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  ÚFV/MPPc/15   

Geografia 

ÚGE/MPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

ÚGE/MPPc/15  
Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  ÚGE/MPPb/15  

ÚGE/MPPd/15  
Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  ÚGE/MPPc/15 

História 

KH/MPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KH/MPPc/15  
Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KH/MPPb/15 

KH/MPPd/15  
Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KH/MPPc/15 

 

Chémia 

ÚCHV/MPPb/1

5  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

ÚCHV/MPPc/15

  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  ÚCHV/MPPb/15  

ÚCHV/MPPd/1

5  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A    L  ÚCHV/MPPc/15  

Informatika 

ÚINF/MPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

ÚINF/MPPc/15  
Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  ÚINF/MPPb/15   

ÚINF/MPPd/15  Výstupová súvislá 2 6tC  A  2  L  ÚINF/MPPc/15   
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prax II 

Latinský jazyk 

KROKF/MPPb/

15  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KROKF/MPPc/

15  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KROKF/MPPb/15  

KROKF/MPPd/

15  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KROKF/MPPc/15   

Matematika 

ÚMV/VPPb/15  
Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

ÚMV/VSPc/15  
Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  ÚMV/VPPb/15   

ÚMV/VSPd/15  
Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  ÚMV/VSPc/15   

Náuka o spoločnosti 

KFaDF/MPPb/1

5  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KFaDF/MPPc/1

5  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KFaDF/MPPb/15  

KFaDF/MPPd/1

5  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KFaDF/MPPc/15 

Nemecký jazyk a literatúra 

KGER/MPPb/15

  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KGER/MPPc/15

  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KGER/MPPb/15  

KGER/MPPd/15

  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KGER/MPPc/15  

Psychológia 

KPPaPZ/MPPb/

15  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KPPaPZ/MPPc/

15  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KPPaPZ/MPPb/15   

KPPaPZ/MPPd/

15  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KPPaPZ/MPPc/15  

Slovenský jazyk a literatúra 

KSSFaK/MPPb/

15  

Výstupová 

priebežná prax 
1 36sC  A  1  L  

KPE/PDU/15, 

KPPaPZ/PPgU/15  

(alebo 

KPPaPZ/PaSPP/09), 

KPE/MPPa/15  

KSSFaK/MPPc/

15  

Výstupová súvislá 

prax I 
2 4tC  A  2  Z  KSSFaK/MPPb/15 
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KSSFaK/MPPd/

15  

Výstupová súvislá 

prax II 
2 6tC  A  2  L  KSSFaK/MPPc/15  

 

V závislosti od typu pedagogickej praxe praktikanti absolvujú v cvičnej škole (tab. 7): 

H – hospitáciu (náčuv), 

R VH – rozbor vyučovacej hodiny, 

PV – pedagogický výstup. 

 
Tab. 7 Rozsah pedagogickej praxe v cvičnej škole 

 

 

2.4 Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 
 

Organizáciu všetkých typov pedagogickej praxe študijného odboru Učiteľstvo akademických 

predmetov na Filozofickej a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ zabezpečuje Katedra pedagogiky 

Filozofickej fakulty UPJŠ. Pre potreby praxe má vytvorenú webovú stránku 

(https://sites.google.com/site/katedrapedagogikyffupjs/studium/pedagogicka-prax)               

a e-learningový kurz v prostredí LMS Moodle UPJŠ (https://lms.upjs.sk).  

Referentom pedagogickej praxe pre potreby študentov a predmetových didaktikov je Ing. 

Ľubica Hurová (lubica.hurova@upjs.sk), pre potreby cvičných učiteľov a vedenia cvičných 

škôl je Emília Marcinová (emilia.marcinova@upjs.sk). 

Zásady organizácie pedagogickej praxe: 

Kód praxe Termín praxe Pedagogická prax 
Trvanie praxe 

v cvičnej škole 

Rozsah praxe a 

povinnosti študenta  

v cvičnej škole 

MPPa 1.-14.týždeň 

zimný semester 

Hospitačná náčuvová 

pedagogicko-

psychologická prax 

6 týždňov 

(štvrtok 3 VH) 

18   hodín 

(12 H, 6 R VH) 

MPPb 1.-14.týždeň 

letný semester 

Výstupová priebežná 

prax 

12 týždňov 

(štvrtok 3 VH) 

18 hodín/AP 

(11  H, 1 PV,  6 R 

VH) 

MPPc zimný semester 

(podľa 

harmonogramu ak. 

roka) 

Výstupová súvislá prax 

I. 

4 týždne 24 hodín/AP 

(6 H, 18 PV, 18 R 

VH) 

MPPd letný semester 

(podľa 

harmonogramu ak. 

roka) 

Výstupová súvislá prax 

II. 

6 týždňov 38 hodín/AP 

( 8 H,  30 PV, 30 R 

VH) 

DPŠ 

 

podľa 

ind. možností 

študenta, 

cvičného učiteľa 

Pedagogická  prax 6 týždňov alebo 

dlhšie 

(závisí od časovej 

dotácie AP) 

40 hodín/AP 

(8 H, 32 PV, R VH) 

https://sites.google.com/site/katedrapedagogikyffupjs/studium/pedagogicka-prax
https://lms.upjs.sk/
mailto:lubica.hurova@upjs.sk
mailto:emilia.marcinova@upjs.sk
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 Pedagogickú prax je možné absolvovať po úspešnom absolvovaní podmieňujúcich 

predmetov (prerekvizít). 

 Harmonogram pedagogickej praxe je súčasťou harmonogramu príslušného 

akademického roka, zohľadňuje Pedagogicko-organizačné pokyny pre príslušný 

školský rok pre základné a stredné školy. 

 Pedagogická prax prebieha v základných a stredných školách regionálneho školstva, 

s ktorými má univerzita uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní praktickej 

prípravy študentov učiteľstva.  

 Pedagogická prax študenta prebieha pod dohľadom cvičného učiteľa, na základe 

dohody o vykonaní práce. 

 V priebehu pedagogickej praxe by mal študent praxovať na všetkých stupňoch 

(základná škola, stredná škola) a typoch škôl regionálneho školstva (gymnázium, 

stredná odborná škola), ak sa daný vyučovací predmet jeho aprobácie vyučuje 

v príslušnom type/stupni školy. 

 Pedagogická prax prebieha spravidla v mieste sídla univerzity, výnimku je možné 

udeliť pri Výstupovej súvislej praxi II (MPPd).  

 Výstupová súvislá prax II (MPPd), resp. jej časť môže byť uznaná predmetovým 

didaktikom po vyhodnotení aktivít študenta súvisiacich so vzdelávacím, resp. 

výchovným procesom v rámci školských, resp. mimoškolských aktivít so žiakmi. 

 Povinnosťou študenta pred priamym nástupom na pedagogickú prax je zúčastniť sa 

inštruktážneho seminára podľa rozvrhu. 

 Výnimku časového zaradenia a individuálnej formy realizácie pedagogickej praxe je 

možné študentovi udeliť iba na základe objektívnych príčin (spravidla Erazmus+ 

pobytu, študijného pobytu a pod.), iba so súhlasom prodekana pre vzdelávanie 

príslušnej fakulty a garanta študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov.  

Organizátor pedagogickej praxe pri všetkých typoch pedagogickej praxe: 

 zaraďuje študentov do skupín (pri hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej 

praxi a výstupovej priebežnej praxi), 

 zaraďuje študentov k cvičným učiteľom, 

 na základe akceptačných listov študentov na pedagogickú prax dáva návrh na 

uzavretie dohody o vykonaní práce s cvičnými učiteľmi, 

 aktualizuje databázu cvičných škôl a cvičných učiteľov, 

 rieši kolízne situácie v rozvrhu praxí s cvičnými učiteľmi, 

 organizuje inštruktážne semináre pre študentov,  
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 realizuje metodické stretnutia s cvičnými učiteľmi. 

Hodnotenie za absolvovanie povinných predmetov pedagogickej praxe udeľujú poverení 

učitelia jednotlivých katedier/ústavov fakúlt (tab. 8). 

Tab. 8 Hodnotenie pedagogickej praxe  

Skratka Názov Hodnotiaci 

KPE/MPPa/15  
Hospitačná náčuvová 

pedagogicko-psychologická prax 

poverení učitelia Katedry pedagogiky a Katedry 

pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF 

UPJŠ 

/MPPb/15  Výstupová priebežná prax 
učitelia predmetových didaktík katedier FF UPJŠ a 

ústavov PF UPJŠ 

/MPPc/15  Výstupová súvislá prax I 
učitelia predmetových didaktík katedier FF UPJŠ a 

ústavov PF UPJŠ 

/MPPd/15  Výstupová súvislá prax II 
učitelia predmetových didaktík katedier FF UPJŠ a 

ústavov PF UPJŠ 

/PPdps/15 Pedagogická prax učitelia predmetových didaktík katedier FF UPJŠ a 

ústavov PF UPJŠ 

 

Hodnotenie sa študentom udeľuje na základe podmienok uvedených pri jednotlivých typoch 

pedagogickej praxe a vzhľadom na špecifickosť študijných programov podľa upresňujúcich 

pokynov učiteľov predmetových didaktík (tab. 9). 

 

Tab. 9 Učitelia predmetových didaktík  

Fakulta 
Akademický  

predmet 

Katedra/ 

ústav 
Učiteľ/ka predmetovej didaktiky 

F
il

o
zo

fi
ck

á
 f

a
k

u
lt

a
 

Anglický jazyk  

a literatúra 

Katedra anglistiky 

a amerikanistiky 
Mgr. Július Rozenfeld, PhD. 

Etická výchova 
Katedra aplikovanej 

etiky 
PhDr. Andrea Klimková, PhD. 

História Katedra histórie PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. 

Latinský jazyk 
Katedra romanistiky 

a klasickej filológie 
doc. PhDr. František Šimon, CSc. 

Nemecký jazyk 

a literatúra 
Katedra germanistiky PhDr. Katarína Fedáková, PhD. 

Psychológia 

Katedra pedagogickej 

psychológie 

a psychológie zdravia 

doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Katedra slovakistiky, 

slovanských filológií 

a komunikácie 

PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. 

Náuka o 

spoločnosti 

Katedra filozofie a dejín 

filozofie 
Mgr. Róbert Stojka, PhD. 

P
rí

ro
d

o
v

e

d
ec

k
á

 

fa
k

u
lt

a
 Biológia 

Ústav biologických 

a ekologických vied 

doc. PhDr. Katarína Kimáková, CSc., 

PaedDr. Andrea Lešková, PhD. 

Fyzika Ústav fyzikálnych vied doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. 
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Geografia Ústav geografie RNDr. Stela Csachová, PhD. 

Chémia Ústav chemických vied 
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 

RNDr. Ivana Sotáková 

Informatika Ústav informatiky doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 

Matematika 
Ústav matematických 

vied 

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.,  

RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. 

 

 

 

Viete odpovedať? 

 Čo je predmetom pedagogickej praxe? 

 Aké typy pedagogickej praxe sú uplatňované v pregraduálnej príprave učiteľov? 

 Čo znamenajú pojmy praktikant, cvičný učiteľ, cvičná škola? 

 Aký je rozdiel medzi hospitáciou, asistentskou činnosťou a pedagogickým výstupom? 

 Kto vedie rozbor vyučovacej hodiny? 

 Aké typy praxe musíte absolvovať v študijnom odbore učiteľstvo akademických 

predmetov na UPJŠ? 

 Kde nájdete interné informácie o pedagogickej praxi učiteľstva akademických 

predmetov na UPJŠ? 

 Koho je potrebné kontaktovať v súvislosti so zaradením na pedagogickú prax? 

 Aké sú zásady organizácie pedagogickej praxe? 
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3 PEDAGOGICKÁ PRAX UČITEĽSTVA AKADEMICKÝCH 

PREDMETOV NA UPJŠ  
 

 

V tejto kapitole sa dozviete: 

 čo je predmetom a náplňou jednotlivých typov pedagogickej praxe, 

 aké sú ciele jednotlivých typov pedagogickej praxe, 

 aké sú pokyny k jednotlivým typom pedagogickej praxe,  

 aké dokumenty sú potrebné pre jednotlivé typy pedagogickej praxe, 

 ako tvoriť portfólio. 

 

 

3.1 Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax (MPPa) 
 

Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax je v poradí prvá pedagogická prax 

študentov učiteľstva akademických predmetov UPJŠ v Košiciach. Študenti učiteľstva 

akademických predmetov UPJŠ sa prvýkrát reálne stretávajú so skutočným školským 

prostredím a získavajú prvé predstavy o pedagogickej činnosti z pozície budúcich pedagógov. 

Hlavným poslaním tejto praxe je zorientovať sa v reálnej školskej praxi, uvedomiť si 

konkrétne osobitosti základných a stredných škôl, konfrontovať teoretickú a praktickú zložku 

vysokoškolskej prípravy s edukačnou realitou a pripraviť sa na asistentské činnosti, vlastné 

vyučovacie výstupy a reálnu edukačnú činnosť v podmienkach základnej a strednej školy 

v nasledujúcom štúdiu.  

 

Kľúčovou činnosťou tejto praxe je pedagogické pozorovanie zamerané na pozorovanie 

činnosti a správania sa žiakov, učiteľov a celkového učebného prostredia. Prioritou 

pozorovania je edukačné prostredie triedy a jej aktérov (učiteľ, žiaci) v kontexte stanovených 

pedagogických a psychologických javov.  

 

Konkrétne ciele praxe: 

 identifikovať pedagogické a psychologické javy v reálnej školskej situácii, 

 presne ich zaznamenávať a následne podrobne analyzovať, 

 reflexia edukačnej reality v kontexte stanovených pedagogických a psychologických 

javov, 

 osvojiť si stratégie pedagogického a psychologického myslenia. 
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Absolvent Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe (Kosová a kol., 

2015): 

 abstrahuje príčinno-následné súvislosti v interakcii učiteľ – žiak, 

 identifikuje prejavy správania sa žiakov v škole a v priebehu vyučovania a zaujme 

k nim stanovisko, 

 vybaví si didaktické a psychologické teórie v konfrontácii s praktickými situáciami 

školského prostredia, 

 kategorizuje pozorované situácie podľa efektivity aplikovaných edukačných stratégií, 

 odvodí pravidlá hodnotenia žiakov a ich motivačné súvislosti, 

 argumentuje vlastné návrhy riešení a postoje spojené s plánovaním, realizáciou 

a hodnotením vyučovacieho procesu v skupine rovesníkov, 

 uvádza príklady a navrhuje riešenia pozorovaných situácií vyučovania. 

 

 

3.1.1 Pokyny k Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi 
 

 

Na realizáciu pedagogickej praxe sa vyžaduje súbežné štúdium predmetov: 

 Pedagogika a didaktika pre učiteľov – KPE/PDU/15 

 Psychológia a pedagogická psychológia -  KPPaPZ/PPgU/15 (Učiteľstvo ostatných 

predmetových špecializácií) alebo Pedagogická a školská psychológia pre učiteľov - 

KPPaPZ/PaSPP/09 (Učiteľstvo psychológie) 

 

Trvanie praxe: 14 týždňov (36 hod.) 

 

Termín praxe: 1.-14. týždeň ZS 

 

Miesto konania praxe: základné a stredné školy v Košiciach 

 

Formy a rozsah praxe: 

 úvodný inštruktážny (organizačný) seminár (1 VH) 

 úvodný metodický seminár (2 VH) 

 hospitácie na vyučovacích hodinách (12 VH) 

 rozbory vyučovacích hodín (6 VH) 
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 reflexívne kolokvium k psychologickej časti pedagogickej praxe (2 VH) 

 reflexívne kolokvium k pedagogickej časti pedagogickej praxe (2 VH) 

 samostatná práca študenta (11 VH) 

 

Organizácia praxe: skupinová 

 

Organizačná štruktúra praxe:  

1. Prihlásenie sa do e-learningového kurzu LMS Moodle kurzu Katedry pedagogiky 

FF UPJŠ – Pedagogická prax (https://lms.upjs.sk). Prostredníctvom moodle kurzu 

„Pedagogická prax“ sú zverejňované všetky potrebné informácie k praxi, dôležité 

oznamy a zmeny počas praxe. Zapísanie sa do kurzu je povinné pre všetkých 

študentov.   

2. Úvodný inštruktážny seminár – študent je oboznámený s organizáciou pedagogickej 

praxe, s materiálmi priamo sa viažucimi na organizačnú stránku praxe. Čas a miesto 

konania podľa „Harmonogramu seminárov“, ktorý je zverejnený na stránke Katedry 

pedagogiky FF UPJŠ v sekcii MPPa prax.  

3. Úvodný metodický seminár – študent je oboznámený s cieľmi praxe, jej obsahom, 

zameraním, organizáciou a hodnotením. Čas a miesto konania podľa „Harmonogramu 

seminárov“, ktorý je zverejnený na stránke Katedry pedagogiky FF UPJŠ v sekcii 

MPPa prax.  

4. Skupinové hospitácie a rozbory hospitovaných hodín na určených ZŠ a SŠ (každý 

štvrtok tri VH: dve VH hospitácia, jedna VH rozbor odhospitovaných vyučovacích 

hodín). Študenti sú rozdelení do pracovných skupín podľa „Pracovných skupín 

študentov“ a navštevujú školy podľa „Harmonogramu hospitácií“. Prvé 3 týždne – 

pozorovanie a analýza stanovených psychologických javov a procesov, ostatné 3 

týždne – pozorovanie a rozbor stanovených pedagogických javov a procesov.  

5. Reflexívne kolokvium (k organizačnej a pedagogicko-psychologickej časti praxe) 

s učiteľmi KPE a KPPaPZ FF UPJŠ. Miesto a čas konania podľa „Harmonogramu 

seminárov“, ktorý je zverejnený na stránke Katedry pedagogiky FF UPJŠ v sekcii 

MPPa prax.   

 

Predmet pozorovania v rámci pedagogickej časti praxe: 

1. Interakcia učiteľa a žiakov v neštandardných pedagogických situáciách. 

2. Priebeh a etapy vyučovania. 
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3. Humanisticky orientované hodnotenie učebnej činnosti žiakov. 

 

Predmet pozorovania v rámci psychologickej časti praxe: 

1. Motivačné a aktivačné prvky práce učiteľa. 

2. Vyučovací štýl učiteľa. 

3. Náročné situácie. 

 

Kritériá hodnotenia praxe: 

1. zápis do moodle kurzu Katedry pedagogiky FF UPJŠ – Pedagogická prax, 

2. povinná účasť na úvodnom inštruktážnom seminári k pedagogickej praxi, 

3. povinná účasť na úvodnom metodickom seminári k pedagogickej praxi, 

4. povinné absolvovanie 12 hospitácií na vyučovacích hodinách a 6 rozborov 

vyučovacích hodín; prípadnú ospravedlnenú neúčasť na hospitáciách, resp. rozbore 

VH si študent nahradí po dohode s cvičným učiteľom v čase do ukončenia praxe, 

5. povinná aktívna účasť na reflexívnych kolokviách, 

6. predloženie podkladov k hodnoteniu praxe: 

 povereným učiteľom KPE a KPPaPZ:  

o 12 vyplnených pozorovacích schém,  

o 6 písomných vyhodnotení pozorovaných javov (tri z psychológie, tri 

z pedagogiky),  

o Výkaz hospitácií na Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-

psychologickej praxi,  

o Správa o Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi. 

 

Forma hodnotenia: absolvoval(a)  neabsolvoval(a); udeľujú poverení učitelia KPE 

a KPPaPZ FF UPJŠ.  

 

Všeobecné pokyny pre riaditeľstvo školy, cvičných učiteľov a praktikantov: 

 

Vedenie školy: 

 na základe zmluvy o spolupráci a po dohode s fakultou poverí vybratých učiteľov 

vykonávaním špecializovaných činností cvičného učiteľa a v rozvrhu vyučovacích 

hodín im vytvorí priestor pre realizáciu praxe (t. j. každý štvrtok v prvom polroku 

školského roka dve po sebe idúce VH výučba, tretia VH voľná), 
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 zmenu učiteľa oznámi organizátorovi praxe najneskôr v priebehu prvého týždňa 

školského roka a prípadnú náhradu učiteľa do 7 dní pred začiatkom 

Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe, 

 v prípade práceneschopnosti praktikanta mu umožní absolvovať náčuvy a rozbory 

vyučovacích hodín v dohodnutom náhradnom termíne, 

 po ukončení praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 

040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových hodín na 

pedagogickej praxi za všetkých cvičných učiteľov, ktorí participovali na Hospitačnej 

náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxi (MPPa).   

 

Cvičný učiteľ: 

 pri realizácii pedagogickej praxe bude spolupracovať s poverenými učiteľmi KPE 

a KPPaPZ FF UPJŠ, 

 pred začiatkom Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe mu bude 

elektronicky zaslaný Harmonogram hospitácií študentov; v prípade, ak zo 

závažných dôvodov nebude môcť v určený deň študentov prijať, oznámi to 

organizátorovi praxe najneskôr 2 dni pred príchodom študentov podľa 

stanoveného Harmonogramu hospitácií,  

 umožní najviac 6-členným skupinám praktikantov, utvoreným podľa odborov, 

hospitovať na dvoch vyučovacích hodinách svojho aprobačného predmetu, 

 na jednej vyučovacej hodine uskutoční s praktikantmi rozbor hospitácií na 

vyučovacích hodinách z psychologického a pedagogického hľadiska, 

 v tlačive „Výkaz hospitácií praktikanta na Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-

psychologickej praxi“ potvrdí účasť praktikanta na hospitáciách a rozboroch VH 

svojím podpisom, 

 v prípade choroby praktikanta mu umožní absolvovať náčuvy a rozbory vyučovacích 

hodín v dohodnutom náhradnom termíne, 

 po ukončení Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe zašle na 

adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 040 01 Košice riadne 

vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových hodín na pedagogickej praxi, v ktorom 

si za každý štvrtok, počas ktorého k nemu prišli hospitovať praktikanti, vykáže 

3 hodiny. 
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Praktikant: 

 absolvuje úvodné i záverečné kolokviálne semináre k pedagogickej praxi podľa 

„Harmonogramu seminárov“, stanovené hospitácie a rozbory vyučovacích hodín 

podľa „Harmonogramu hospitácií“, 

 na pozorovanie určených psychologických a pedagogických javov sa vopred 

teoreticky pripraví štúdiom odporúčanej literatúry, 

 praxuje v určenej základnej a strednej škole podľa "Rozdelenia študentov do 

pracovných skupín“, "Harmonogramu hospitácií“ a metodických pokynov 

organizátora praxe, 

 svojím príchodom na náčuvy i pobytom v triede neruší priebeh vyučovania, 

 v základnej, resp. strednej škole rešpektuje pokyny a inštrukcie cvičného učiteľa, 

 povinne realizuje hospitácie na 12 vyučovacích hodinách, 

 v priebehu hospitácií pozoruje a do pripravenej pozorovacej schémy zaznamenáva 

výskyt určeného psychologického, resp. pedagogického javu, a to podľa pokynov 

povereného učiteľa KPE a KPPaPZ FF UPJŠ, 

 aktívne participuje na 6 rozboroch hospitovaných vyučovacích hodín, 

 v priebehu praxe si vedie "Výkaz hospitácií na Hospitačnej náčuvovej 

pedagogicko-psychologickej praxi“ priebežne potvrdzovaný podpisom cvičných 

učiteľov,  

 v prípade závažných dôvodov (viď. študijný program) realizuje náčuvy a rozbory 

v náhradnom termíne, po predchádzajúcej dohode s cvičným učiteľom školy 

v termíne do ukončenia praxe na školách, 

 po ukončení praxe vyplní tlačivo „Správa o Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-

psychologickej praxi“, 

 k hodnoteniu predloží dokumentáciu o pedagogickej praxi (pozri Kritériá hodnotenia 

praxe). 
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3.1.2 Dokumenty k organizačnej časti Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-

psychologickej praxe 
 

VÝKAZ HOSPITÁCIÍ NA HOSPITAČNEJ NÁČUVOVEJ PEDAGOGICKO-

PSYCHOLOGICKEJ PRAXI 

 
Meno a priezvisko praktikanta: ........................................................... Fakulta: ..........................   

Študijný program: ...............................................................................  Ročník: ..........................  

Kód skupiny z 1. AP: ..........................................     Kód skupiny z 2. AP: ................................. 

  

Psychologická časť 

P. č. Dátum Trieda Predmet Téma učiva Pozorovaný jav 

Podpis 

cvičného 

učiteľa 

     

 

 

   

     

 

 

   

     

 

 

   

Pedagogická časť 

       

   

       

   

       

   

 

Podmienky pre udelenie hodnotenia splnené: 

 

za psychologickú časť dňa:................................  podpis vyučujúceho :..................................... 

za pedagogickú časť dňa:...................................  podpis vyučujúceho:...................................... 
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SPRÁVA O HOSPITAČNEJ NÁČUVOVEJ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ 

PRAXI 

 

Akademický rok:........................................................  

Študijná kombinácia:.................................................. 

  

Cvičné školy: 

1. týždeň: ............................................................    

2. týždeň: ............................................................ 

3. týždeň: ............................................................     

4. týždeň: ............................................................ 

5. týždeň: ............................................................     

6. týždeň: ............................................................ 

 

1. V čom vidíte význam Hospitačnej náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe 

(MPPa) pre Vašu prípravu na učiteľskú profesiu? 

 

 

 

 

 

 

2. Ako hodnotíte organizáciu MPPa? 

a) veľmi dobre, nič by som nemenil(a) 

b) celkom dobre, iba s malými nepodstatnými výhradami 

c) priemerne, niektoré veci by som zmenil(a) 

d) dosť slabo, väčšinu vecí by som zmenil(a) 

e) nedostatočne, celú organizáciu praxe by som zmenil(a) 

 

3. V čom by ste odporúčali zlepšiť organizáciu MPPa? 

 

 

 

 

 

 

4. Ako hodnotíte inštruktáž k MPPa? 

a) úplne zrozumiteľná, všetkému som rozumel(a), vedel(a) som, čo mám robiť 

b) dostatočne zrozumiteľná, rozumel(a) som takmer všetkému a keď som niečo nepochopil(a), ľahko som 

si to zistil(a) 

c) viac-menej zrozumiteľná, niektorým veciam som nerozumel(a) 

d) málo zrozumiteľná, väčšinu vecí som nepochopil(a) 

e) nezrozumiteľná, nepochopil(a) som, čo sa odo mňa očakáva 
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5. Ak bola pre Vás inštruktáž nezrozumiteľná, uveďte dôvod (môžete označiť viacero 

odpovedí): 

a) veľa študentov na inštruktáži, čo spôsobilo hluk a nepozornosť 

b) nedával(a) som pozor 

c) nedostatočné vysvetlenie zo strany vyučujúceho 

d) iný dôvod (uveďte aký):............................................................................................................... 

 

6. Ako Vás prijali cviční učitelia? 

 

 

 

 

7. V čom by ste odporúčali zlepšiť obsah MPPa? 

 

 

 

 

 

8. Uveďte mená učiteľov a ich školu, s ktorými ste boli spokojní: 

 

 

 

 

9. Napíšte hlavné dôvody, prečo ste boli spokojní: 

 

 

 

 

10. Uveďte mená učiteľov a ich školu, s ktorým ste neboli spokojní: 

 

 

 

 

11. Napíšte hlavné dôvody, prečo ste neboli spokojní: 
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3.1.3 Dokumenty k pedagogickej časti Hospitačnej náčuvovej 

pedagogicko-psychologickej praxe 
 

 

Téma č. 1: INTERAKCIA UČITEĽA A ŽIAKOV V NEŠTANDARDNÝCH 

SITUÁCIÁCH  NA VYUČOVANÍ 

Kľúčové pojmy: nespolupracujúce správanie sa žiakov, intervencie učiteľa pri 

nespolupracujúcom správaní sa žiakov 

Postup práce:  

 pozorujte a priebežne registrujte frekvenciu výskytu jednotlivých kategórií 

nevhodného správania sa žiakov, 

 zaznamenajte reakciu učiteľa na nevhodné správanie sa žiakov, 

 poznamenajte si dôsledok učiteľovej reakcie na nevhodné správanie sa žiakov, 

 po ukončení pozorovania sformulujte závery o druhoch nevhodného správania sa 

žiakov na vyučovacej hodine, o reakciách učiteľa a ich účinku, 

 porovnajte pozorované skutočnosti s pedagogickou teóriou.   

Kritériá pozorovania interakcie učiteľa a žiaka:  

 vyrušovanie 

- či učiteľ postrehol, že je žiak nepozorný, 

- ako učiteľ reagoval na rozprávanie sa žiaka/žiakov, 

- či učiteľ riešil agresívne správanie žiaka, či zvolil vhodný prístup a prostriedky, 

 žarty 

- z akého dôvodu žiaci žartovali na osobu učiteľa, 

 priestupky 

- ako učiteľ riešil priestupky na vyučovaní,  

 subjektívne ťažkosti 

- či sa vyskytli subjektívne ťažkosti žiakov, ktoré ovplyvnili vyučovací proces. 

Metodika: upravená analytická schéma na pozorovanie reakcií učiteľa na nevhodné správanie 

sa žiakov (Arends, 1994, in Gavora, 1998). 

Odporúčaná literatúra: 

AUGER, M., BOUCHARLAT, CH. 2005. Učitel a problémový žák. Praha: Portál. 

BENDL, S. 2004. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV. 

CANGELOSI, J. S. 2006. Strategie řízení třídy. Praha: Portál. 

LANGOVÁ, M., VACÍNOVÁ, M. 1994. Jak se to chováš? Praha: Empatie. 

PASCH, M. et al. 2005. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál. 

PETLÁK, E., FENYVESIOVÁ, L.  2009. Interakcia vo vyučovaní. Bratislava: IRIS. 
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ŠTRUKTÚROVANÝ POZOROVACÍ SYSTÉM INTERAKCIÍ UČITEĽA A ŽIAKA 

V NEŠTANDARDNÝCH SITUÁCIÁCH NA VYUČOVANÍ   

 

Meno a priezvisko praktikanta: .............................. Fakulta: ...... Študijný program: ................. 

Ročník: ...... Cvičná škola: ...........................................  Trieda: ...............Predmet: .................. 

Počet žiakov v triede: ............ Vyučujúci: ..…........................…..… Dátum: ............................ 

Postrehy, dojmy, námety, návrhy  k rozboru pozorovanej vyučovacej hodiny: 

Správanie sa žiaka 
Frekvencia  

výskytu 

Reakcia 

učiteľa 

Účinok 

reakcie 

V
Y

R
U

Š
O

V
A

N
IE

 

nepozornosť 

snívanie, sledovanie pohybu za 

oknami, obzeranie sa, zabávanie sa, 

kreslenie do zošita, vrtenie sa ... 

 

 

  

rozprávanie 

so susedom, čítanie nahlas, 

našepkávanie ... 

 

 

  

neslušnosť 

strkanie do iných, behanie po triede, 

smiech, vykrikovanie, skákanie do 

reči, robenie grimás, poznámky na 

adresu učiteľa ... 

 

 

  

agresivita 

hádzanie predmetov, napádanie 

slabších, bitie spolužiakov 

 

 

  

upútavanie pozornosti 

dobiedzanie, šaškovanie, ohováranie  

 

 

  

vzdorovitosť 

ignorovanie učiteľa, odmietanie 

pokynov a príkazov, odvrávanie, 

robenie napriek, kreslenie karikatúr 

zo vzdoru 

 

 

  

Ž
A

R
T

Y
 

napr. ako snaha vyhnúť sa povinnosti; 

ako reakcia na neadekvátne konanie 

učiteľa; ako snaha „spoznať“ učiteľa 

 

 

  

P
R

IE
S

T
U

P
K

Y
  

 

krádež, ničenie majetku, podvádzanie, 

záškoláctvo 

 

 

   

S
U

B
J

E
K

T
ÍV

N
E

 

Ť
A

Ž
K

O
S

T
I 

 

 

pod vplyvom intoxikácie či náhleho 

ochorenia 
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VYHODNOTENIE A ZOVŠEOBECNENIE POZOROVANÍ 

 

Vo vyhodnotení a zovšeobecnení pozorovaní sa vyjadrite k nasledujúcim otázkam: 

 Čo mohlo byť príčinou pozorovaného nevhodného správania sa žiakov? 

 Aké nevhodné správanie sa žiakov na hodine bolo najčastejšie? 

 Akými spôsobmi a postupmi učiteľ najčastejšie reagoval na nespolupracujúce správanie 

sa žiakov?   

 Ktoré intervencie učiteľa (ne)odstránili nespolupracujúce správanie sa žiakov? 

 Navrhnite niekoľko postupov, ktorými by bolo možné predchádzať nespolupracujúcemu 

správaniu sa žiakov na hodine. 

 V kontexte pozorovanej vyučovacej hodiny doplňte nasledujúcu vetu: Keď budem učiteľom  

................................................................................................................................................. 
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Téma č. 2: PRIEBEH A ETAPY VYUČOVACEJ HODINY 

 

Kľúčové pojmy: vyučovací proces, fázy vyučovacieho procesu, vyučovanie, etapy 

vyučovacej hodiny a jej didaktické funkcie 

 

Postup práce: 

 pozorujte a registrujte činnosť učiteľa a žiakov v jednotlivých etapách vyučovacej hodiny, 

 zaznamenajte približné časové trvanie jednotlivých etáp vyučovacej hodiny, 

 po ukončení pozorovania sformulujte závery o činnosti učiteľa a žiakov v jednotlivých 

etapách vyučovacej hodiny, 

 porovnajte pozorovanú skutočnosť s pedagogickou teóriou. 

 

Kritériá pozorovania priebehu a etáp vyučovacej hodiny: 

 organizačná časť a prezentácia cieľov: 

- či učiteľ urobil základné organizačné úkony (zápis do triednej knihy a pod.), 

- či žiakom oznámil cieľ vyučovacej hodiny (doslovne), 

 kontrola domácich úloh: 

- akým spôsobom prebehla kontrola domácej úlohy (jednotlivo alebo hromadne 

s celou triedou), 

- či bola domáca úloha hodnotená alebo klasifikovaná, 

 aktualizácia prv osvojeného učiva (diagnostická etapa): 

- ako boli zamerané otázky učiteľa pri skúšaní a opakovaní, 

- či bolo hodnotenie objektívne, spravodlivé a učiteľom zdôvodnené, 

- akou formou hodnotil výsledok učebnej činnosti žiakov, 

 motivácia (motivačná etapa): 

- či učiteľ prejavil pozitívny záujem o žiakov, 

- či učiteľ nadviazal novým učivom na skúsenosti žiakov, 

- či učiteľ navodil nejakú zábavnú, zaujímavú, neobvyklú činnosť, 

- či učiteľ priniesol nejaký zaujímavý materiálny objekt, 

- či učiteľ odmeňoval, hodnotil činnosť žiakov, 

 osvojovanie nového učiva (expozičná etapa):  

- ako učiteľ sprístupňoval nové učivo žiakom, 

- či a ako učiteľ odlíšil základné, rozširujúce a prehlbujúce, resp. doplňujúce učivo, 

- aké boli učiteľove typické otázky (faktografické, problémové a i.), 
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- aké učebné pomôcky a didaktickú techniku učiteľ používal,  

 upevňovanie a prehlbovanie učiva (fixačná etapa): 

- či a ako učiteľ opakoval nové učivo so žiakmi, 

- aké fixačné metódy používal,  

- či nové učivo systematizovalo osvojené vedomosti, 

- aké boli učiteľove typické otázky, 

 zadanie domácej úlohy: 

- akým spôsobom bola zadaná domáca úloha (s vysvetlením zadania alebo bez), 

 zhodnotenie vyučovacej hodiny a záver: 

- či učiteľ zhodnotil a zhrnul priebeh vyučovacej hodiny a prácu žiakov. 

 

Odporúčaná literatúra: 

KURELOVÁ, M. a kol. 1990. Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího 

procesu. Ostrava: Ostravská univerzita.  

PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris. 

TUREK, I. 2010. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 
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ELEMENTÁRNY HOSPITAČNÝ ZÁZNAM  PRIEBEHU A ETÁP VYUČOVANIA  

 

Meno a priezvisko praktikanta: .............................. Fakulta: ...... Študijný program: ................. 

Ročník: ...... Cvičná škola: ...........................................  Trieda: ...............Predmet: .................. 

Počet žiakov v triede: ............ Vyučujúci: ..…........................…..… Dátum: ............................ 

Priebeh VH Činnosť učiteľa Činnosť žiaka Poznámky 

Organizačná 

časť 

a prezentácia 

cieľov VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola 

domácich úloh 

   

 

Aktualizácia 

prv osvojeného 

učiva 

 

 

 

 

 

 

 

Motivácia  

 

 

 

 

 

Osvojovanie 

nového učiva 

   

Upevňovanie 

a prehlbovanie 

učiva 

   

Zadanie 

domácej úlohy 

   

Zhodnotenie 

vyučovacej 

hodiny a záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrehy, dojmy, námety a návrhy k rozboru pozorovanej VH: 
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VYHODNOTENIE A ZOVŠEOBECNENIE POZOROVANÍ 

 

Vo vyhodnotení a zovšeobecnení pozorovaní sa vyjadrite k nasledujúcim otázkam: 

 Ktoré etapy vyučovania ste zaregistrovali? 

 Ako dlho trvali jednotlivé etapy vyučovania? 

 Splnili jednotlivé etapy vyučovania svoje didaktické funkcie? 

 Ktorá etapa vyučovania tvorila jadro vyučovacej hodiny? 

 V  čom spočíva význam teoretického poznania etáp vyučovania? 

 Čo Vám priniesla hospitácia? 

 Čo sa Vám páčilo na VH z pohľadu etáp vyučovania? 

 V kontexte pozorovanej VH doplňte nasledujúcu vetu: Keď budem učiteľom 

................................................................................................................................................. 
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Téma č. 3: HUMANIZÁCIA HODNOTENIA 

 

Kľúčové pojmy: skúšanie, hodnotenie, formy hodnotenia, klasifikácia, humanisticky 

orientované hodnotenie 

 

Postup práce: 

 pozorujte a registrujte výskyt jednotlivých kategórií humanistického hodnotenia, 

 spočítajte frekvenciu výskytu pozorovaných javov v jednotlivých kategóriách, 

 vyvoďte závery o humanisticky orientovanom hodnotení učebnej činnosti žiakov na 

pozorovaných  hodinách a porovnajte pozorovanú skutočnosť s pedagogickou teóriou. 

 

Kritériá na pozorovanie humanizácie hodnotenia: 

 otvorenosť hodnotenia: 

- či učiteľ hodnotí učebnú činnosť žiakov a jej výsledky a nie osobu žiaka, 

- či učiteľ povzbudí žiaka, ak poukáže na chybu v jeho činnosti/výsledku, 

- či učiteľ nevyslovuje uzavreté hodnotiace súdy o žiakovej činnosti, resp. jej 

výsledku, 

 pozitívna orientácia hodnotenia: 

- či učiteľ potvrdzuje správnosť žiakovej odpovede,  

- či učiteľ najprv hodnotí to, čo žiak vie a až potom to, čo žiak nevie, 

- či učiteľ chváli, povzbudzuje, vyjadruje dôveru v sily žiaka, 

- či učiteľ hodnotí bez irónie a sarkazmu,  

- či učiteľ povzbudzuje žiaka pri prežívaní nezdaru, neúspechu, 

 komplexnosť hodnotenia: 

- či učiteľ používa rôzne metódy skúšania, preverovania, 

- či učiteľ používa rôzne formy hodnotenia, 

 tendencia k sebahodnoteniu: 

- či učiteľ vyzýva žiakov, aby hodnotili, ako prežívali hodinu, vlastný proces učenia 

sa, 

- či učiteľ vyzýva žiakov k hodnoteniu spolužiakov,  

- či učiteľ vyzýva žiakov k hodnoteniu vlastnej činnosti (sebahodnoteniu). 

 

Metodika: upravený štruktúrovaný pedagogický pozorovací systém na humanisticky 

orientované hodnotenie žiakov (PAVLOV, I. 1999. Štruktúrované pedagogické pozorovacie 
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systémy výučby. Príloha metodického listu pre učiteľov, vedúcich metodických združení 

a predmetových. Prešov: Metodické centrum). 

 

Odporúčaná literatúra: 
BERNATKOVÁ, A. 1995. Slovné hodnotenie žiakov. Metodický materiál. Bratislava: ŠPÚ. 

ČECHOVÁ, B. H. 2009. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: 

Portál. 

KRATOCHVÍLOVÁ, J. 2011. Systém hodnocení a sebahodnocení žáků. Brno: MSD. 

KOSOVÁ, B. 2000. Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. Prešov: MPC. 

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. 2008. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: 

Portál. 

PAVLOV, I. 2009. Štruktúrované pedagogické pozorovacie systémy výučby. Príloha 

metodického listu pre učiteľov, vedúcich metodických združení a predmetových komisií. 

Prešov: Metodické centrum.  

SLAVÍK, J. 1999. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 

TUREK, I. 2010. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 
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ŠTRUKTÚROVANÝ POZOROVACÍ SYSTÉM NA HUMANISTICKY 

ORIENTOVANÉ HODNOTENIE UČEBNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV  

 

Meno a priezvisko praktikanta: .............................. Fakulta: ...... Študijný program: ................. 

Ročník: ...... Cvičná škola: ...........................................  Trieda: ...............Predmet: .................. 

Počet žiakov v triede: ............ Vyučujúci: ..…........................…..… Dátum: ............................ 

Činnosť učiteľa Frekvencia výskytu ∑ 

Skúšal: 

ústne 
  

písomne   

prakticky   

Pri hodnotení: 

hodnotil učebnú činnosť žiaka a jej 

výsledky a nie jeho osobu 

  

poukázal na chybu žiaka a zároveň 

ho povzbudil 

 

 
 

vyslovil otvorený hodnotiaci súd 

o žiakovej činnosti, resp. jej 

výsledku 

 

 
 

potvrdil správnosť žiakovej 

odpovede 
  

najprv ohodnotil to, čo žiak vie, 

a až 

potom to, čo žiak nevie 

 

 
 

pochválil, povzbudil žiaka 

a vyjadril vieru v jeho sily 

 

 
 

hodnotil žiaka tak, aby ho 

nezosmiešnil a neurazil 
  

povzbudil žiaka pri prežívaní 

nezdaru 
  

Vyzval žiaka k hodnoteniu: 

spolužiakov 
  

prežívania vyučovacej hodiny   

vlastnej učebnej činnosti a jej 

výsledku 
  

Hodnotil: 

známkou 
  

bodmi   

percentami   

slovne   

krátkou slovnou poznámkou   

Postrehy, dojmy, námety a návrhy k rozboru pozorovanej VH: 
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VYHODNOTENIE A ZOVŠEOBECNENIE POZOROVANÍ 

 

Vo vyhodnotení a zovšeobecnení pozorovaní sa vyjadrite k nasledujúcim otázkam: 

 Ktoré znaky humanistického hodnotenia, podľa Vás, na vyučovaní absentovali a prečo? 

 Ako žiaci reagovali na  jednotlivé prvky humanisticky orientovaného hodnotenia? 

 Pokúste sa vysvetliť výhody a nevýhody školského humanisticky orientovaného 

hodnotenia.  

 Čo Vám priniesla hospitácia? 

 V kontexte pozorovanej vyučovacej hodiny doplňte nasledujúcu vetu: Keď budem 

učiteľom ................................................................................................................................ 
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3.1.4 Dokumenty k psychologickej časti Hospitačnej náčuvovej 

pedagogicko-psychologickej praxe 
 

 

Téma č. 1: MOTIVÁCIA ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ 

 

Kľúčové pojmy: humanizácia výchovy a vzťahu učiteľ – žiak, pozorovanie, 

mikrovyučovacia analýza, incentívy verbálneho a neverbálneho charakteru, pozitívne 

a negatívne hodnotenie, stimulácia učebnej aktivity žiakov cez obsah učebnej činnosti 

 

Postup práce: 

 pozorovanie motivačného pôsobenia učiteľa na vyučovacej hodine (po časových 

úsekoch, napr. po 15. min., alebo podľa etáp vyučovacej hodiny, napr. preverovanie 

učiva, sprístupňovanie učiva, prehlbovanie a upevňovanie učiva...), 

 priebežné zaznamenávanie frekvencie vymedzených incentív do pozorovacej schémy,  

 zapisovanie nezvyčajných slovných vyjadrení učiteľa umožňujúce vyvodenie záveru 

o variabilite incentív, pozitívneho či negatívneho hodnotenia žiakov,  

 stručný popis jednej situácie s motivačným postupom učiteľa, ktorý vás zaujal 

v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, 

 po ukončení pozorovania uskutočnenie kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy získaných 

údajov a vyvodenie záveru o charaktere a zvláštnostiach motivačného pôsobenia 

učiteľa. 

. 

Metodika: Analytická pozorovacia schéma motivácie a aktivácie žiakov na vyučovaní 

(Zelina, M.). 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

ZELINA, M. Pokus o vymedzenie konceptu stratégií tvorivej edukácie. In Jurčová, M., 

Zelina, M. 1994. Kreativizácia a jej bariéry. Bratislava: ÚEP SAV, s. 91-101. 

ZELINOVÁ, M., ZELINA, M. 1997. Tvorivý učiteľ. Bratislava: MC, s. 70. 

SCHNITZEROVÁ, E. 2002. Učiteľská psychológia II. (Vybrané kapitoly). Košice: PF UPJŠ, 

s. 58-59. 
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ANALYTICKÁ  POZOROVACIA  SCHÉMA  MOTIVÁCIE  A AKTIVÁCIE 

ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ  
 

Meno a priezvisko praktikanta: ..............................      Ročník :.....................     Predmet :...................... 

Počet žiakov v triede: ............ Vyučujúci: .....….....................…..…    Dátum: ........................................ 

Činnosť učiteľa 

verbál. aktivácia 

Čas Suma a %-ný 

podiel  incentív 1-15 min 16-30 min 31-45 min 

Pozitívne 

hodnotenie: 

pochvaly, 

povzbudenia, 

vyjadrenie dôvery. 

Poznámky: 

    

Negatívne 

hodnotenie: 

napomínanie, 

nespokojnosť, 

kritika. 

Poznámky: 

    

Ironizujúce 

hodnotenie: 

irónia, sarkazmus, 

výsmech, 

ponižovanie. 

Poznámky: 

    

Chýbajúce 

hodnotenie: 

učiteľ nereaguje 

na žiaka, na jeho 

dobrú, ani na zlú 

odpoveď.  

Poznámky: 

    

Kolatívne 

premenné: 

zaujímavé, 

problémové 

uvedenie učiva, 

humor, hádanky. 

Poznámky: 

    

Výzvy 

k sebahodnoteniu 

a hodnoteniu 

spolužiakov. 

Poznámky: 
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Aktivácia žiakov cez neverbálnu komunikáciu učiteľa/ky: 

- mimika, gestá, intonácia: a) nadmerné, rušivé, b) živé, dynamické, c) kľudné, účelné, d) 

nevýrazné 

- pohyb učiteľa po triede: a) nadmerný, rušivý, b) primeraný, účelný, c) nedostatočný 

Nezvyčajná situácia, resp. iné postrehy o motivácii (aké):  

 

 

Postrehy a dojmy zo žiakov a triedy ako celku (napíšte aké):  
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VYHODNOTENIE A ZOVŠEOBECNENIE POZOROVANÍ 

 

Vo vyhodnotení a zovšeobecnení pozorovaní sa vyjadrite k nasledujúcim otázkam: 

 Prevažovalo pozitívne či negatívne hodnotenie žiakov? 

 Aký je pomer pozitívnych a negatívnych incentív podľa záznamu vo Vašej pozorovacej 

schéme? 

 Čo naznačuje kvalitatívna analýza pozitívnych a negatívnych incentív (napr. ich 

variabilita, emočná podfarbenosť, verbálna stručnosť či obsažnosť...)? 

 Vytvorte si vlastný súbor aspoň desiatich spôsobov povzbudenia, ocenenia, pozitívnych 

i negatívnych hodnotení žiakov.  

 Bol na hodine vytvorený priestor pre sebahodnotenie žiakov a hodnotenie spolužiakov? 

Ako sa žiaci v takej situácii správali? 

 Pokúste sa analyzovať situáciu, ktorá Vás zaujala v súvislosti s motiváciou žiakov:      

      a) z hľadiska príčin, situačného kontextu  (prečo asi učiteľ konal tak, ako konal),       

     b) z hľadiska iných možných postupov  riešenia.  

 Nájdite, vymyslite, navrhnite aspoň jednu kolatívnu úlohu alebo otázku vo vzťahu 

k učivu, ktoré sa preberalo na monitorovanej vyučovacej hodine.       

 Ako by ste popísali skúsenosť, akú ste mali pri interpretácii pozorovaných javov? 
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Téma č. 2: VYUČOVACÍ ŠTÝL 

 

Kľúčové pojmy: humanizácia výchovy, vzťah učiteľ – žiak a osobnosť žiaka, pozorovanie, 

mikrovyučovacia analýza, vyučovací štýl, direktívnosť, nedirektívnosť, akceptujúce 

a supresívne správanie učiteľa, otázky a úlohy stimulujúce kognitívny rozvoj žiaka, 

taxonómia kognitívnych funkcií 

 

Postup práce: 

 pozorovanie práce a správania učiteľa na vyučovacej hodine (po časových úsekoch, napr. 

po 15. min., alebo podľa etáp vyučovacej hodiny, napr. preverovanie učiva, výklad, 

upevňovanie...), 

 priebežné zaznamenávanie frekvencie jednotlivých aktivít do pozorovacej schémy v rámci 

štyroch vymedzených kategórií:  

      A (akceptation – akceptácia, povzbudzovanie žiakov), 

      Q (questions – otázky kladené žiakom),  

      R (rejection – odmietanie, kritizovanie žiakov),  

      T (talking – hovorí, rozpráva učiteľ), 

 po ukončení pozorovania vypočítanie indexu direktivity podľa vzorca: 

      id = (A+Q4,5,6) / (T+R+Q1,2,3), 

 na základe kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy získaných údajov vyvodenie záveru 

o charaktere a zvláštnostiach vyučovacieho štýlu učiteľa. 

 

Metodika: Analytická pozorovacia schéma na diagnostiku vyučovacieho štýlu učiteľa 

(Zelina, M.). 

 

Odporúčaná literatúra: 

ZELINA, M. 1994. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, s. 41-42. 

ZELINOVÁ, M., ZELINA, M. 1994. Model tvorivého humanistického vyučovania. 

Bratislava: ŠPÚ. 

SCHNITZEROVÁ, E., ANTONIČOVÁ, I. Analýza vyučovacích štýlov na základnej škole. 

In Zborník Biodromálne premeny učiteľa – učiteľ v premenách času. Prešov: FF PU 20, s. 

220-227.  
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ANALYTICKÁ POZOROVACIA SCHÉMA NA DIAGNOSTIKU VYUČOVACIEHO 

ŠTÝLU UČITEĽA 

 
Meno a priezvisko praktikanta: ..............................      Ročník :.....................     Predmet :...................... 

Počet žiakov v triede: ............ Vyučujúci: .....….....................…..…    Dátum: ........................................ 

 

                                                                                                Čas v min. 

Činnosť učiteľa                                                             1-15        16-30     31-45      Suma a %            

A:  1. Pozitívne hodnotenie: súhlas, pochvala, odmena. 

      2. Výzva k sebahodnoteniu a hodnoteniu spolužiakov. 

      3. Pozitívna aktivácia: vyjadrenie dôvery, 

          povzbudenie, nabádanie k činnosti. 

      4. Pomoc, rada, usmernenie. 

      5. Pozitívny záujem o žiaka, triedu, vyhovenie 

          žiadosti.   

      6. Kolatívne premenné: zaujímavé – problémové 

          uvedenie učiva, humor, hádanky. 

Poznámky: 

 

 

Q:  1. Otázky, úlohy na vnímanie, senzomotoriku. 

      2. Otázky, úlohy na pamäť. 

      3. Otázky, úlohy na nižšie konvergentné myslenie. 

      4. Otázky, úlohy na vyššie konvergentné myslenie. 

      5. Otázky, úlohy na hodnotiace myslenie. 

      6. Otázky, úlohy na tvorivé myslenie.            

Poznámky: 

 

 

R:  1. Negatívne hodnotenie: nesúhlas, strohá 

         oprava, kritika, trest. 

      2. Ironizácia, sarkazmus, výsmech, poníženie. 

      3. Chýbajúce hodnotenie, učiteľ nereaguje 

          na otázku, odpoveď žiaka. 

      4. Zdôrazňovanie autority učiteľa („Ja“). 

Poznámky: 

 

 

T:  1. Príkazy, strohé výzvy k činnosti. 

      2. Inštrukcia k práci, organizačné pokyny. 

      3. Vysvetľovanie, výklad, monologizácia. 

      4. Moralizovanie, poučovanie. 

      5. Oznamy, konštatovanie, formálne, 

          rečnícke otázky. 

 Poznámky: 

 

 

Postrehy a dojmy zo žiakov a triedy ako celku (aké):   
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VYHODNOTENIE A ZOVŠEOBECNENIE POZOROVANÍ 

 

Vo vyhodnotení a zovšeobecnení pozorovaní sa vyjadrite k nasledujúcim otázkam: 

 Aké aktivity prevažujú a aké chýbajú v rámci kategórie A (akceptation) a R (rejection)? 

 Čo učiteľ vyžadoval od žiakov, čo mu u žiakov prekážalo, čo netoleroval a čo, naopak, 

toleroval? 

 Aké je rozloženie otázok, úloh v rámci kategórie Q (questions)?  

 Čo možno na základe zistených údajov povedať o rozvíjaní kognitívnych funkcií žiakov na 

danej vyučovacej hodine? 

 Vytvorte z tematického celku, z ktorého sa preberalo učivo na vyučovacej hodine, po dve 

úlohy (otázky) na všetkých šesť úrovní kognitívnych procesov.  

 Ak hodnota indexu direktivity bola vyššia ako 1, ktorá kategória aktivít sa na tom viac 

podieľala: A alebo Q4,5,6 ? Ako možno výsledok interpretovať? 

 Ktoré pozorované premenné sa najťažšie identifikovali a prečo?  

 Ako sa Vám pracovalo s metódou pozorovania? Aké sú jej prednosti, slabiny? 

 Čo bolo na práci učiteľa a jeho prístupe k žiakom pre Vás inšpirujúce? 
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Téma č. 3: NÁROČNÉ SITUÁCIE Z POHĽADU ŽIAKA 

 

Kľúčové pojmy: náročné situácie, vžívanie sa do prežívania žiaka, empatia, pozorovanie 

správania, verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia, interpretácia 

 

Cieľ: 

 Sledovanie výchovného a vzdelávacieho procesu z pohľadu žiaka. 

 Zvyšovanie citlivosti v schopnosti empatie. 

 Zvyšovanie citlivosti v schopnosti pozorovania. 

 Otvorenie sa rôznym alternatívam subjektívnych prežívaní a interpretácií konkrétnych 

náročných situácií. 

 Uvedomenie si rôznych možností – spôsobov ciest k dosiahnutiu jednotného cieľa. 

 

Postup práce: 

 Začnite voľne sledovať jedného žiaka, jeho verbálne a neverbálne správanie. 

 Skúste dávať do súvisu telesné reakcie alebo verbálne vyjadrenia žiaka so správaním, 

aktivitami učiteľa. 

 Zaznamenajte situácie, ktoré, na základe správania žiaka, predpokladáte, že sú pre žiaka 

náročné (dráždivé, nad jeho sily, doteraz s nimi nemal skúsenosť, s nedostatkom času, 

ohrozujú jeho sebavedomie, je v situácii hodnotenia, ohrozenia, nevyužitého potenciálu, 

konfliktné, s prekážkou). 

 Zaznamenajte správanie žiaka, čo robí. 

 Skúste sa vžiť do pozície žiaka.  

 Skúste odhadnúť, čo asi môže žiak v tejto situácii prežívať.  

 Popíšte aktivitu učiteľa, ktorá viedla k tejto reakcii žiaka. 

 Popíšte, ako asi žiak interpretoval aktivitu zo strany učiteľa.  

 Popíšte, čo asi bolo cieľom danej aktivity zo strany učiteľa. 

 Popíšte, ako inak by sa dalo k tomu istému cieľu dôjsť inými ako použitými 

prostriedkami.  

 

Základné otázky: 

1. V ktorých situáciách v rámci prebiehajúcich aktivít na hodine sa asi môže žiak cítiť 

emočne nepríjemne (zaskočene, nahnevane, prekvapene, urazene, s pocitom viny, 

s pocitom nedostatočnosti, vyrušovaný, nudí sa, smutne)? 
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2. Podľa akých príznakov v správaní žiaka usudzujete, že prežíva náročnú situáciu? 

3. Ktorá aktivita učiteľa vyvolala toto správanie u žiaka? 

4. Ako by ste mohli interpretovať dané správanie učiteľa? 

5. Ako inak by ste ešte mohli interpretovať dané správanie učiteľa? 

6. Čo si myslíte, čo chcel učiteľ pôvodne svojou aktivitou dosiahnuť, aký cieľ? 

7. Ako inak by mohol učiteľ dosiahnuť cieľ tak, aby bola celá situácia z pohľadu žiaka 

príjemnejšia?   

 

Metodika: Analytická pozorovacia schéma. 
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ANALYTICKÁ SCHÉMA NA POZOROVANIE NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ 

Z POHĽADU ŽIAKA  

 
Meno a priezvisko praktikanta: ..............................      Ročník :.....................     Predmet :...................... 

Počet žiakov v triede: ............ Vyučujúci: .....….....................…..…    Dátum: ........................................ 

 

1. Čo žiak robí, ako sa správa?  

 

 

 

 

 

 

2. Čo predpokladáte, že žiak prežíva? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Čo učiteľ urobil, že vyvolal takúto reakciu u žiaka?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ako podľa Vás interpretuje žiak správanie učiteľa? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ako ste charakterizovali (odpozorovali) cieľ učiteľovej aktivity? 

 

 

 

 

 

                       

 

6. Ako inak by sa dalo dospieť k tomu istému cieľu? 
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VYHODNOTENIE A ZOVŠEOBECNENIE POZOROVANÍ 

 

Vo vyhodnotení a zovšeobecnení pozorovaní sa vyjadrite k nasledujúcim otázkam: 

 Ako podobné alebo rozdielne je podľa Vás vnímanie a interpretácia tej istej situácie 

z pohľadu žiaka a z pozície učiteľa? Vyjadrite svoj názor. 

 Ktoré prvky v správaní žiakov ste ľahko registrovali? 

 Skúste porovnať Vašu citlivosť voči správaniu a prežívaniu žiakov na začiatku Vašej praxe 

a po jej ukončení. 

 Aká myšlienka (poznanie, upozornenie, zážitok) z tejto časti praxe Vás oslovila 

a predpokladáte, že ju budete rozvíjať vo Vašej konkrétnej praxi učiteľa? 

 Navrhnite iný spôsob zvyšovania citlivosti a otvorenosti Vás praktikantov voči správaniu 

a prežívaniu žiaka vo vyučovacom procese.  
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3.1.5 Sebareflexia profesijného rozvoja na praxi  
 

 

Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax je prvou praxou, pri ktorej študenti 

pozorujú cvičného učiteľa vo vyučovacom procese. Študenti konfrontujú úroveň svojich 

teoretických vedomostí a schopností s ich aplikáciou v praxi. V rámci rozboru hospitovaných 

hodín s cvičným učiteľom analyzujú pozorované situácie a zdôvodňujú konanie učiteľa 

v nich.  

Pre potreby reflexie pedagogickej činnosti (sebareflexie) uvádzame nasledujúce 

sebareflexívne otázky: 

 

1. Dokázal/a som vysvetliť príčinu pozorovaného nevhodného správania žiakov? Ak 

áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

2. Zdôvodnil/a som učiteľove reakcie na nevhodné správanie sa žiakov? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

3. Navrhol/a som iné alternatívy reakcie učiteľa na nevhodné správanie sa žiakov? Ak 

áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

4. Zaregistroval/a som správne jednotlivé etapy vyučovacej hodiny? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

5. Zdôvodnil/a som štruktúru danej vyučovacej hodiny vzhľadom na tému učiva? Ak 

áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

6. Identifikoval/a som znaky humanisticky orientovaného hodnotenia? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

7. Zdôvodnil/a som reakcie žiakov pri humanisticky orientovanom hodnotení? Ak áno, 

čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

8. Zaregistroval/a som výhody/nevýhody humanisticky orientovaného hodnotenia? Ak 

áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

9. Zdôvodnil/a som prevahu pozitívneho/negatívneho hodnotenia? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

10. Zaregistroval/a som sebahodnotenie žiaka? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

11. Navrhol/a som spôsoby sebahodnotenia žiaka vo vzťahu k štruktúre žiakov na 

pozorovanej hodine? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

12. Zdôvodnil/a som učiteľove tolerovanie/netolerovanie správania, aktivít žiaka? Ak áno, 

čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 
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13. Identifikoval/a som všetky pozorované premenné? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

14. Analyzoval/a som správanie žiaka a učiteľa z pohľadu náročných situácií? Ak áno, čo 

mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

15. Registroval/a som prvky správania sa žiakov ľahko? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, 

čo bolo príčinou? 

16. Zaregistroval/a som zmeny vo svojej citlivosti pri identifikácii správania a prežívania 

žiakov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo príčinou? 

17. Navrhol/a som iný spôsob zvyšovania citlivosti a otvorenosti voči prežívaniu 

a správaniu sa žiaka vo vyučovacom procese? Ak áno, aký? Ak nie, čo bolo príčinou? 

18. V čom mi bol tento typ praxe nápomocný v mojom profesijnom raste?  
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3.2 Výstupová priebežná prax (MPPb)  
 

Výstupová priebežná prax je v poradí druhá pedagogická prax študentov učiteľstva 

akademických predmetov UPJŠ v Košiciach. Študenti učiteľstva akademických predmetov 

UPJŠ prvýkrát realizujú priamy samostatný výstup na vyučovacej hodine v pozícii učiteľa 

v predmetoch svojej špecializácie. Hlavným poslaním tejto praxe je pozorovanie socio-

kultúrneho prostredia školy, vnútorných a vonkajších podmienok vyučovania a učenia sa 

žiakov v predmetoch špecializácie, pozorovanie interakcií medzi subjektmi vyučovacieho 

procesu a reakcií žiakov a konfrontovanie teoretickej a praktickej zložky vysokoškolskej 

prípravy s edukačnou realitou.  

 

Hlavnou činnosťou tejto praxe je pedagogické pozorovanie zamerané na odborovodidaktické 

a psychodidaktické javy v konkrétnych aprobačných predmetoch. Priorita pozorovania je 

stanovená na základe inštrukcií predmetového didaktika. Kľúčovou súčasťou praxe je aj prvý 

priamy samostatný výstup študenta, kde študent prezentuje svoj prvý projektovaný výstup 

vyučovacej hodiny.  

 

Konkrétne ciele praxe (Kosová a kol., 2015): 

 zoznámiť sa s pedagogickou dokumentáciou základnej a strednej školy (školský 

vzdelávací program, plán práce školy, školský poriadok a i.), 

 konfrontovať vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické prekoncepty vyučovania 

s koncepciou vyučovania učiteľov v praxi, 

 zoznámiť sa s diverzitou žiakov v školskej triede, 

 zoznámiť sa s plánovaním a realizáciou vyučovacieho procesu v predmetoch svojej 

špecializácie, 

 zoznámiť sa s procesmi hodnotenia vyučovania, s procesmi učenia sa a učebných 

výsledkov žiakov v predmetoch svojej špecializácie, 

 pozorovať osobnostné charakteristiky, komunikačný štýl a profesijné zručnosti 

učiteľov, pozorovať komunikačné modely so žiakmi v predmetoch svojej 

špecializácie, 

 navrhnúť projekt vyučovacej hodiny, v ktorom plánuje časovú schému jednotlivých 

činností, metódy a prostriedky výučby podľa formulovaného cieľa a určeného obsahu 

vyučovacej hodiny. 
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Absolvent Výstupovej priebežnej praxe (Kosová a kol., 2015): 

 pozná špecifické činnosti učiteľa realizované počas dňa, v rámci vyučovania 

a v priebehu vyučovania predmetov svojej špecializácie na základnej a strednej škole, 

 identifikuje ciele vyučovania formulované učiteľom, použité procesy k ich dosiahnutiu 

a mieru ich splnenia, 

 vie určiť vyučovacie metódy uplatňované v priebehu vyučovacej hodiny, 

 identifikuje vyučovací a komunikačný štýl a profesijné zručnosti učiteľov, 

 zaujíma stanovisko k pozorovaným javom na základe predchádzajúcich teoretických 

vedomostí, 

 vie spracovať, vyhodnotiť a reflektovať výsledky pozorovania v súvislosti 

s pedagogickou teóriou, 

 vie overiť vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické koncepty vyučovania 

v reálnych podmienkach školskej triedy, 

 uskutočňuje sebareflexiu a prijíma spätnú väzbu o vlastnom výstupe od žiakov, 

rovesníkov a cvičného učiteľa, 

 zhodnotí vlastný projekt vyučovacej hodiny a projekty svojich spolužiakov, reflektuje 

výsledky a vlastné učiteľské zručnosti v súvislosti s pedagogickou teóriou 

a hodnotením cvičného učiteľa. 

 

 

3.2.1 Pokyny k Výstupovej priebežnej praxi 
 

Na realizáciu pedagogickej praxe sa vyžaduje absolvovanie predmetov: 

 Pedagogika a didaktika pre učiteľov (KPE/PDU/15) 

 Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov (KPPaPZ/PPgU/15) alebo 

Pedagogická a školská psychológia pre učiteľov (KPPaPZ/PaSPP/09) 

 Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax (KPE/MPPa/15) 

 

Trvanie praxe: 14 týždňov  

 

Termín praxe: 1.-14. týždeň LS 

 

Miesto konania praxe: základné a stredné školy v Košiciach 
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Formy a rozsah praxe (vzťahujú sa k jednému predmetu špecializácie): 

 úvodný inštruktážny (organizačný) seminár (1 VH), 

 úvodný metodický seminár na základe inštrukcií predmetového didaktika (2 VH), 

 hospitácie na vyučovacích hodinách (11 VH), 

 samostatný pedagogický výstup (1 VH), 

 rozbory vyučovacích hodín s cvičným učiteľom (6 VH), 

 reflexívne kolokvium na základe inštrukcií predmetového didaktika (2 VH), 

 samostatná práca študenta (13 VH). 

 

Organizácia praxe: skupinová 

 

Organizačná štruktúra praxe:  

1. Prihlásenie sa do e-learningového kurzu LMS Moodle kurzu Katedry pedagogiky 

FF UPJŠ – Pedagogická prax (https://lms.upjs.sk). Prostredníctvom moodle kurzu 

„Pedagogická prax“ sú zverejňované všetky potrebné informácie k praxi, dôležité 

oznamy a zmeny počas praxe. Zapísanie sa do kurzu je povinné pre všetkých 

študentov.  

2. Úvodný inštruktážny seminár – študent je oboznámený s organizáciou pedagogickej 

praxe, s materiálmi priamo sa viažucimi na organizačnú stránku praxe. Čas a miesto 

konania je zverejnené na stránke Katedry pedagogiky FF UPJŠ.  

3. Úvodný metodický seminár – študent je predmetovým didaktikom oboznámený 

s cieľmi praxe, jej obsahom, zameraním, hospitačnými záznamami a hodnotením. Čas 

a miesto konania určuje predmetový didaktik.    

4. Skupinové hospitácie, samostatné výstupy a rozbory hospitovaných hodín na 

určených ZŠ a SŠ (každý štvrtok na troch VH: dve VH hospitácia alebo samostatný 

pedagogický výstup, jedna VH rozbor hospitovaných vyučovacích hodín alebo 

samostatného pedagogického výstupu) podľa „Rozdelenia študentov do pracovných 

skupín“ a „Harmonogramu hospitácií“. Prvých 6 týždňov – pozorovanie a analýza 

stanovených didaktických javov a procesov jedného aprobačného predmetu, ostatných 

6 týždňov – pozorovanie a rozbor stanovených didaktických  javov a procesov druhého 

aprobačného predmetu.  

5. Reflexívne kolokvium podľa inštrukcií predmetového didaktika. 
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Predmet pozorovania didaktických javov a procesov prvého predmetu špecializácie: 

 na základe inštrukcií predmetového didaktika. 

 

Predmet pozorovania didaktických javov a procesov druhého predmetu špecializácie: 

 na základe inštrukcií predmetového didaktika. 

 

Kritériá hodnotenia praxe: 

1. zápis do moodle kurzu Katedry pedagogiky FF UPJŠ – Pedagogická prax, 

2. povinná účasť na úvodnom inštruktážnom seminári k pedagogickej praxi, 

3. povinná účasť na úvodnom metodickom seminári (podľa inštrukcií predmetového 

didaktika),  

4. povinné absolvovanie pre každý aprobačný predmet: 11 hospitácií na 

vyučovacích hodinách, 1 samostatný pedagogický výstup a 6 rozborov 

vyučovacích hodín; prípadnú ospravedlnenú neúčasť na hospitáciách, resp. rozbore 

VH si študent nahradí po dohode s cvičným učiteľom v čase do ukončenia praxe, 

5. povinná účasť na reflexívnom kolokviu (podľa inštrukcií predmetového didaktika),  

6. predloženie podkladov k hodnoteniu praxe: 

 predmetovému didaktikovi:  

o  11 hospitačných záznamov (na základe inštrukcií predmetového 

didaktika), 

o  1 projekt prípravy na vyučovaciu hodinu (na základe inštrukcií 

predmetového didaktika), 

o Výkaz hospitácií a výstupu praktikanta na Výstupovej priebežnej praxi, 

o Hodnotenie pedagogického výstupu praktikanta na Výstupovej 

priebežnej praxi, 

o Správa o Výstupovej priebežnej praxi, 

 referentovi pedagogickej praxe:  

o  kópia Správy o Výstupovej priebežnej praxi. 

 

Forma hodnotenia: absolvoval(a)  neabsolvoval(a); udeľujú predmetoví didaktici 

 

Všeobecné pokyny pre riaditeľstvo školy, cvičných učiteľov a praktikantov: 
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Riaditeľstvo školy: 

 po dohode s fakultou poverí vybratých učiteľov vykonávaním špecializovaných 

činností cvičného učiteľa a v rozvrhu vyučovacích hodín im vytvorí priestor pre 

realizáciu pedagogickej praxe (t. j. každý štvrtok v druhom polroku školského roka  

dve VH výučba, jedna VH voľná), 

 zmenu učiteľa oznámi organizátorovi praxe najneskôr v priebehu prvého týždňa 

mesiaca február a prípadnú náhradu učiteľa do 14 dní pred začiatkom Výstupovej 

priebežnej praxe, 

 v prípade práceneschopnosti praktikanta mu umožní absolvovať náčuvy a rozbory 

vyučovacích hodín v dohodnutom náhradnom termíne, 

 po ukončení pedagogickej praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, 

Moyzesova 9, 040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových 

hodín na pedagogickej praxi za všetkých cvičných učiteľov, ktorí participovali na 

Výstupovej priebežnej praxi. 

 

Cvičný učiteľ: 

 pri realizácii pedagogickej praxe bude spolupracovať s referentom pedagogickej 

praxe KPE  FF UPJŠ, 

 pred začiatkom praxe mu bude elektronicky zaslaný Harmonogram hospitácií 

študentov; v prípade, ak zo závažných dôvodov nebude môcť v určený deň študentov 

prijať, oznámi to organizátorovi praxe najneskôr 4 dni pred príchodom študentov 

podľa stanoveného Harmonogramu hospitácií,  

 umožní najviac 6-členným skupinám praktikantov, utvoreným podľa odborov, 

hospitovať a absolvovať samostatný pedagogický výstup každého praktikanta na 

jednej vyučovacej hodine svojho aprobačného predmetu, 

 na jednej vyučovacej hodine uskutoční s praktikantmi rozbor hospitovaných 

vyučovacích hodín z didaktického hľadiska, 

 v tlačive „Výkaz hospitácií a výstupu“ potvrdí účasť praktikanta na hospitáciách 

a rozboroch VH svojím podpisom, 

 v prípade choroby praktikanta mu umožní absolvovať náčuvy a rozbory vyučovacích 

hodín v dohodnutom náhradnom termíne, 

 vyžaduje od praktikantov dôslednú prípravu na vyučovanie a pravidelne ju 

kontroluje. Na projekte písomnej prípravy praktikanta na pedagogický výstup 

uvedie: „Povoľujem odučiť“, dátum a podpis učiteľa,  
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 nepovolí praktikantovi realizáciu pedagogického výstupu pri nedostatočnej 

príprave. Pri nepovolenom výstupe informuje učiteľa predmetovej didaktiky 

príslušnej fakulty UPJŠ  a konzultuje s ním uvedenú situáciu, 

 sleduje pedagogické výstupy praktikantov a robí s nimi rozbor vyučovacej hodiny. 

Rozbor hodiny a jej hodnotenie robí z hľadiska odborného, pedagogicko-

psychologického a metodického plnenia cieľov vyučovacej hodiny, 

 upozorňuje praktikanta na všetky nedostatky a navrhne ich odstránenie. Zároveň 

oceňuje jeho pokroky a úspechy, 

 nezasahuje do práce praktikanta počas vyučovacej hodiny, ale necháva mu 

možnosť, aby sám riešil aj najťažšie výchovné a didaktické situácie, 

 na konci praxe vypracuje „Hodnotenie pedagogického výstupu praktikanta na 

Výstupovej priebežnej praxi“ a oboznámi s ním praktikanta, ktorý ho doručí 

príslušnému učiteľovi predmetovej didaktiky ako súčasť podkladov k hodnoteniu 

predmetu, 

 po ukončení praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 

040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových hodín na 

pedagogickej praxi, v ktorom si za každý štvrtok, počas ktorého k nemu prišli 

hospitovať praktikanti, vykáže 3 hodiny. 

 

Praktikant: 

 absolvuje úvodný inštruktážny seminár k praxi, stanovené hospitácie a rozbory 

vyučovacích hodín podľa „Harmonogramu hospitácií a výstupu“, 

 praxuje v určenej základnej a strednej škole podľa "Rozdelenia študentov do 

pracovných skupín“, "Harmonogramu hospitácií a výstupu“ a metodických pokynov 

predmetového didaktika, 

 svojím príchodom na náčuvy a pedagogický výstup i pobytom v triede neruší 

priebeh vyučovania, 

 v základnej, resp. strednej škole rešpektuje pokyny a inštrukcie cvičného učiteľa, 

 povinne hospituje na 11 vyučovacích hodinách, realizuje 1 samostatný 

pedagogický výstup a realizuje 6 rozborov vyučovacích hodín s cvičným učiteľom,  

 na pozorovanie určených didaktických javov sa vopred teoreticky pripraví na 

základe pokynov predmetového didaktika a štúdiom odporúčanej literatúry, 

 vypracuje si projekt písomnej prípravy na samostatný pedagogický výstup 

a odkonzultuje ho s cvičným učiteľom, 
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 v priebehu hospitácií pozoruje javy stanovené predmetovým didaktikom, 

 vedie si hospitačné záznamy podľa pokynov učiteľov predmetových didaktík,  

 aktívne participuje na rozboroch hospitovaných vyučovacích hodín, 

 v priebehu praxe si vedie "Výkaz hospitácií a výstupu“ priebežne potvrdzovaný 

podpisom cvičných učiteľov,  

 v prípade závažných dôvodov (viď. Študijný poriadok UPJŠ v Košiciach) realizuje 

náčuvy a rozbory v náhradnom termíne, po predchádzajúcej dohode s cvičným 

učiteľom školy v  termíne do ukončenia praxe na školách, 

 po ukončení pedagogickej praxe vyplní „Správu o výstupovej priebežnej praxi“, 

ktorej originál doručí predmetovému didaktikovi a kópiu referentovi pedagogickej 

praxe, 

 k hodnoteniu predloží dokumentáciu o pedagogickej praxi (pozri Kritéria 

hodnotenia praxe).  
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3.2.2 Dokumenty k organizačnej časti Výstupovej priebežnej praxe 
 

VÝKAZ HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPU PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ 

PRIEBEŽNEJ PRAXI 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: .............................. Ročník: ........... Študijný program: ............................................... 

Predmet: ............................ 

 

 

 

 
 

  

                                                 
1 H: hospitácia, PV: pedagogický výstup 

 

P.  

č. 
Dátum H/PV1 Téma vyučovacej hodiny Trieda Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

78 | s t r a n a  

 

HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO VÝSTUPU PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ 

PRIEBEŽNEJ PRAXI 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: .............................. Ročník: .........  Študijný program: ............................................... 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: ........................................................     Predmet: .................................................. 

 

Podľa uvedenej škály označte zakrúžkovaním hodnotu priradenú úrovni rozvoja vyučovacích 

schopností praktikanta:  

Hodnotiace stupne: A – vynikajúco; B – nadpriemerne; C – priemerne; D – prijateľne; E – 

spĺňa minimálne kritériá; FX – vyžaduje sa ďalšia práca 

 

1. Hodnotenie odbornej pripravenosti praktikanta na výstup (zakrúžkujte hodnotiaci 

stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 

2. Hodnotenie didaktickej pripravenosti praktikanta na výstup (zakrúžkujte hodnotiaci  

        stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 
3. Hodnotenie vyučovacích činností praktikanta (zakrúžkujte dosiahnutú úroveň rozvoja): 

a) Mal základné vedomosti o obsahu, spôsobe realizácie, podmienkach a výsledkoch 

didaktických činností a vedel ich imitovať v reálnych vyučovacích situáciách. 

b) Samostatne realizoval didaktické činnosti. 

c) Tvorivo realizoval didaktické činnosti. 

 

4. Posúdenie profesijných vlastností praktikanta:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

5. Odporúčania praktikantovi na základe komplexného zhodnotenia jeho činnosti na 

pedagogickej praxi: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 

Dátum: ......................................            Podpis učiteľa: ...........................................

                Podpis riaditeľa: ........................................ 
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SPRÁVA O VÝSTUPOVEJ PRIEBEŽNEJ PRAXI  

 

Akademický rok:........................................................  

Študijná kombinácia:.................................................. 

  

Cvičné školy: 

1. týždeň:.......................................................  7. týždeň:.............................................................. 

2. týždeň: .....................................................   8. týždeň:.............................................................. 

3. týždeň: ......................................................  9. týždeň:.............................................................. 

4. týždeň: ......................................................10. týždeň:.............................................................. 

5. týždeň: ......................................................11. týždeň:.............................................................. 

6. týždeň: ......................................................12. týždeň:.............................................................. 

 

 

1. V čom vidíte význam Výstupovej priebežnej praxe (MPPb) pre Vašu prípravu na 

učiteľskú profesiu? 

 

 

 

 

 

 

2. Ako hodnotíte organizáciu MPPb? 

a) veľmi dobre, nič by som nemenil(a) 

b) celkom dobre, iba s malými nepodstatnými výhradami 

c) priemerne, niektoré veci by som zmenil(a) 

d) dosť slabo, väčšinu vecí by som zmenil(a) 

e) nedostatočne, celú organizáciu praxe by som zmenil(a) 

 

 

3. V čom by sa mala organizácia MPPb zlepšiť? 

 

 

 

 

 

 

4. Ako hodnotíte inštruktáž k MPPb? 

a) úplne zrozumiteľná, všetkému som rozumel(a), vedel(a) som, čo mám robiť 

b) dostatočne zrozumiteľná, rozumel(a) som takmer všetkému a keď som niečo nepochopil(a), ľahko som 

si to zistil(a) 

c) viac-menej zrozumiteľná, niektorým veciam som nerozumel(a) 

d) málo zrozumiteľná, väčšinu vecí som nepochopil(a) 

e) nezrozumiteľná, nepochopil(a) som, čo sa odo mňa očakáva 
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5. Ak bola pre Vás inštruktáž nezrozumiteľná, uveďte dôvod (môžete označiť viacero 

odpovedí): 

a) veľa študentov na inštruktáži, čo spôsobilo hluk a nepozornosť 

b) nedával(a) som pozor 

c) nedostatočné vysvetlenie zo strany vyučujúceho 

d) iný dôvod (uveďte aký):...................................................................................................... .......................... 

 

 

6. Ako Vás prijali cviční učitelia? 

 

 

 

 

 

 

 

7. V čom by ste odporúčali zlepšiť obsah MPPb v budúcnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uveďte mená učiteľov a ich školu, s ktorými ste boli spokojní: 

 

 

 

 

 

9. Napíšte hlavné dôvody, prečo ste boli spokojní: 

 

 

 

 

 

10. Uveďte mená učiteľov a ich školu, s ktorým ste neboli spokojní: 

 

 

 



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

81 | s t r a n a  

 

11. Napíšte hlavné dôvody, prečo ste neboli spokojní: 

 

 

 

 

12. Keby ste mali možnosť realizovať Výstupovú súvislú prax I. a II. na škole s iným 

vyučovacím jazykom ako slovenským, využili by ste: 

 
a) školu s vyučovacím jazykom anglickým  

b) školu s vyučovacím jazykom  maďarským 

c) iné: ........................................................................................................................ ........................................ 

 

V prípade, že by ste mali záujem realizovať Výstupovú súvislú prax I. a II. s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským, uveďte, prosím, svoje meno a priezvisko: 

  ................................................................ 
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3.2.3 Sebareflexia profesijného rozvoja na praxi  
 

Výstupová priebežná prax je praxou, pri ktorej študenti pozorujú cvičného učiteľa vo 

vyučovacom procese svojej predmetovej špecializácie. Študenti konfrontujú úroveň svojich 

teoretických vedomostí a schopností svojej špecializácie s ich aplikáciou v školskej praxi. 

V rámci rozboru hospitovaných hodín s cvičným učiteľom analyzujú pozorované situácie 

a zdôvodňujú konanie učiteľa v nich. Výstupová priebežná prax je zároveň prvou praxou, 

v rámci ktorej študent absolvuje prvý samostatný pedagogický výstup v rozsahu jednej 

vyučovacej hodiny. 

Pre potreby reflexie pedagogickej činnosti (sebareflexie) uvádzame nasledujúce 

sebareflexívne otázky: 

 

1. Identifikoval/a som predmetovým didaktikom určené pozorované javy? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

2. Zdôvodnil/a som príčinu pozorovaných javov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

3. Akým spôsobom som konfrontoval/a vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické 

prekoncepty vyučovania s koncepciou vyučovania učiteľov v praxi? 

4. Identifikoval/a som profesijné zručnosti učiteľov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

5. Zaregistroval/a som proces hodnotenia výkonov žiakov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak 

nie, čo bolo príčinou? 

6. Navrhol/a som alternatívy hodnotenia výkonov žiakov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

7. Registroval/a som diverzitu žiakov v školskej triede v predmete svojej špecializácie? 

Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

8. Mal/a som obavy zo samostatných pedagogických výstupov? Ak áno, aké? Ak nie, čo 

mi pomohlo? 

9. Mal/a som problémy s návrhom projektu príprav vyučovacích hodín? Ak áno, aké? Ak 

nie, čo mi pomohlo? 

10. Boli naplnené špecifické ciele v rámci pedagogických výstupov? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

11. Zdôvodnil/a som štruktúru vyučovacích hodín vzhľadom na tému učiva? Ak áno, čo 

mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 
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12. Postupoval/a som striktne podľa pripraveného projektu vyučovacej hodiny? Ak áno, 

čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

13. Zhodoval sa môj projekt prípravy na vyučovaciu hodinu s reálne realizovanou 

vyučovacou hodinou? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

14. V čom sa líšil projekt od reálne realizovanej vyučovacej hodiny?  

15. Vytváral/a som priestor pre sebahodnotenie žiaka? Ak áno, akým spôsobom? Ak nie, 

čo bolo príčinou? 

16. V čom som mal/a problémy počas samostatných pedagogických výstupov? 

17. Čo by som zmenil/a na svojich samostatných pedagogických výstupoch? 

18. Bol/a som ochotný/á prijať konštruktívnu kritiku cvičného učiteľa? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

19. V čom mi bol tento typ praxe nápomocný v mojom profesijnom raste?  
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3.3 Výstupová súvislá prax I (MPPc)  

 

Výstupová súvislá prax I je v poradí tretia pedagogická prax študentov učiteľstva 

akademických predmetov UPJŠ v Košiciach. Študenti učiteľstva akademických predmetov 

UPJŠ realizujú pozorovania vyučovacej hodiny a samostatné pedagogické výstupy na 

vyučovacej hodine v pozícii učiteľa v predmetoch svojej špecializácie. Hlavným poslaním 

tejto praxe je rozvíjanie skúseností získaných pozorovaním počas predchádzajúcich 

pedagogických praxí a  rozvíjanie vedomostí, zručností, skúseností a hodnôt prostredníctvom 

priamych a reálnych pedagogických výstupov na vyučovacích hodinách určených tém v rámci 

ucelených foriem v predmete svojej špecializácie.  

 

Hlavnou činnosťou tejto praxe sú samostatné pedagogické výstupy v konkrétnych predmetoch 

špecializácie. Priorita praxe spočíva v možnosti realizovať výučbu v triedach, aplikovať 

vyučovacie metódy, stratégie, prostriedky a pomôcky optimalizované odborovodidaktickou 

teóriou svojej špecializácie a overiť vlastný edukačný projekt dizajnovaný pre výučbu 

stanovenej témy v konkrétnom stupni vzdelávania, ročníku a triede.  

 

Konkrétne ciele praxe (Kosová a kol., 2015): 

 overiť vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické koncepty vyučovania 

v reálnych podmienkach školskej triedy, 

 realizovať výučbu v triedach, aplikovať vyučovacie metódy, stratégie, prostriedky 

a pomôcky optimalizované odborovodidaktickou teóriou svojej špecializácie, 

 overiť pedagogické stratégie rozpoznávania rozmanitých potrieb žiakov v školskej 

triede a ich pedagogicko-didaktického zvládnutia, 

 rozvíjať psychosociálnu, projektívnu, realizačnú a reflektívnu zložku učiteľskej 

spôsobilosti pre výučbu, 

 plánovať a realizovať vyučovací proces, 

 aplikovať metódy diagnostikovania učebných výsledkov žiakov, ich hodnotenia 

a poskytovania spätnej väzby v súlade so zásadami hodnotenia na príslušnom stupni 

vzdelávania, 

 prezentovať vlastné osobnostné charakteristiky, komunikačný štýl (v komunikácii so 

žiakmi, rodičmi, pedagógmi a odbornými zamestnancami školy) a profesijné 
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zručnosti, uskutočňovať sebareflexiu a prijímať spätnú väzbu o vlastnom výstupe od 

žiakov, rovesníkov a cvičného učiteľa. 

 

Absolvent Výstupovej súvislej praxe I (Kosová a kol., 2015): 

 projektuje vyučovacie hodiny, v ktorých plánuje časovú schému jednotlivých činností, 

metódy a prostriedky výučby podľa formulovaného cieľa a určeného obsahu 

vyučovacej hodiny, 

 realizuje výučbu v triedach, pričom aplikuje vyučovacie metódy, stratégie, 

prostriedky, pomôcky a informačno-komunikačné technológie optimalizované 

odborovodidaktickou teóriou svojej špecializácie, 

 aplikuje základné stratégie rozpoznávania rozmanitých potrieb žiakov v školskej 

triede, 

 akceptuje prejavy individuality žiaka v kontexte formálnej sociálnej skupiny v rámci 

školskej triedy, osobitosti učenia sa žiakov, špecifické výchovno-vzdelávacie potreby 

a aplikuje prvky diferenciácie vo vyučovaní, 

 poskytuje spätnú väzbu a hodnotí učebné výsledky žiakov v súlade so zásadami 

hodnotenia na príslušnom stupni vzdelávania, 

 zodpovedne prezentuje vlastné osobnostné charakteristiky, komunikačný štýl, hodnoty 

a profesijné zručnosti,  

 uskutočňuje sebareflexiu a prijíma spätnú väzbu o vlastnom výstupe od žiakov, 

rovesníkov a cvičného učiteľa, 

 argumentuje vlastné metodické postupy v interakcii s cvičným učiteľom a odborovým 

didaktikom,  

 zhodnotí vlastné projektovanie vyučovacej hodiny a reflektuje vlastné učiteľské 

zručnosti v súvislosti s pedagogickou teóriou a hodnotením cvičného učiteľa. 

 

 

3.3.1 Pokyny k Výstupovej súvislej praxi I 

 

Na realizáciu pedagogickej praxe sa vyžaduje absolvovanie predmetu: 

 Výstupová priebežná prax (MPPb) 

 

Trvanie praxe: 4 týždne 
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Termín praxe2: ........................................  

 

Miesto konania praxe: základná alebo stredná škola v Košiciach 

 

Formy a rozsah praxe (vzťahujú sa k jednému predmetu špecializácie): 

 hospitácie na vyučovacích hodinách (6 VH), 

 samostatné pedagogické výstupy (18 VH), 

 rozbory vyučovacích hodín s cvičným učiteľom (20 VH), 

 aktívna účasť na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy, 

 doplňujúce činnosti podľa inštrukcií predmetového didaktika. 

 

Organizácia praxe: individuálna 

 

Organizačná štruktúra praxe:  

1. Prihlásenie sa do e-learningového kurzu LMS Moodle kurzu Katedry pedagogiky 

FF UPJŠ – Pedagogická prax (https://lms.upjs.sk). Prostredníctvom moodle kurzu 

„Pedagogická prax“ sú zverejňované všetky potrebné informácie k praxi, dôležité 

oznamy a zmeny počas praxe. Zapísanie sa do kurzu je povinné pre všetkých 

študentov. 

2. Potvrdenie akceptačného listu riaditeľom školy a cvičnými učiteľmi. Zaradenie 

študentov na prax vykonáva referent pedagogickej praxe, študent je povinný ho 

akceptovať. Zmeny sú povolené iba zo závažných dôvodov.  

3. Zaslanie rozvrhu hodín predmetovému didaktikovi (označenie hospitácií 

a pedagogických výstupov) do 2 dní od nástupu na pedagogickú prax.  

4. Individuálne hospitácie, samostatné výstupy a rozbory hospitovaných hodín 

a samostatných pedagogických výstupov realizovať podľa inštrukcií cvičného učiteľa.   

 

Kritériá hodnotenia praxe: 

1. zápis do moodle kurzu Katedry pedagogiky FF UPJŠ – Pedagogická prax, 

2. potvrdenie akceptačného listu riaditeľom školy a cvičnými učiteľmi a jeho doručenie 

referentovi pedagogickej praxe v stanovenom termíne, 

                                                 
2 Podľa aktuálneho harmonogramu príslušného akademického roka. 
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3. povinné absolvovanie pre každý predmet svojej špecializácie: 6 hospitácií na 

vyučovacích hodinách, 18 samostatných pedagogických výstupov a 20 rozborov 

vyučovacích hodín; prípadnú ospravedlnenú neúčasť na hospitáciách a samostatných 

pedagogických výstupoch, resp. rozboroch VH si študent nahradí po dohode s cvičným 

učiteľom v čase do ukončenia praxe, 

4. predloženie podkladov k hodnoteniu praxe: 

 predmetovému didaktikovi:  

o  6 hospitačných záznamov (na základe inštrukcií predmetového 

didaktika), 

o  18 projektov prípravy na vyučovaciu hodinu (na základe inštrukcií 

predmetového didaktika), 

o Výkaz hospitácií a výstupov praktikanta na Výstupovej súvislej praxi I, 

o Hodnotenie praktikanta na Výstupovej súvislej praxi I, 

o Správa o Výstupovej súvislej praxi I, 

o Spätnoväzbový hárok z Výstupovej súvislej praxe I, 

 referentovi pedagogickej praxe:  

o  kópia Správy o Výstupovej súvislej praxi I, 

o  kópia Spätnoväzbového hárku z Výstupovej súvislej praxe I. 

 

Forma hodnotenia praxe: absolvoval(a)  neabsolvoval(a), udeľuje predmetový didaktik 

 

Všeobecné pokyny pre školu, cvičných učiteľov a praktikantov: 

 

Riaditeľstvo školy:  

 akceptuje cvičných učiteľov vybratých fakultou z ponuky školy. Ich zmenu 

uskutoční iba v prípade objektívnych príčin (napr. dlhodobá práceneschopnosť 

učiteľa, nedostatočný týždenný počet vyučovacích hodín a pod.) a oznámi to 

organizátorovi praxe (Katedra pedagogiky, FF UPJŠ, tel. č.: 055/234 7188; 

055/234 7172) najneskôr 7 dní pred začiatkom Výstupovej súvislej praxe I, 

 podľa možností umožní praktikantovi (po dohode s cvičnými učiteľmi) hospitovať 

na vyučovacích hodinách jeho predmetov špecializácie aj u ďalších vyučujúcich, 

 v prípade choroby praktikanta mu umožní absolvovať pedagogickú prax 

v dohodnutom náhradnom termíne, 



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

88 | s t r a n a  

 

 po ukončení praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 

040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových hodín na 

pedagogickej praxi za všetkých cvičných učiteľov, ktorí participovali na 

Výstupovej súvislej praxi I (MPPc).  

 

Cvičný učiteľ: 

 pri realizácii pedagogickej praxe bude spolupracovať s referentom pedagogickej 

praxe KPE  FF UPJŠ, 

 každú svoju neprítomnosť počas realizácie Výstupovej súvislej praxe I oznámi 

v dostatočnom predstihu referentovi pedagogickej praxe KPE, 

 spolu s praktikantom vypracuje Rozvrh hodín hospitácií a výstupov praktikanta na 

Výstupovej súvislej praxi I,  

 umožní praktikantovi hospitovať na 6 vyučovacích hodinách a realizovať 

samostatný pedagogický výstup na 18 vyučovacích hodinách, 

 vyžaduje od praktikanta dôslednú prípravu na vyučovanie a pravidelne ju kontroluje. 

Na každom projekte písomnej prípravy praktikanta na pedagogický výstup 

uvedie: „Povoľujem odučiť“, dátum a podpis učiteľa,  

 nepovolí praktikantovi výstup pri nedostatočnej príprave. Pri druhom nepovolenom 

výstupe informuje predmetového didaktika príslušnej fakulty UPJŠ a konzultuje 

s ním uvedenú situáciu, 

 sleduje vyučovacie výstupy praktikanta a robí s ním rozbor vyučovacej hodiny. 

Rozbor hodiny a jej hodnotenie robí z hľadiska odborného, pedagogicko-

psychologického a metodického plnenia cieľov vyučovacej hodiny, 

 oceňuje pokroky a úspechy praktikanta, poprípade upozorňuje praktikanta na všetky 

nedostatky a žiada ich odstránenie, 

 nezasahuje do práce praktikanta počas vyučovacej hodiny, ale necháva mu možnosť, 

aby sám riešil aj najťažšie výchovné a didaktické situácie, 

 na konci praxe vypracuje Hodnotenie praktikanta na Výstupovej súvislej praxi 

I a oboznámi s ním praktikanta, ktorý ho doručí predmetovému didaktikovi ako 

súčasť podkladov k hodnoteniu, 

 po ukončení pedagogickej praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, 

Moyzesova 9, 040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových 

hodín na pedagogickej praxi za všetky zrealizované rozbory vyučovacích hodín, 

pričom na jeden deň pedagogickej praxe prináleží jedna hodina rozboru. 
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Praktikant: 

 hospituje aspoň na 6 vyučovacích hodinách z každého predmetu špecializácie  

a odučí aspoň 18 vyučovacích hodín,  

 vypracuje Rozvrh hodín hospitácií a výstupov praktikanta na Výstupovej 

súvislej praxi I spolu s cvičným učiteľom, zašle ho predmetovému didaktikovi 

príslušnej fakulty UPJŠ  do 2 dní od nástupu na prax,  

 vedie si hospitačné záznamy podľa pokynov predmetového didaktika, 

 oboznámi sa s pedagogickými dokumentmi, podľa ktorých bude vyučovať, 

 dôsledne sa pripravuje na vlastné vyučovanie, vypracuje si projekt písomnej 

prípravy na každú vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s cvičným učiteľom, 

 zúčastňuje sa na všetkých poradách príslušných metodických komisií v škole i mimo 

nej z predmetov, z ktorých absolvuje prax, 

 pomáha učiteľom v kabinete, pri pedagogickom dozore a plní ostatné úlohy, ktoré 

vyplývajú z vnútorného poriadku školy, 

 obráti sa na svojich cvičných učiteľov v prípade akýchkoľvek ťažkostí, 

 v prípade choroby realizuje prax v náhradnom termíne, po predchádzajúcej dohode 

s vedením školy a cvičným učiteľom, 

 oboznámi sa s hodnotením svojej práce vypracovaným cvičným učiteľom, 

 vyjadrí sa k priebehu pedagogickej praxe na tlačive Správa o Výstupovej 

súvislej praxi I za každý predmet svojej špecializácie, 

 k hodnoteniu predloží dokumentáciu o pedagogickej praxi podľa inštrukcií 

predmetového didaktika (pozri Kritéria hodnotenia praxe). 
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3.3.2 Dokumenty k organizačnej časti Výstupovej súvislej praxe I 
 

 
 
                                                               
     Vážená pani riaditeľka, 

     Vážený pán riaditeľ, 

 

     na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach 

a Vašou školou, obraciame sa na Vás so zdvorilou žiadosťou o zabezpečenie realizácie 

Výstupovej súvislej praxe I (MPPc) študenta 2. ročníka magisterského stupňa štúdia 

učiteľstva akademických predmetov ..................................... - .................................................. 

(meno a priezvisko): ................................................................................................................... . 

 

     Prax trvá 4 týždne a uskutoční sa v termíne od ............................... do ................................ . 

 

     Povinnosťou praktikanta v každom aprobačnom predmete je absolvovať: 

 6 hospitácií na hodinách cvičného učiteľa,  

 18 vyučovacích hodín samostatných pedagogických výstupov. 

 

     Prosíme Vás, aby ste praktikantovi pred nástupom na prax poskytli požadované informácie 

o Vašej škole a o cvičných učiteľoch, ktorí ho budú viesť počas praxe.  

 

 

     Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

   

                   
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., v. r.              prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., v. r. 
prodekan pre vzdelávanie           prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach         Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach  

                   

 

Kontakt:. UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 040 01 Košice, Ing. Ľubica Hurová  

 055 234 7172  kpe.prax@gmail.com, lubica.hurova@upjs.sk   

  

mailto:kpe.prax@gmail.com
mailto:lubica.hurova@upjs.sk
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Akceptačný list  
Výstupová súvislá prax I 

 

 
 

Meno a priezvisko praktikanta: ............................................................................................................. 

Fakulta: ........................... .................     Ročník: .............   Študijný program:................... - .....................  

E-mail praktikanta: .......................................   Mobil praktikanta: ............................................................ 

 

Termín praxe: .......................................................................................................................................... 

 

Názov a adresa školy:  .............................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul riaditeľa školy: ................................................................................................ 

Tel. číslo školy: ......................................... E-mail školy:: ...................................................................... 

V..................................... dňa .........................                            ................................................................. 

           podpis riaditeľa 

                    školy 

 

 

1. predmet špecializácie:  ........................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul cvičného  učiteľa:  ...................................................................................... 

Tel. č. cvič. učiteľa:.....................................E-mail : ............................................................. 

podpis: .................................................................................................................................... 

 

2. predmet špecializácie:  ........................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul cvičného  učiteľa: ...................................................................................... 

Tel. č. cvič. učiteľa:.....................................E-mail : ............................................................. 

podpis:...................................................................................................................................... 
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ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ 

SÚVISLEJ PRAXI I 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: ....................................... Ročník: .................. Študijný program: .................................. 

Škola: ........................................................................................................................................... 

Cvičný učiteľ: .................................................................... Predmet: ....................................... 

 

 

 

Deň Hodina 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pondelok         

Utorok         

Streda         

Štvrtok         

Piatok         

 

 

 

 

Vyučovací čas 

1. hod. 

2. hod. 

3. hod. 

4. hod. 

5. hod. 

6. hod. 

7. hod. 

8. hod. 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

 

 

 

Rozvrh platí od ...................................................... do ................................................................ 

 

 

 

....................................................... 

          podpis riaditeľa školy 
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VÝKAZ HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ 

SÚVISLEJ PRAXI I 

Meno a priezvisko praktikanta : ................................................................................................... 

Fakulta: ................................. Ročník: ........... Študijný program: ............................................... 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: .........................................................     Predmet: ................................................. 

                                                 
3 H: hospitácia, PV: pedagogický výstup 

P.  

č. 
Dátum H/PV3 Téma vyučovacej hodiny Trieda Podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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HODNOTENIE PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ PRAXI I 

 

Meno a priezvisko praktikanta:  ................................................................................................... 

Fakulta: .............................. Ročník: ..........  Študijný program: ............................................... 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: ........................................................     Predmet ................................................... 

 

Podľa uvedenej škály označte zakrúžkovaním hodnotu priradenú úrovni rozvoja vyučovacích 

schopností praktikanta:  

Hodnotiace stupne: A – vynikajúco; B – nadpriemerne; C – priemerne; D – prijateľne; E – 

spĺňa minimálne kritériá; FX – vyžaduje sa ďalšia práca 

 

1. Hodnotenie odbornej pripravenosti praktikanta na výučbu (zakrúžkujte hodnotiaci 

stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 

2. Hodnotenie didaktickej pripravenosti praktikanta na výučbu (zakrúžkujte hodnotiaci 

stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 

3. Hodnotenie vyučovacích činností praktikanta (zakrúžkujte dosiahnutú úroveň 

rozvoja): 

a) Mal základné vedomosti o obsahu, spôsobe realizácie, podmienkach a výsledkoch 

didaktických činností a vedel ich imitovať v reálnych vyučovacích situáciách. 

b) Samostatne realizoval didaktické činnosti. 

c) Tvorivo realizoval didaktické činnosti. 

 

4. Posúdenie profesijných a osobnostných vlastností praktikanta:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

5. Odporúčania praktikantovi na základe komplexného zhodnotenia jeho činnosti na 

pedagogickej praxi: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

6. Odporúčanie udelenia hodnotenia predmetu (zakrúžkujte): 

 

absolvoval/a     -----------    neabsolvoval/a 

 

 

 

Dátum: ......................................                      Podpis učiteľa: ........................................... 

                          Podpis riaditeľa: ........................................ 
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SPRÁVA O VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ PRAXI I 

 

Meno a priezvisko praktikanta:  ..............................................   Fakulta: .................................. 

Ročník: ..........  Študijný program: ........................................... Predmet: ................................. 

Cvičná škola: .............................................................................................................................. 

Cvičný učiteľ: ............................................................................................................................. 

 

Hodnotenie cvičnej školy: 

1. Materiálno-technické podmienky cvičnej školy: 

 

 

 

 

2. Prístup cvičnej školy k pedagogickej praxi praktikanta: 

 

 

 

 

3. Prístup cvičného učiteľa k pedagogickej praxi praktikanta:  

 

 

 

 

4. Odporúčam cvičnú školu pre vykonávanie pedagogickej praxe (zakrúžkujte): 

                             áno           skôr áno          neviem          skôr nie          nie 

 

5. Odporúčam cvičného učiteľa pre vedenie praktikantov na pedagogickej praxi 

(zakrúžkujte): 

                             áno          skôr áno           neviem        skôr nie          nie 

 

 

Sebareflexia praktikanta: 

1.  Vyjadrenie k môjmu hodnoteniu zo strany cvičného učiteľa: 

 

2. Mimovyučovacie aktivity organizované školou, ktorých som sa zúčastnil/a (podčiarknite, 

resp. dopíšte): klasifikačná porada, schôdza predmetovej komisie, pedagogický dozor, 

služba v počítačovej učebni, schôdza rodičovského združenia, exkurzia ............................... 

 

3. Sformulujte aspoň jeden pedagogický problém, s ktorým ste sa stretli v priebehu 

pedagogickej praxe:  

 

 

 

Dátum:        Podpis praktikanta: .......................  
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SPÄTNOVÄZBOVÝ HÁROK Z VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ PRAXE I 
 

Cvičná škola: ................................................................................................................................      

Cvičný učiteľ: ...............................................................................................................................     

Meno a priezvisko praktikanta:  ...............................................     Fakulta: .................................      

Študijný program: ......................................................... Predmet:  .............................................. 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej silné 

stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

príležitosti a možnosti:  

Pedagogická prax  v cvičnej škole a jej 

slabé stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

riziká a ohrozenia: 
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3.3.3 Sebareflexia profesijného rozvoja na praxi  
 

Výstupová súvislá prax I je prioritne zameraná na súbor samostatných pedagogických 

výstupov praktikanta. Výstupová súvislá prax I je praxou, pri ktorej študenti spočiatku 

pozorujú cvičného učiteľa vo vyučovacom procese svojej predmetovej špecializácie, následne 

realizujú samostatné pedagogické výstupy. Študenti konfrontujú úroveň svojich teoretických 

vedomostí a schopností svojej špecializácie s ich aplikáciou v školskej praxi. V rámci rozboru 

hospitovaných hodín s cvičným učiteľom analyzujú psychodidaktické a odborovodidaktické 

situácie a zdôvodňujú konanie v nich.  

Pre potreby reflexie pedagogickej činnosti (sebareflexie) uvádzame nasledujúce 

sebareflexívne otázky: 

 

1. Identifikoval/a som predmetovým didaktikom určené pozorované javy? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

2. Zdôvodnil/a som príčinu pozorovaných javov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

3. Akým spôsobom som konfrontoval/a vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické 

prekoncepty vyučovania s koncepciou vyučovania učiteľov v praxi? 

4. Identifikoval/a som profesijné zručnosti učiteľov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

5. Zaregistroval/a som proces hodnotenia výkonov žiakov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak 

nie, čo bolo príčinou? 

6. Navrhol/a som alternatívy hodnotenia výkonov žiakov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

7. Registroval/a som diverzitu žiakov v školskej triede v predmete svojej špecializácie? 

Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

8. Mal/a som obavy zo samostatných pedagogických výstupov? Ak áno, aké? Ak nie, čo 

mi pomohlo? 

9. Mal/a som problémy s návrhom projektu príprav vyučovacích hodín? Ak áno, aké? Ak 

nie, čo mi pomohlo? 

10. Boli naplnené špecifické ciele v rámci pedagogických výstupov? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 
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11. Zdôvodnil/a som štruktúru vyučovacích hodín vzhľadom na tému učiva? Ak áno, čo 

mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

12. Postupoval/a som striktne podľa pripravených projektov vyučovacej hodiny? Ak áno, 

čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

13. Zhodovali sa moje projekty príprav na vyučovaciu hodinu s reálne realizovanými 

vyučovacími hodinami? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

14. Vytváral/a som priestor pre sebahodnotenie žiaka? Ak áno, akým spôsobom? Ak nie, 

čo bolo príčinou? 

15. V čom som mal/a problémy počas samostatných pedagogických výstupov? 

16. Čo by som zmenil/a na svojich samostatných pedagogických výstupoch? 

17. Bol/a som ochotný/á prijať konštruktívnu kritiku cvičného učiteľa? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou?  

18. V čom mi bol tento typ praxe nápomocný v mojom profesijnom raste? 
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3.4 Výstupová súvislá prax II (MPPd)   

 

Výstupová súvislá prax II je v poradí štvrtá a zároveň posledná pedagogická prax študentov 

učiteľstva akademických predmetov UPJŠ v Košiciach. Študenti učiteľstva akademických 

predmetov UPJŠ pôsobia nepretržite 6 týždňov v školskom prostredí v rolách, v ktorých 

štandardne pôsobí učiteľ pri výkone svojej profesie. Hlavným poslaním tejto praxe je 

overenie nadobudnutých teoretických poznatkov a didaktických zručností a ich prehĺbenie 

priamo v edukačnom prostredí.  

 

Hlavnou činnosťou tejto praxe sú samostatné pedagogické výstupy v konkrétnych predmetoch 

špecializácie. Priorita praxe spočíva v tom, aby mal študent možnosť plánovať a realizovať 

vyučovací proces bezprostredne za sebou počas súvislého obdobia.   

 

Konkrétne ciele praxe (Kosová a kol., 2015): 

 aplikovať vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické koncepty vyučovania 

v reálnych podmienkach školskej triedy,  

 samostatne súvisle realizovať výučbu v triedach, aplikovať vyučovacie metódy, 

stratégie, prostriedky a pomôcky optimalizované odborovodidaktickou teóriou svojej 

špecializácie,  

 na základe cieľovej orientácie predmetu, tematických celkov a tém vyučovania 

plánovať a realizovať vyučovací proces v súvislom slede vyučovacích hodín a ďalších 

foriem vyučovania,   

 dlhodobo (v rozmedzí vyučovaného súvislého bloku za sebou nasledujúcich 

vyučovacích foriem) plánovať a organizovať činnosť jednotlivcov a skupín žiakov, 

 samostatne vytvárať pozitívne socializačné efekty a zvládnuť disciplínu v školskej 

triede, prejavy nedisciplinovaného správania a reakcie triedy na takéto prejavy, 

 overiť si efektivitu vlastného komunikačného štýlu a úroveň profesijných zručností, 

uskutočňovať sebareflexiu a prijímať spätnú väzbu o vlastnom výstupe od žiakov, 

cvičného učiteľa, ďalších pedagogických a odborných zamestnancov školy a rodičov 

a získať tak objektívny sebaobraz.  
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Absolvent Výstupovej súvislej praxe II (Kosová a kol., 2015): 

 implementuje pedagogickú a odborovodidaktickú teóriu do edukačného procesu, 

 samostatne konkretizuje ciele výchovy a vzdelávania pre výučbu na nižšom a vyššom 

sekundárnom stupni vzdelávania na základe analýzy štátneho a školského 

vzdelávacieho programu, 

 aplikuje vyučovacie metódy, stratégie, prostriedky, pomôcky a informačné 

technológie a identifikuje ich efektívnosť v kontexte rozmanitých potrieb žiakov 

v školskej triede, 

 ovláda a primerane aplikuje stratégie pre zabezpečenie disciplíny v triede, 

implementuje prvky prevencie nevhodného správania v triede, 

 aplikuje metódy mikrodiagnostikovania a zohľadňuje výsledky vo výbere následnej 

činnosti, 

 poskytuje spätnú väzbu, samostatne a zodpovedne hodnotí učebné výsledky žiakov 

v súlade so zásadami hodnotenia na príslušnom stupni vzdelávania, 

 argumentuje vlastné metodické postupy v portfóliu (denníku pedagogickej praxe 

a v interakcii s cvičným učiteľom a predmetovým didaktikom), 

 reflektuje vyučovaciu skúsenosť a má objektívny sebaobraz o úrovni vlastných 

profesijných zručností. 

 

 

3.4.1 Pokyny k Výstupovej súvislej praxi II 

 

Na realizáciu pedagogickej praxe sa vyžaduje absolvovanie predmetu: 

 Výstupová súvislá prax I (MPPc) 

 

Trvanie praxe: 6 týždňov 

 

Termín praxe4: ..................................  

 

Miesto konania praxe: základná alebo stredná škola v Košiciach alebo mimo Košíc 

 

Formy a rozsah praxe (vzťahujú sa k jednému predmetu špecializácie): 

                                                 
4 Podľa aktuálneho harmonogramu príslušného akademického roka. 
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 hospitácie na vyučovacích hodinách (8 VH), 

 samostatné pedagogické výstupy (30 VH), 

 rozbory vyučovacích hodín s cvičným učiteľom (30 VH), 

 aktívna účasť na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy, 

 doplňujúce činnosti podľa inštrukcií predmetového didaktika. 

 

Organizácia praxe: individuálna 

 

Organizačná štruktúra praxe:  

1. Prihlásenie sa do e-learningového kurzu LMS Moodle kurzu Katedry pedagogiky 

FF UPJŠ – Pedagogická prax (https://lms.upjs.sk). Prostredníctvom moodle kurzu 

„Pedagogická prax“ sú zverejňované všetky potrebné informácie k praxi, dôležité 

oznamy a zmeny počas praxe. Zapísanie sa do kurzu je povinné pre všetkých 

študentov. 

2. Potvrdenie akceptačného listu riaditeľom školy a cvičnými učiteľmi. Zaradenie 

študentov na prax vykonáva referent pedagogickej praxe, študent je povinný ho 

akceptovať. Zmeny sú povolené iba zo závažných dôvodov.   

3. Zaslanie rozvrhu hodín predmetovému didaktikovi (označenie hospitácií 

a pedagogických výstupov) do 2 dní od nástupu na pedagogickú prax. 

4. Individuálne hospitácie, samostatné výstupy a rozbory hospitovaných hodín 

a samostatných pedagogických výstupov realizovať podľa inštrukcií cvičného 

učiteľa.   

 

Kritériá hodnotenia praxe: 

1. zápis do moodle kurzu Katedry pedagogiky FF UPJŠ – Pedagogická prax, 

2. potvrdenie akceptačného listu riaditeľom školy a cvičnými učiteľmi a jeho doručenie 

referentovi pedagogickej praxe v stanovenom termíne, 

3. povinné absolvovanie pre každý predmet svojej špecializácie: 8 hospitácií na 

vyučovacích hodinách, 30 samostatných pedagogických výstupov a 30 rozborov 

vyučovacích hodín; prípadnú ospravedlnenú neúčasť na hospitáciách a samostatných 

pedagogických výstupoch, resp. rozboroch VH si študent nahradí po dohode 

s cvičným učiteľom v čase do ukončenia praxe, 

4. predloženie podkladov k hodnoteniu praxe: 

 predmetovému didaktikovi:  
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o 8 hospitačných záznamov (na základe inštrukcií predmetového 

didaktika), 

o 30 projektov prípravy na vyučovaciu hodinu (na základe inštrukcií 

predmetového didaktika), 

o Výkaz hospitácií a výstupov praktikanta na Výstupovej súvislej praxi II, 

o Hodnotenie praktikanta na Výstupovej súvislej praxi II, 

o Správa o Výstupovej súvislej praxi II, 

o Spätnoväzbový hárok z Výstupovej súvislej praxe II, 

 referentovi pedagogickej praxe:  

o  kópia Správy o Výstupovej súvislej praxi II, 

o  kópia Spätnoväzbového hárku z Výstupovej súvislej praxe II. 

 

Forma hodnotenia praxe: absolvoval(a)  neabsolvoval(a), udeľuje predmetový didaktik 

 

Všeobecné pokyny pre školu, cvičných učiteľov a praktikantov: 

Riaditeľstvo školy:  

 akceptuje cvičných učiteľov vybratých fakultou z ponuky školy. Ich zmenu 

uskutoční iba v prípade objektívnych príčin (napr. dlhodobá práceneschopnosť 

učiteľa, nedostatočný týždenný počet vyučovacích hodín a pod.) a oznámi to 

organizátorovi praxe (Katedra pedagogiky, FF UPJŠ, tel. č.: 055/234 7188; 

055/234 7172) najneskôr 7 dní pred začiatkom Výstupovej súvislej praxe II, 

 podľa možností umožní praktikantovi (po dohode s cvičnými učiteľmi) hospitovať 

na vyučovacích hodinách jeho predmetov špecializácie aj u ďalších vyučujúcich, 

 v prípade choroby praktikanta mu umožní absolvovať pedagogickú prax 

v dohodnutom náhradnom termíne, 

 po ukončení praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 

040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových hodín na 

pedagogickej praxi za všetkých cvičných učiteľov, ktorí participovali na 

Výstupovej súvislej praxi II (MPPd).  

 

Cvičný učiteľ: 

 pri realizácii pedagogickej praxe bude spolupracovať s referentom pedagogickej 

praxe KPE  FF UPJŠ, 
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 každú svoju neprítomnosť počas realizácie Výstupovej súvislej praxe II oznámi 

v dostatočnom predstihu referentovi pedagogickej praxe KPE, 

 spolu s praktikantom vypracuje Rozvrh hodín hospitácií a výstupov praktikanta na 

Výstupovej súvislej praxi II,  

 umožní praktikantovi hospitovať na 8 vyučovacích hodinách a realizovať 

samostatný pedagogický výstup na 30 vyučovacích hodinách, 

 vyžaduje od praktikanta dôslednú prípravu na vyučovanie a pravidelne ju kontroluje. 

Na každom projekte písomnej prípravy praktikanta na pedagogický výstup 

uvedie: „Povoľujem odučiť“, dátum a podpis učiteľa,  

 nepovolí praktikantovi výstup pri nedostatočnej príprave. Pri druhom nepovolenom 

výstupe informuje predmetového didaktika príslušnej fakulty UPJŠ a konzultuje 

s ním uvedenú situáciu, 

 sleduje vyučovacie výstupy praktikanta a robí s ním rozbor vyučovacej hodiny. 

Rozbor hodiny a jej hodnotenie robí z hľadiska odborného, pedagogicko-

psychologického a metodického plnenia cieľov vyučovacej hodiny, 

 oceňuje pokroky a úspechy praktikanta, poprípade upozorňuje praktikanta na všetky 

nedostatky a žiada ich odstránenie, 

 nezasahuje do práce praktikanta počas vyučovacej hodiny, ale necháva mu možnosť, 

aby sám riešil aj najťažšie výchovné a didaktické situácie, 

 na konci praxe vypracuje Hodnotenie praktikanta na Výstupovej súvislej praxi 

II a oboznámi s ním praktikanta, ktorý ho doručí predmetovému didaktikovi ako 

súčasť podkladov k hodnoteniu, 

 po ukončení pedagogickej praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, 

Moyzesova 9, 040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových 

hodín na pedagogickej praxi za všetky zrealizované rozbory vyučovacích hodín, 

pričom na jeden deň pedagogickej praxe prináleží jedna hodina rozboru. 

 

Praktikant: 

 hospituje aspoň na 8 vyučovacích hodinách z každého predmetu špecializácie 

a odučí aspoň 30 vyučovacích hodín,  

 vypracuje Rozvrh hodín hospitácií a výstupov praktikanta na Výstupovej 

súvislej praxi II spolu s cvičným učiteľom, zašle ho predmetovému didaktikovi 

príslušnej fakulty UPJŠ  do 2 dní od nástupu na prax,  

 vedie si hospitačné záznamy podľa pokynov učiteľov predmetových didaktík, 
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 oboznámi sa s pedagogickými dokumentmi, podľa ktorých bude vyučovať, 

 dôsledne sa pripravuje na vlastné vyučovanie, vypracuje si projekt písomnej 

prípravy na každú vyučovaciu hodinu a konzultuje ho s cvičným učiteľom, 

 zúčastňuje sa na všetkých poradách príslušných metodických komisií v škole i mimo 

nej z predmetov, z ktorých absolvuje prax, 

 pomáha učiteľom v kabinete, pri pedagogickom dozore a plní ostatné úlohy, ktoré 

vyplývajú z vnútorného poriadku školy, 

 obráti sa na svojich cvičných učiteľov v prípade akýchkoľvek ťažkostí, 

 v prípade choroby realizuje prax v náhradnom termíne, po predchádzajúcej dohode 

s vedením školy a cvičným učiteľom, 

 oboznámi sa s hodnotením svojej práce vypracovaným cvičným učiteľom, 

 vyjadrí sa k priebehu pedagogickej praxe na tlačive Správa o Výstupovej 

súvislej praxi II za každý predmet svojej špecializácie, 

 k hodnoteniu predloží dokumentáciu o pedagogickej praxi podľa inštrukcií 

predmetového didaktika (pozri Kritéria hodnotenia praxe). 

 

 

UZNANIE NÁHRADY VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ PRAXE II: 

 

Výstupová súvislá prax II je komplexná prax študentov zameraná na vzdelávací a výchovný 

proces. Z uvedeného je možné predmetovým didaktikom uznať časť, resp. celý rozsah tejto 

praxe. Pre potreby uznania je študent povinný do termínu odovzdania akceptačných 

listov: 

 predložiť predmetovému didaktikovi vyplnené a potvrdené Potvrdenie o absolvovaní 

pedagogickej aktivity; predmetový didaktik posúdi, či uzná pedagogickú aktivitu ako 

náhradu za prax, resp. jej časť, 

 v prípade uznania časti, resp. celého rozsahu pedagogickej praxe zabezpečiť  

vyjadrenie predmetového didaktika (meno, podpis k príslušnému predmetu 

špecializácie) v akceptačnom liste,  

 doručiť akceptačný list referentovi pedagogickej praxe v stanovenom termíne.   
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3.4.2 Dokumenty k organizačnej časti Výstupovej súvislej praxe II 
 

 

 
 

 

               

Vážená pani riaditeľka, 

Vážený pán riaditeľ, 

 

     na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach 

a Vašou školou, obraciame sa na Vás so zdvorilou žiadosťou o zabezpečenie realizácie 

Výstupovej súvislej praxe II (MPPd) študenta 2. ročníka magisterského stupňa štúdia 

učiteľstva akademických predmetov ....................................... - ................................................  

(meno a priezvisko) .................................................................................................................... . 

 

  Prax trvá 6 týždňov a uskutoční sa v termíne  od .................................. do ............................. 

 

     Povinnosťou praktikanta je hospitovať na 8 vyučovacích hodinách a odučiť 30 

vyučovacích hodín z každého predmetu špecializácie.  

 

     Prosíme Vás, aby ste praktikantovi pred nástupom na prax poskytli požadované informácie 

o Vašej škole a o cvičných učiteľoch, ktorí ho budú viesť počas praxe.  

 

 

     Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

 

    

                  
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., v. r.          prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., v. r. 
prodekan pre vzdelávanie            prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach          Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach  

                   

 

 

Kontakt:. UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 040 01 Košice, Ing. Ľubica Hurová  

 055 234 7172  kpe.prax@gmail.com, lubica.hurova@upjs.sk  

 

mailto:kpe.prax@gmail.com
mailto:lubica.hurova@upjs.sk
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Akceptačný list 

Výstupová súvislá prax II   

 
 

 

 

Meno a priezvisko praktikanta: ............................................................................................................ 

Fakulta: .................................. Ročník: ................. Študijný program: ..................... - ........................... 

E-mail praktikanta: .....................................................   Mobil praktikanta: ............................................. 

 

Termín praxe: ........................................................................................................................................... 

 

Názov a adresa školy:  .............................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul riaditeľa školy: ................................................................................................ 

Tel. číslo školy: ......................................... E-mail školy: ....................................................................... 

 

V..................................... dňa .........................                            ................................................................. 
             podpis riaditeľa 

                      školy 

 

 

1. predmet špecializácie:  ........................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul cvičného učiteľa: .. ..................................................................................... 

Tel. č. cvič. učiteľa:.....................................E-mail : ............................................................. 

podpis: .................................................................................................................................... 

 

2. predmet špecializácie:  ........................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul cvičného učiteľa: ....................................................................................... 

Tel. č. cvič. učiteľa:.....................................E-mail : ............................................................. 

podpis: .................................................................................................................................... 
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ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ 

SÚVISLEJ PRAXI II 

 

Meno a priezvisko praktikanta: ................................................................................................... 

Fakulta: ......................................... Ročník: .................. Študijný program: ............................... 

Škola: ........................................................................................................................................... 

Cvičný učiteľ: .................................................................... Predmet: ....................................... 

 

 

 

Deň Hodina 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pondelok         

Utorok         

Streda         

Štvrtok         

Piatok         

 

 

 

 

Vyučovací čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. hod. 

2. hod. 

3. hod. 

4. hod. 

5. hod. 

6. hod. 

7. hod. 

8. hod. 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

 

 

 

Rozvrh platí od ...................................................... do ................................................................ 

 

 

 

....................................................... 

          podpis riaditeľa školy 
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VÝKAZ HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ 

SÚVISLEJ PRAXI II 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: .............................. Ročník: .................... Študijný program: ......................................... 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: ......................................................... Predmet: ..................................................... 

 

                                                 
5 H: hospitácia, PV: pedagogický výstup 

P. 

č. 
Dátum H/PV5 Téma vyučovacej hodiny Trieda Podpis 
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HODNOTENIE PRAKTIKANTA NA VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ PRAXI II 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: .............................. Ročník: ............ Študijný program: .............................................. 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: ........................................................ Predmet: ...................................................... 

 

Podľa uvedenej škály označte zakrúžkovaním hodnotu priradenú úrovni rozvoja vyučovacích 

schopností praktikanta:  

Hodnotiace stupne: A – vynikajúco; B – nadpriemerne; C – priemerne; D – prijateľne; E – 

spĺňa minimálne kritériá; FX – vyžaduje sa ďalšia práca 

 

1. Hodnotenie odbornej pripravenosti praktikanta na výučbu (zakrúžkujte hodnotiaci 

stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 

2. Hodnotenie didaktickej pripravenosti praktikanta na výučbu (zakrúžkujte hodnotiaci  

      stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 

3. Hodnotenie vyučovacích činností praktikanta (zakrúžkujte dosiahnutú úroveň rozvoja): 

a) Mal základné vedomosti o obsahu, spôsobe realizácie, podmienkach a výsledkoch 

didaktických činností a vedel ich imitovať v reálnych vyučovacích situáciách. 

b) Samostatne realizoval didaktické činnosti. 

c) Tvorivo realizoval didaktické činnosti. 

 

4. Posúdenie profesijných a osobnostných vlastností praktikanta:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

5. Odporúčania praktikantovi na základe komplexného zhodnotenia jeho činnosti na 

pedagogickej praxi: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

6. Odporúčanie udelenia hodnotenia predmetu (zakrúžkujte): 

 

absolvoval/a     -----------    neabsolvoval/a 

 

 

Dátum: ......................................   Podpis učiteľa:.........................................

       Podpis riaditeľa: ..................................... 
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SPRÁVA O VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ  PRAXI II 

 

Meno a priezvisko praktikanta: ..............................................   Fakulta: .................................... 

Ročník: ................ Študijný program: ................................. Predmet: ....................................... 

Cvičná škola: ............................................................................................................................... 

Cvičný učiteľ: .............................................................................................................................. 

 

Hodnotenie cvičnej školy: 

 

1. Materiálno-technické podmienky cvičnej školy: 

 

 

 

 

2. Prístup cvičnej školy k pedagogickej praxi praktikanta: 

 

 

 

 

3. Prístup cvičného učiteľa k pedagogickej praxi praktikanta:  

 

 

 

 

4. Odporúčam cvičnú školu pre vykonávanie pedagogickej praxe (zakrúžkujte): 

                             áno           skôr áno          neviem          skôr nie          nie 

 

5. Odporúčam cvičného učiteľa pre vedenie praktikantov na pedagogickej praxi 

(zakrúžkujte): 

                             áno          skôr áno           neviem        skôr nie          nie 

 

 

Sebareflexia praktikanta: 

1. Vyjadrenie k môjmu hodnoteniu zo strany cvičného učiteľa: 

 

2. Mimovyučovacie aktivity organizované školou, ktorých som sa zúčastnil/a (podčiarknite, 

resp. dopíšte): klasifikačná porada, schôdza predmetovej komisie, pedagogický dozor, 

služba v počítačovej učebni, schôdza rodičovského združenia, exkurzia ............................... 

 

3. Sformulujte aspoň jeden pedagogický problém, s ktorým ste sa stretli v priebehu 

pedagogickej praxe:  

 

 

Dátum:        Podpis praktikanta: .......................   
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SPÄTNOVÄZBOVÝ HÁROK Z VÝSTUPOVEJ SÚVISLEJ PRAXE II 
 

Cvičná škola: ................................................................................................................................      

Cvičný učiteľ: ...............................................................................................................................     

Meno a priezvisko praktikanta:  ................................................... Fakulta: .................................      

Študijný program: ........................................................... Predmet: ............................................. 

 

 

 

 

 

  

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej silné 

stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

príležitosti a možnosti:  

Pedagogická prax  v cvičnej škole a jej 

slabé stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

riziká a ohrozenia: 
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POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ PEDAGOGICKEJ AKTIVITY 

(podkladový materiál pre predmetového didaktika) 

 

Meno a priezvisko študenta: .................................................... Fakulta: ..................................... 

Ročník: .........................................  Študijný program: ............................................................... 

Aprobačný predmet: .................................................................................................................... 

 

 

Druh absolvovanej  

pedagogickej aktivity 

Zameranie  

aktivity 

Rozsah  

aktivity 

Termín  

realizácie aktivity 

Letný tábor    

Vedenie záujmového 

krúžku  
   

Lektorská činnosť    

Zastupovanie učiteľa 

v základnej/strednej škole 
   

Spolupráca pri odborových 

súťažiach 
   

Práca v štátnych/ 

súkromných inštitúciách 
   

Iné    

 

 

Organizácia zodpovedná za realizáciu pedagogickej aktivity: .................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Priezvisko, meno, funkcia a kontakt (tel. číslo, e-mail) osoby zodpovednej za realizáciu 

pedagogickej aktivity študenta: .................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

1. Hodnotenie činnosti študenta počas pedagogickej aktivity: 
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2. Posúdenie profesijných kompetencií študenta (napr. odborovo-predmetových znalostí, 

práce s odborovo-predmetovými poznatkami, organizačných schopností, sociálnej 

práce s deťmi a mládežou, schopnosti sebareflexie a pod.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odporúčania študentovi na základe celkového zhodnotenia jeho/jej činnosti v priebehu 

aktivity:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................. dňa ...............................                           

........................................... 

    podpis osoby zodpovednej   

                 za realizáciu aktivity  

 

 

Vyjadrenie predmetového didaktika: 

Realizovanú aktivitu (zakrúžkujte): 

a) Uznávam ako náhradu Výstupovej súvislej praxe II – v plnom rozsahu 

b) Uznávam ako náhradu Výstupovej súvislej praxe II – čiastočne, t. j. ........................ 

VH 

c) Neuznávam ako náhradu Výstupovej súvislej praxe II 

 

 

Dátum: ..................................                         Podpis: ........................................ 
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3.4.3 Sebareflexia profesijného rozvoja na praxi   
 

Výstupová súvislá prax II je prioritne zameraná na súbor samostatných pedagogických 

výstupov praktikanta. Výstupová súvislá prax I je praxou, pri ktorej študenti spočiatku 

pozorujú cvičného učiteľa vo vyučovacom procese svojej predmetovej špecializácie, následne 

plynulo realizujú samostatné pedagogické výstupy. Študenti konfrontujú úroveň svojich 

teoretických vedomostí a schopností svojej špecializácie s ich aplikáciou v školskej praxi. 

V rámci rozboru hospitovaných hodín s cvičným učiteľom analyzujú psychodidaktické 

a odborovodidaktické situácie a zdôvodňujú konanie v nich. Svoju činnosť prioritne 

sústreďujú na samostatné vedenie a organizáciu vyučovacieho procesu. 

Pre potreby reflexie pedagogickej činnosti (sebareflexie) uvádzame nasledujúce 

sebareflexívne otázky: 

 

1. Identifikoval/a som predmetovým didaktikom určené pozorované javy? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

2. Zdôvodnil/a som príčinu pozorovaných javov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

3. Akým spôsobom som konfrontoval/a vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické 

prekoncepty vyučovania s koncepciou vyučovania učiteľov v praxi? 

4. Identifikoval/a som profesijné zručnosti učiteľov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

5. Mal/a som obavy zo samostatných pedagogických výstupov? Ak áno, aké? Ak nie, čo 

mi pomohlo? 

6. Mal/a som problémy s návrhom projektu príprav vyučovacích hodín? Ak áno, aké? Ak 

nie, čo mi pomohlo? 

7. Boli naplnené špecifické ciele v rámci pedagogických výstupov? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

8. Zdôvodnil/a som štruktúru vyučovacích hodín vzhľadom na tému učiva? Ak áno, čo 

mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

9. Postupoval/a som striktne podľa pripravených projektov vyučovacích hodín? Ak áno, 

čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

10. Zhodovali sa moje projekty príprav na vyučovaciu hodinu s reálne realizovanými 

vyučovacími hodinami? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 
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11. Využíval/a som všetky dostupné vyučovacie metódy s ohľadom na špecifiká 

vyučovacieho procesu? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo príčinou? 

12. Vytváral/a som priestor pre sebahodnotenie žiaka? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

13. V čom som mal/a problémy počas samostatných pedagogických výstupov? 

14. Čo by som zmenil/a na svojich samostatných pedagogických výstupoch?  

15. Zapájal/a som sa do aktivít mimo vyučovania? Ak áno, do akých? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

16. Bol/a som ochotný/á prijať konštruktívnu kritiku cvičného učiteľa? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou?  

17. V čom mi bol tento typ praxe nápomocný v mojom profesijnom raste? 
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3.5 Pedagogická prax Doplňujúceho pedagogického štúdia (PPdpš) 

 

Študenti programu Doplňujúceho pedagogického štúdia UPJŠ sa prvýkrát reálne stretávajú so 

skutočným školským prostredím a získavajú prvé predstavy o pedagogickej činnosti z pozície 

budúcich pedagógov. Realizujú pozorovania vyučovacej hodiny a samostatné pedagogické 

výstupy na vyučovacej hodine v pozícii učiteľa v predmetoch svojej špecializácie. Hlavným 

poslaním tejto praxe je pozorovanie socio-kultúrneho prostredia školy, vnútorných 

a vonkajších podmienok vyučovania a učenia sa žiakov v predmetoch špecializácie, 

pozorovanie interakcií medzi subjektmi vyučovacieho procesu a reakcií žiakov 

a konfrontovanie teoretickej a praktickej zložky vysokoškolskej prípravy s edukačnou 

realitou. Následne rozvíjanie vedomostí, zručností, skúseností a hodnôt prostredníctvom 

priamych a reálnych edukačných výstupov v rôznych častiach vyučovacej hodiny alebo 

vyučovania určených tém v rámci ucelených foriem v predmete svojej špecializácie.  

 

Hlavnou činnosťou tejto praxe sú samostatné pedagogické výstupy v predmete svojej 

špecializácie. Priorita praxe spočíva v tom, aby mal študent možnosť realizovať výučbu 

v triedach, aplikovať vyučovacie metódy, stratégie, prostriedky a pomôcky optimalizované 

odborovodidaktickou teóriou svojej špecializácie a mohol overiť vlastný edukačný projekt 

dizajnovaný pre výučbu stanovenej témy v konkrétnom stupni vzdelávania, ročníku a triede.   

 

 

3.5.1 Pokyny k Pedagogickej praxi 
 

Na realizáciu Pedagogickej praxe sa vyžaduje absolvovanie predmetov: 

a) Súbežná forma štúdia 

 Pedagogika a didaktika pre učiteľov (KPE/PDU/15) 

 Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov (KPPaPZ/PPgU/15) alebo 

Pedagogická a školská psychológia pre učiteľov (KPPaPZ/PaSPP/09) 

b) Externá forma štúdia 

 Pedagogika a didaktika pre učiteľov (KPE/PDUdpš/15) 

 Psychológia a pedagogická psychológia pre učiteľov (KPPaPZ/PPgUdpš/15) 

alebo uznaná náhrada v rámci magisterského štúdia psychológie 

 



          _________  Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ 

117 | s t r a n a  

 

Trvanie praxe: 6 týždňov (resp. v závislosti od možností časovej dotácie predmetu 

špecializácie) 

 

Termín praxe6: .................................. 

 

Miesto konania praxe: základná, resp. stredná škola v Košiciach alebo v mieste bydliska, 

s ktorou má UPJŠ uzavretú zmluvu7 

 

Formy a rozsah praxe:  

 hospitácie na vyučovacích hodinách (10 VH), 

 samostatné pedagogické výstupy (30 VH), 

 rozbory vyučovacích hodín s cvičným učiteľom (30 VH), 

 aktívna účasť na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy, 

 doplňujúce činnosti podľa inštrukcií predmetového didaktika. 

 

Organizácia praxe: individuálna 

 

Organizačná štruktúra praxe:  

1. Prihlásenie sa do e-learningového kurzu LMS Moodle kurzu Katedry pedagogiky FF 

UPJŠ – Pedagogická prax (https://lms.upjs.sk). Prostredníctvom moodle kurzu 

„Pedagogická prax“ sú zverejňované všetky potrebné informácie k praxi, dôležité oznamy 

a zmeny počas praxe. Zapísanie sa do kurzu je povinné pre všetkých študentov. 

2. Výber školy (základnej alebo strednej) zo zoznamu škôl, s ktorými má UPJŠ uzavretú 

zmluvu (zoznam sa nachádza na stránke Katedry pedagogiky FF UPJŠ). 

3. Potvrdenie akceptačného listu riaditeľom školy a cvičnými učiteľmi a jeho doručenie 

referentovi pedagogickej praxe najneskôr 4 týždne pred nástupom na prax.  

4. Zaslanie rozvrhu hodín predmetovému didaktikovi (označenie hospitácií 

a pedagogických výstupov) do 2 dní od nástupu na pedagogickú prax. 

5. Individuálne hospitácie, samostatné výstupy a rozbory hospitovaných hodín 

a samostatných pedagogických výstupov realizovať podľa inštrukcií cvičného učiteľa.   

 

                                                 
6 Študent doplňujúceho pedagogického štúdia absolvuje Pedagogickú prax v semestri stanovenom učebným 

plánom, termín jej realizácie však prispôsobí vlastným časovým možnostiam. 
7 Zoznam škôl je zverejnený na webovej stránke – https://sites.google.com/site/katedrapedagogikyffupjs/ 
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Kritériá hodnotenia praxe: 

1. zápis do moodle kurzu Katedry pedagogiky FF UPJŠ – Pedagogická prax, 

2. potvrdenie akceptačného listu riaditeľom školy a cvičnými učiteľmi a jeho doručenie 

referentovi pedagogickej praxe najneskôr 4 týždne pred nástupom na prax, 

3. povinné absolvovanie 10 hospitácií na vyučovacích hodinách, 30 samostatných 

pedagogických výstupov a 30 rozborov vyučovacích hodín; prípadnú ospravedlnenú 

neúčasť na hospitáciách a samostatných pedagogických výstupoch, resp. rozboroch VH 

si študent nahradí po dohode s cvičným učiteľom v čase do ukončenia praxe, 

4. predloženie podkladov k hodnoteniu praxe: 

 predmetovému didaktikovi:  

o  10 hospitačných záznamov (na základe inštrukcií predmetového 

didaktika), 

o  30 projektov prípravy na vyučovaciu hodinu (na základe inštrukcií 

predmetového didaktika), 

o Výkaz hospitácií a výstupov praktikanta na Pedagogickej praxi, 

o Hodnotenie praktikanta na Pedagogickej praxi, 

o Správa o Pedagogickej praxi, 

o Spätnoväzbový hárok z Pedagogickej praxe, 

 referentovi pedagogickej praxe:  

o  kópia Správy o Pedagogickej praxi, 

o  kópia Spätnoväzbového hárku z Pedagogickej praxe. 

 

Forma hodnotenia praxe: absolvoval(a)  neabsolvoval(a), udeľuje predmetový didaktik 

 

Všeobecné pokyny pre školu, cvičného učiteľa a praktikanta: 

 

Riaditeľstvo školy:   

 akceptuje cvičných učiteľov vybratých fakultou z ponuky školy. Ich zmenu 

uskutoční iba v prípade objektívnych príčin (napr. dlhodobá práceneschopnosť 

učiteľa, nedostatočný týždenný počet vyučovacích hodín a pod.) a oznámi to 

organizátorovi praxe (Katedra pedagogiky, FF UPJŠ, tel. č.: 055/234 7188; 

055/234 7172) najneskôr 7 dní pred začiatkom Pedagogickej praxe, 

 podľa možností umožní praktikantovi (po dohode s cvičnými učiteľmi) hospitovať 

na vyučovacích hodinách jeho predmetov špecializácie aj u ďalších vyučujúcich, 
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 v prípade choroby praktikanta mu umožní absolvovať pedagogickú prax 

v dohodnutom náhradnom termíne, 

 po ukončení praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 

040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových hodín na 

Pedagogickej praxi (PPdpš). 

 

Cvičný učiteľ: 

 pri realizácii pedagogickej praxe bude spolupracovať s referentom pedagogickej 

praxe KPE  FF UPJŠ, 

 každú svoju neprítomnosť počas realizácie Pedagogickej praxe oznámi 

v dostatočnom predstihu referentovi pedagogickej praxe KPE, 

 spolu s praktikantom vypracuje Rozvrh hodín hospitácií a výstupov praktikanta na 

Pedagogickej praxi,  

 umožní praktikantovi hospitovať na 10 vyučovacích hodinách a realizovať 

samostatný pedagogický výstup na 30 vyučovacích hodinách, 

 vyžaduje od praktikanta dôslednú prípravu na vyučovanie a pravidelne ju kontroluje. 

Na každom projekte písomnej prípravy praktikanta na pedagogický výstup 

uvedie: „Povoľujem odučiť“, dátum a podpis učiteľa,  

 nepovolí praktikantovi výstup pri nedostatočnej príprave. Pri druhom nepovolenom 

výstupe informuje predmetového didaktika príslušnej fakulty UPJŠ a konzultuje 

s ním uvedenú situáciu, 

 sleduje vyučovacie výstupy praktikanta a robí s ním rozbor vyučovacej hodiny. 

Rozbor hodiny a jej hodnotenie robí z hľadiska odborného, pedagogicko-

psychologického a metodického plnenia cieľov vyučovacej hodiny, 

 oceňuje pokroky a úspechy praktikanta, poprípade upozorňuje praktikanta na všetky 

nedostatky a žiada ich odstránenie, 

 nezasahuje do práce praktikanta počas vyučovacej hodiny, ale necháva mu možnosť, 

aby sám riešil aj najťažšie výchovné a didaktické situácie, 

 na konci praxe vypracuje Hodnotenie praktikanta na Pedagogickej praxi 

a oboznámi s ním praktikanta, ktorý ho doručí predmetovému didaktikovi ako súčasť 

podkladov k hodnoteniu, 

 po ukončení pedagogickej praxe zašle na adresu UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, 

Moyzesova 9, 040 01 Košice riadne vyplnený a podpísaný Výkaz rozborových 
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hodín na pedagogickej praxi za všetky zrealizované rozbory vyučovacích hodín, 

pričom na jeden deň pedagogickej praxe prináleží jedna hodina rozboru. 

 

Praktikant:  

 minimálne 4 týždne pred nástupom na prax odovzdá referentovi pedagogickej praxe 

školou potvrdený Akceptačný list PPdpš, 

 hospituje aspoň na 10 vyučovacích hodinách z predmetu svojej špecializácie  

a odučí aspoň 30 vyučovacích hodín,   

 spolu s cvičným učiteľom vypracuje Rozvrh hodín hospitácií a výstupov 

praktikanta na Pedagogickej praxi (PPdpš), zašle ho predmetovému didaktikovi 

príslušnej fakulty UPJŠ  do 2 dní od nástupu na prax,  

 vedie si hospitačné záznamy podľa pokynov predmetového didaktika, 

 oboznámi sa s pedagogickými dokumentmi, podľa ktorých bude vyučovať, 

 dôsledne sa pripravuje na vlastné vyučovanie, vypracuje si projekt písomnej 

prípravy na každú vyučovaciu hodinu a konzultuje ho s cvičným učiteľom, 

 zúčastňuje sa na všetkých poradách príslušných metodických komisií v škole i mimo 

nej z predmetov, z ktorých absolvuje prax, 

 pomáha učiteľom v kabinete, pri pedagogickom dozore a plní ostatné úlohy, ktoré 

vyplývajú z vnútorného poriadku školy, 

 obráti sa na svojich cvičných učiteľov v prípade akýchkoľvek ťažkostí, 

 v prípade choroby realizuje prax v náhradnom termíne, po predchádzajúcej dohode 

s vedením školy a cvičným učiteľom, 

 oboznámi sa s hodnotením svojej práce vypracovaným cvičným učiteľom, 

 vyjadrí sa k priebehu pedagogickej praxe na tlačive Správa o Pedagogickej 

praxi za predmet svojej špecializácie, 

 k hodnoteniu predloží dokumentáciu o pedagogickej praxi podľa inštrukcií 

predmetového didaktika (pozri Kritériá hodnotenia praxe). 

 

 

UZNANIE NÁHRADY PEDAGOGICKEJ PRAXE: 

 

Pedagogická prax (PPdpš) je komplexná prax študentov zameraná na vzdelávací a výchovný 

proces. Z uvedeného je možné predmetovým didaktikom uznať časť, resp. celý rozsah tejto 
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praxe. Pre potreby uznania je študent povinný do termínu odovzdania akceptačných 

listov: 

 predložiť predmetovému didaktikovi vyplnené a potvrdené tlačivo Potvrdenie 

o pedagogickej činnosti 1 alebo Potvrdenie o pedagogickej činnosti 2; predmetový 

didaktik posúdi, či uzná pedagogickú aktivitu ako náhradu za prax, resp. jej časť, 

 v prípade uznania časti, resp. celého rozsahu pedagogickej praxe zabezpečiť 

vyjadrenie predmetového didaktika (meno, podpis k príslušnému predmetu 

špecializácie) v akceptačnom liste,  

 doručiť akceptačný list referentovi pedagogickej praxe v stanovenom termíne.   
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3.5.2 Dokumenty k organizačnej časti Pedagogickej  praxe 

 

 
 

 

               

Vážená pani riaditeľka, 

Vážený pán riaditeľ, 

 

     na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach 

a Vašou školou, obraciame sa na Vás so zdvorilou žiadosťou o zabezpečenie realizácie 

Pedagogickej praxe (PPdpš) študenta doplňujúceho pedagogického štúdia predmetu  

.................................... (meno a priezvisko) ............................................................................... . 

 

     Prax sa uskutoční v termíne  od ........................................ do .............................................. . 

 

     Povinnosťou praktikanta je hospitovať na 10 vyučovacích hodinách a odučiť 30 

vyučovacích hodín z predmetu špecializácie.  

 

     Prosíme Vás, aby ste praktikantovi pred nástupom na prax poskytli požadované informácie 

o Vašej škole a o cvičných učiteľoch, ktorí ho budú viesť počas praxe.  

 

 

     Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

 

    

                  
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., v. r.          prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., v. r.  
prodekan pre vzdelávanie            prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach          Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach  

                   

 

 

Kontakt:. UPJŠ, FF, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 040 01 Košice, Ing. Ľubica Hurová  

 055 234 7172  kpe.prax@gmail.com, lubica.hurova@upjs.sk   

 

 

 

mailto:kpe.prax@gmail.com
mailto:lubica.hurova@upjs.sk
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Akceptačný list 

 

Pedagogická prax (PPdpš)  

 
 

 

 

Meno a priezvisko praktikanta: ............................................................................................................ 

Fakulta:................................ Ročník:................... Študijný program:...................................................... 

E-mail praktikanta: .....................................................   Mobil praktikanta: ............................................. 

 

Termín praxe: .......................................................................................................................................... 

Názov a adresa školy:  .............................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul riaditeľa školy: ................................................................................................ 

Tel. číslo školy: ......................................... E-mail školy: .................................................................. 

V..................................... dňa .........................                            ................................................................. 
             podpis riaditeľa 

                       školy 

 

 

Predmet špecializácie:  ............................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul cvičného učiteľa: .. ........................................................................................... 

Tel. č. cvič. učiteľa:.....................................E-mail : ................................................................. 

podpis: ......................................................................................................................................... 
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ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA 

PEDAGOGICKEJ PRAXI 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: ............................................ Ročník: ............ Študijný program:................................... 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: ....................................................................  Predmet: ......................................... 

 

Deň Hodina 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pondelok         

Utorok         

Streda         

Štvrtok         

Piatok         

 

 

 

 

Vyučovací čas 

1. hod. 

2. hod. 

3. hod. 

4. hod. 

5. hod. 

6. hod. 

7. hod. 

8. hod. 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

od 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

 

 

Rozvrh platí od ......................................................  do  ............................................................. 

 

...................................................... 

          podpis riaditeľa školy 
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VÝKAZ HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA PEDAGOGICKEJ 

PRAXI 

 

Meno a priezvisko praktikanta: ................................................................................................... 

Fakulta: .............................. Ročník: ............. Študijný program: ............................................... 

Cvičná škola: ............................................................................................................................... 

Cvičný učiteľ: ............................................................. Predmet: ................................................. 

 

 

                                                 
8 H: hospitácia, PV: pedagogický výstup 

P. 

č. 
Dátum H/PV 8 

Téma vyučovacej hodiny 

 
Trieda Podpis 
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HODNOTENIE PRAKTIKANTA NA PEDAGOGICKEJ PRAXI 

 

Meno a priezvisko praktikanta: .................................................................................................... 

Fakulta: ............................... Ročník: ................  Študijný program: ......................................... 

Cvičná škola: ................................................................................................................................ 

Cvičný učiteľ: ......................................................  Predmet: ....................................................... 

 

Podľa uvedenej škály označte zakrúžkovaním hodnotu priradenú úrovni rozvoja vyučovacích 

schopností praktikanta:  

Hodnotiace stupne: Hodnotiace stupne: A – vynikajúco; B – nadpriemerne; C – priemerne; D 

– prijateľne; E – spĺňa minimálne kritériá; FX – vyžaduje sa ďalšia práca 

 

1. Hodnotenie odbornej pripravenosti praktikanta na výučbu (zakrúžkujte hodnotiaci 

stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 

2. Hodnotenie didaktickej pripravenosti praktikanta na výučbu (zakrúžkujte hodnotiaci  

        stupeň): 

A  B    C         D    E              FX 

 
3. Hodnotenie vyučovacích činností praktikanta (zakrúžkujte dosiahnutú úroveň rozvoja): 

a) Mal základné vedomosti o obsahu, spôsobe realizácie, podmienkach a výsledkoch 

didaktických činností a vedel ich imitovať v reálnych vyučovacích situáciách. 

b) Samostatne realizoval didaktické činnosti. 

c) Tvorivo realizoval didaktické činnosti. 

 

4. Posúdenie profesijných a osobnostných vlastností praktikanta:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

5. Odporúčania praktikantovi na základe komplexného zhodnotenia jeho činnosti na 

pedagogickej praxi: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

6. Odporúčanie udelenia hodnotenia predmetu (zakrúžkujte): 

 

absolvoval/a     -----------    neabsolvoval/a 

 

 

Dátum: ......................................             Podpis učiteľa:...........................................

                           Podpis riaditeľa: ........................................ 
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SPRÁVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI 

 

Meno a priezvisko praktikanta:  .................................................................................................. 

Fakulta: ......................... Ročník: ............. Študijný program: .................................................... 

Cvičná škola: ............................................................................................................................... 

Cvičný učiteľ: .............................................................................................................................. 

 

Hodnotenie cvičnej školy: 

 

1. Materiálno-technické podmienky cvičnej školy: 

 

 

 

 

2. Prístup cvičnej školy k pedagogickej praxi praktikanta:   

 

 

 

 

3. Prístup cvičného učiteľa k pedagogickej praxi praktikanta: 

 

 

 

 

4. Odporúčam cvičnú školu pre vykonávanie pedagogickej praxe (zakrúžkujte): 

                             áno           skôr áno          neviem          skôr nie          nie 

 

5. Odporúčam cvičného učiteľa pre vedenie praktikantov na pedagogickej praxi 

(zakrúžkujte): 

                             áno           skôr áno          neviem         skôr nie          nie 

 

 

Sebareflexia praktikanta:  

 

1. Vyjadrenie k môjmu hodnoteniu zo strany cvičného učiteľa: 

 

 

2. Mimovyučovacie aktivity organizované školou, ktorých som sa zúčastnil (podčiarknite, 

resp. dopíšte): klasifikačná porada, schôdza predmetovej komisie, pedagogický dozor, 

služba v počítačovej učebni, schôdza rodičovského združenia, exkurzia ............................... 

 

 

3. Sformulujte aspoň jeden pedagogický problém, s ktorým ste sa stretli v priebehu 

pedagogickej praxe:  

 

 

 

Dátum: .................................     Podpis praktikanta: ...................................  
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SPÄTNOVÄZBOVÝ HÁROK Z PEDAGOGICKEJ PRAXE  

 

 

Cvičná škola: ................................................................................................................................      

Cvičný učiteľ: ...............................................................................................................................     

Meno a priezvisko praktikanta .....................................................................................................     

Fakulta: ....................... Študijný program: ................................... Predmet: : ............................. 

 

 

 
 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

silné stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

príležitosti a možnosti:  

Pedagogická prax  v cvičnej škole a jej 

slabé stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická prax v cvičnej škole a jej 

riziká a ohrozenia: 
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POTVRDENIE O PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  1 

(podkladový materiál pre predmetového didaktika) 

 

Meno a priezvisko študenta: ..................................................... Fakulta:  ................................... 

Ročník: .............................................. Študijný program: ............................................................  

Aprobačný predmet: ..................................................................................................................... 

 

 

Vyučovací  

predmet 

Počet 

absolvovaných 

hospitácií 

Počet  

samostatne 

odučených 

vyučovacích 

hodín 

Termín realizácie 

pedagogickej činnosti 

Dĺžka 

pedagogickej 

praxe 

v týždňoch 

(mesiacoch) 

     

     

     

 

 

Škola zodpovedná za realizáciu pedagogickej činnosti študenta:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Priezvisko, meno, funkcia a kontakt (tel. číslo, e-mail) osoby zodpovednej za realizáciu 

pedagogickej činnosti študenta:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

1. Hodnotenie pedagogickej činnosti študenta: 
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2. Posúdenie profesijných kompetencií študenta (napr. odborovo-predmetových znalostí, 

práce s odborovo-predmetovými poznatkami, organizačných schopností, sociálnej 

práce s deťmi a mládežou, schopnosti sebareflexie a pod.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odporúčania študentovi na základe celkového zhodnotenia jeho pedagogickej 

činnosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................. dňa ...............................    

 

  

........................................................................ 

podpis osoby zodpovednej za realizáciu  

      pedagogickej činnosti študenta 

 

 

....................................................................... 

      pečiatka a podpis riaditeľa školy 

 

 

 

Vyjadrenie predmetového didaktika: 

Realizovanú aktivitu (zakrúžkujte): 

a) Uznávam ako náhradu Pedagogickej praxe – v plnom rozsahu 

b) Uznávam ako náhradu Pedagogickej praxe – čiastočne, t. j. ........................VH 

c) Neuznávam ako náhradu Pedagogickej praxe 

 

 

Dátum: ..................................                       Podpis: .............................................. 
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POTVRDENIE O PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  2 

(podkladový materiál pre predmetového didaktika) 

 

 

Meno a priezvisko študenta: ...................................................... Fakulta: ................................... 

Ročník: ....................................  Študijný program: .....................................................................  

Aprobačný predmet: ..................................................................................................................... 

 

 

Vyučovací 

predmet 
Školský rok 

Týždenná dotácia 

predmetu 

   

   

   

 

 

Škola zodpovedná za realizáciu pedagogickej činnosti študenta: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

V..........................................dňa ..............................   

 

 

............................................................ 

pečiatka a podpis riaditeľa školy 

 

 

Vyjadrenie predmetového didaktika: 

Realizovanú aktivitu (zakrúžkujte): 

a) Uznávam ako náhradu Pedagogickej praxe – v plnom rozsahu 

b) Uznávam ako náhradu Pedagogickej praxe – čiastočne, t. j. ........................VH 

c) Neuznávam ako náhradu Pedagogickej praxe 

 

 

Dátum: ..................................                       Podpis: .............................................. 
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3.5.3 Sebareflexia profesijného rozvoja na praxi  

 

Pedagogická prax je jediným typom v Doplňujúcom pedagogickom štúdiu a je prioritne 

zameraná na súbor samostatných pedagogických výstupov praktikanta. Pedagogická prax je 

praxou, pri ktorej študenti spočiatku pozorujú cvičného učiteľa vo vyučovacom procese svojej 

predmetovej špecializácie, následne realizujú samostatné pedagogické výstupy. Študenti 

konfrontujú úroveň svojich teoretických vedomostí a schopností svojej špecializácie s ich 

aplikáciou v školskej praxi. V rámci rozboru hospitovaných hodín s cvičným učiteľom 

analyzujú psychodidaktické a odborovodidaktické situácie a zdôvodňujú konanie v nich.  

Pre potreby reflexie pedagogickej činnosti (sebareflexie) uvádzame nasledujúce 

sebareflexívne otázky: 

 

1. Identifikoval/a som predmetovým didaktikom určené pozorované javy? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

2. Zdôvodnil/a som príčinu pozorovaných javov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

3. Akým spôsobom som konfrontoval/a vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické 

prekoncepty vyučovania s koncepciou vyučovania učiteľov v praxi?  

4. Konfrontoval/a som vlastné psychodidaktické a odborovodidaktické prekoncepty 

vyučovania s koncepciou vyučovania učiteľov v praxi? 

5. Identifikoval/a som profesijné zručnosti učiteľov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

6. Zaregistroval/a som proces hodnotenia výkonov žiakov? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak 

nie, čo bolo príčinou? 

7. Navrhol/a som alternatívy hodnotenia výkonov žiakov? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

8. Registroval/a som diverzitu žiakov v školskej triede v predmete svojej špecializácie? 

Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

9. Mal/a som obavy zo samostatných pedagogických výstupov? Ak áno, aké? Ak nie, čo 

mi pomohlo? 

10. Mal/a som problémy s návrhom projektu príprav vyučovacích hodín? Ak áno, aké? Ak 

nie, čo mi pomohlo? 
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11. Boli naplnené špecifické ciele v rámci pedagogických výstupov? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

12. Zdôvodnil/a som štruktúru vyučovacích hodín vzhľadom na tému učiva? Ak áno, čo 

mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

13. Postupoval/a som striktne podľa pripravených projektov vyučovacích hodín? Ak áno, 

čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

14. Zhodovali sa moje projekty príprav na vyučovaciu hodinu s reálne realizovanými 

vyučovacími hodinami? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

15. Využíval/a som všetky dostupné vyučovacie metódy s ohľadom na špecifiká 

vyučovacieho procesu? Ak áno, aké? Ak nie, čo bolo príčinou? 

16. Vytváral/a som priestor pre sebahodnotenie žiaka? Ak áno, čo mi pomohlo? Ak nie, čo 

bolo príčinou? 

17. V čom som mal/a problémy počas samostatných pedagogických výstupov? 

18. Čo by som zmenil/a na svojich samostatných pedagogických výstupoch?  

19. Zapájal/a som sa do aktivít mimo vyučovania? Ak áno, do akých? Ak nie, čo bolo 

príčinou? 

20. Bol/a som ochotný/á prijať konštruktívnu kritiku cvičného učiteľa? Ak áno, čo mi 

pomohlo? Ak nie, čo bolo príčinou? 

21. V čom mi bola pedagogická prax nápomocná v mojom profesijnom raste? 
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3.6 Špecifiká pedagogickej praxe – Erasmus+  

 

V rámci magisterského štúdia je študentom ponúknutá možnosť študentských mobilít v rámci 

programu ERASMUS+. Študentom, ktorí sa zúčastnia tejto mobility je umožnené absolvovať 

pedagogickú prax v inom termíne ako je stanovený pri jednotlivých typoch pedagogickej 

praxe. Pre týchto študentov platia doplňujúce informácie a povinnosti:  

 

Študent musí v čase podpísania dohody Learning Agreement v rámci programu Erasmus+ 

osobne doručiť na Katedru pedagogiky (KPE) Žiadosť o umožnenie realizácie praxe 

v inom termíne, ktorú najprv schváli/neschváli za organizátora pedagogických praxí vedúci 

katedry pedagogiky (KPE FF UPJŠ) a následne prodekan pre pedagogickú činnosť 

a akreditáciu (FF UPJŠ), resp. prodekan pre vzdelávanie (PF UPJŠ). Potvrdené tlačivo doručí 

študent referentovi pedagogickej praxe.  

 

Odporúčame študentom komunikovať s referentom pedagogickej praxe Katedry pedagogiky 

FF UPJŠ v dostatočnom predstihu a na základe jeho odporúčania plánovať realizáciu 

pedagogickej praxe pred nástupom na Erasmus+ pobyt alebo bezprostredne po návrate 

z Erasmus+ pobytu. Pri plánovaní náhradného termínu je však nevyhnutné zohľadniť 

realizovanie a absolvovanie podmieňujúcich predmetov uvedených pri jednotlivých typoch 

pedagogickej praxe.  

 

Pedagogickú prax nie je možné absolvovať v skoršom termíne ako by študent získal 

hodnotenie z  podmieňujúcich predmetov.  

 

V prípade schválenia Žiadosti o umožnenie realizácie praxe v inom termíne si študent 

dohodne inštruktážny seminár individuálne podľa pokynov referenta pedagogickej praxe. Pre 

realizovanie pedagogickej praxe v náhradnom termíne platia rovnaké pokyny a dokumenty 

ako pri riadnom realizovaní pedagogickej praxe.  
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3.6.1 Dokumenty k organizačnej časti pedagogickej  praxe v inom termíne 

 

Priezvisko a meno: __________________________________________________________ 

 

Typ štúdia: magisterské ; Forma štúdia : denná  ; Ročník : __________________________ 

  

Študijný program (odbor) :____________________________________________________  

 

E-mail/Tel. č.:_______________________________________________________________ 

 

Adresa: ____________________________________________________________________    

 

 

 

Ž I A D O S Ť 

o umožnenie realizácie pedagogickej praxe v inom termíne 

 

Odôvodnenie: Študentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ 

 

Typ pedagogickej praxe: Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax/Výstupová 

priebežná prax/Výstupová súvislá prax I/Výstupová súvislá prax II9 

 

Navrhovaný termín praxe (po dohode s organizátorom praxe - KPE): _________________ 

 

Dátum: _______________________   Podpis: __________________________  

 

 

Vyjadrenie vedúceho Katedry pedagogiky, Filozofická fakulta 

schvaľujem  neschvaľujem  

 

Dátum: ………………………             podpis ……………………………………  

 

Vyjadrenie prodekana pre pedagogickú činnosť a akreditáciu, Filozofická fakulta / 

prodekana pre vzdelávanie, Prírodovedecká fakulta   

schvaľujem  neschvaľujem  

 

Dátum: ………………………             podpis ……………………………………  

                                                 
9 Označte typ pedagogickej praxe 
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3.7 Portfólio z pedagogickej praxe  

 

Portfólio z pedagogickej praxe študentov učiteľstva akademických predmetov UPJŠ 

významne posilňuje reflexívny charakter pedagogickej praxe, ktorý je podmienkou prepojenia 

a premeny profesijného konania a profesijného myslenia študentov učiteľstva (Kosová a kol., 

2015). Hlavnou činnosťou pri zostavovaní portfólia by mala byť reflexia vlastnej činnosti. 

Tvorba portfólia preto začína od prvej pedagogickej praxe a je súčasťou každej pedagogickej 

praxe študentov.    

 

Portfólio môže v priebehu pedagogickej praxe slúžiť na diskusie s cvičným učiteľom, 

predmetovým didaktikom alebo v rámci skupinových diskusií medzi študentmi navzájom. 

V prvom rade by však tvorba portfólia z pedagogickej praxe mala slúžiť na vlastné, dôkladné 

zamyslenie sa o vlastnej činnosti študenta na pedagogickej praxi v pozícii učiteľa.  

 

Portfólio tiež môže slúžiť ako komplexný dokument k štátnej skúške z pedagogiky, 

psychológie, predmetovej didaktiky alebo pri uchádzaní sa o zamestnanie po ukončení štúdia.  
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3.7.1 Návrh portfólia z pedagogickej praxe študenta 

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

............................. FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

PORTFÓLIO Z PEDAGOGICKEJ PRAXE 

Meno a priezvisko študenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný odbor: ............................................................................................................................      

Študijný program: ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

         Košice rok 
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10 Z hospitačných záznamov, ktoré ste vypracovali v priebehu praxe MPPb, vyberte za každý aprobačný predmet 

ten záznam, ktorý považujte za najzaujímavejší z odborovo-predmetového alebo metodického hľadiska. 
11 Z oboch aprobačných predmetov priložte písomnú prípravu, podľa ktorej ste odučili svoju prvú vyučovaciu 

hodinu na MPPb.  
12 Z hospitačných záznamov, ktoré ste vypracovali v priebehu praxe MPPc, vyberte za každý aprobačný predmet 

ten záznam,  ktorý považujte za najzaujímavejší z odborovo-predmetového alebo metodického hľadiska. 
13 Z každého aprobačného predmetu vyberte jednu písomnú prípravu, podľa ktorej ste, podľa Vášho názoru,  

odučili svoju „najlepšiu“ hodinu v rámci MPPc. 
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14 Z každého aprobačného predmetu vyberte jednu písomnú prípravu, podľa ktorej ste, podľa Vášho názoru, 

odučili svoju „najhoršiu“ hodinu v rámci MPPc. 
15 Z hospitačných záznamov, ktoré ste vypracovali v priebehu praxe MPPd, vyberte za každý aprobačný predmet 

ten, ktorý považujte za najzaujímavejší z odborovo-predmetového alebo metodického hľadiska. 
16 Z každého aprobačného predmetu vyberte jednu písomnú prípravu, podľa ktorej ste, podľa Vášho názoru,  

odučili svoju „najlepšiu“ hodinu v rámci MPPd. 
17 Z každého aprobačného predmetu vyberte jednu písomnú prípravu, podľa ktorej ste, podľa Vášho názoru, 

odučili svoju „najhoršiu“ hodinu v rámci MPPd. 
18 V prípade uznania celého rozsahu pedagogickej praxe, resp. časti obsahu. 
19 Môže súvisieť s účasťou študenta na rôznych projektoch, predmetovej olympiáde, letnom odbornom tábore a i. 

Môžu sa sem zaradiť aj ďalšie dokumenty, ktoré sa uznávajú za MPPd. 
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Viete odpovedať? 

 Čo je predmetom a náplňou jednotlivých typov pedagogickej praxe?

 Aký je rozsah jednotlivých typov pedagogickej praxe?

 Ako postupovať pri realizácii jednotlivých typov pedagogickej praxe?

 Ako pracovať s hospitačnými záznamami?

 Ako tvoriť portfólio z pedagogickej praxe?
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