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ÚVOD 

 
,,Naši učitelia nemôžu byť podobní 

stĺpom pri ceste, ktorí len ukazujú, kam ísť, ale oni tam 

nejdú.” 

     J. A. Komenský 

 

Ako dlho je potrebné, aby sa študent učiteľského smeru 

transformoval na dobrého učiteľa kvalitne vybaveného 

a moderného pre 21.storočie. Aká musí byť jeho príprava 

počas štúdia? Koľko praxe musí absolvovať? Pedagóg 

nezastáva len klasickú úlohu sprostredkovateľa nových 

informácií, ale dostáva sa do úlohy psychológa, mediátora 

a rozhodcu v škole. Učiteľ je základnou zložkou edukačného 

procesu. Je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť nie len 

počas jeho profesijnej prípravy ale aj v reálnej pedagogickej 

praxi. Môžeme ho  prirovnať k motoru auta. Tak ako je motor 

základnou jednotkou potrebnou na pohyb auta, tak aj učiteľ je 

jednou z najdôležitejších elementov vyučovacieho procesu. 

Pregraduálne príprava poskytuje budúcim učiteľom nutnosť 

získať potrebnú kvalifikáciu na výkon ich  povolania. 

V dizertačnej práci sa zaoberáme praktickou prípravou 

budúcich učiteľov na vysokých školách, ktorá je v centre 

pozornosti krajín OECD s dôrazom na pedagogickú prax ako 

integrálnu súčasť ich prípravy počas štúdia, rozvojom 

profesijných kompetencií a skvalitnením praktickej prípravy 

budúcich učiteľov. Výskumná časť je zameraná na význam 

uplatňovania kritického myslenia a stratégií vyučovania 

učiteľov. V pláne obnovy a odolnosti v Komponente 7 

zameraného na vzdelávanie je deklarované, že je potrebná 

zmena prípravy učiteľov prijatím reforiem.  
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1 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY  

 

Učiteľ sa vo svojej pedagogickej praxi stretáva s mnohými 

situáciami, ktoré musí riešiť a nájsť optimálne a správne 

riešenie. Vnímame ho ako experta vo svojej práci. V 21. 

storočí sa  pozornosť nezameriava len na kvalitu výchovno-

vzdelávacej inštitúcie, ale skôr na kvalitu učiteľa ako 

významného činiteľa školského vzdelávania. Náročnosť na 

učiteľov a ich odbornosť je predmetov výskumov  autorov ako 

Wong (1998), Minor (2002), Evans (2002) a mnoho iných, 

ktorí na základe medzinárodných aktivít a dokumentov 

UNESCO, OECD, Európskej komisie sa zamerali na kvalitu 

učiteľov, ich prípravu, kvalitu a efektivitu v súvislosti 

s výsledkami vyučovacieho procesu. Tvorili modely 

kvalitného a moderného pedagóga, ktorý by mal vynikať 

vedomosťami z pedagogiky, didaktiky, psychológie. 

Profesijný rozvoj učiteľov na ktorý reflektuje Pavlov na 

základe výsledkov výskumov OECD, PISA vyslovil 

myšlienku, že kvalitne pripravený učiteľ je významným 

prvkom v úspešnosti žiaka vo vyučovaní.  Profesijným 

rozvojom označujeme neustály proces, ktorý v sebe 

zosúlaďuje osobnosť učiteľa a jeho kompetencie a vytvára 

osobnostné predpoklady a podporuje motiváciu 

k celoživotnému vzdelávaniu a tým zdokonaľuje vlastnú 

edukačnú činnosť. Profesijný štandard spĺňa gradačnú, 

motivačnú, regulačnú a rozvojovú funkciu. Ak spomenieme 

schopnosť poskytnúť pedagógovi nástroj na sebareflexiu 

hovoríme o rozvojovej funkcii. Pre neustále vzdelávanie je 

potrebné, aby učitelia absolvovali aj ďalšie formy vzdelávania. 

Prácu učiteľa chápeme ako sprostredkovateľa informácií, 

nositeľa hodnôt a pracovníka formovania mladej generácie 

(Pavlov, 2014). Európska Association for Teacher Education 

sa začala  zaoberať formovaním  „európskeho štandardu 

učiteľa“ a priradiť mu kľúčové profesijne kompetencie. Snahy 

vyústili do úspešnej realizácie projektu “Identyfying Teacher 
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Quality“ (2006-2009), ktorého obsahom bola komparatívna 

analýza profesijných štandardov.  Prednesené otázky 

v projekty vyústili do diskusie pedagogickej praxe budúcich 

učiteľov ako významný atribút v príprave pedagógov. 

V slovenskom meradle boli prijaté dokumenty ako Koncepcia 

vysokého školstva (2000), Zákon o vysokých školách 

(účinnosťou od 01. 04. 2002, 01. 09. 2007), Zákon o vede 

a technike (2002), Vyhláška o kreditovom systéme, Nariadenie 

vlády o akreditácií a kritériách akreditácie. V uvedených 

dokumentoch sa upravovalo vysokoškolské štúdium na našom 

území.  Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – 

kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko (NPPVV 2018 – 

2027). Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bol 

pripravený na základe úloh obsiahnutých v dokumentu 

„Učiace sa Slovensko“, „Správy o stave školstva na 

Slovensku“. V NPPVV 2018 – 2027 sa zhodnocuje, že: 

„súčasný stav slovenského školstva, a to tak regionálneho, ako 

aj vysokého, považuje za veľkú výzvu. Zlepšenie tohto stavu si 

vyžaduje zásadné vnútorné aj vonkajšie systémové zmeny a 

vláda je odhodlaná ich pripraviť a začať neodkladne 

uskutočňovať.“. PVV preto obsahuje záväzok sformulovať 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, „ktorý bude 

obsahovať aj dlhodobú koncepciu obsahu výchovy a 

vzdelávania a bude pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé 

zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania od 

predprimárneho vzdelávania, cez primárne, sekundárne, až po 

vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie s cieľom 

osobného rozvoja a získania relevantných vedomostí a 

zručností potrebných pre úspešné uplatnenie absolventov na 

trhu práce. Návrh národného programu bude vychádzať aj zo 

Správy o stave školstva, ktorú NR SR prerokovala v roku 

2013“ (NPPVV, 2018, s. 5). Súhlasíme s tvrdením Vašutovej, 

ktorá tvrdí, že: ,,príprava je založená na premyslenom 

a systematickom vystavanom programe, ktorý umožňuje 

študentom od začiatku prepájať vlastné skúsenosti, získané 
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počas pedagogickej praxe, overovať ich, poprípade 

konfrontovať ich s  teoretickými poznatkami nadobudnutými 

v  procese vzdelávania” (Vašutova, 2015, s.  264). Prax by 

mala byť odborne reflektovaná a terajšia situácia počas štúdia 

je koncipovaná tak, že pedagogická prax tvorí samostatné 

jednotky. Pedagogická prax študentov učiteľstva vrátane 

študentov učiteľstva technických predmetov je chápaná ako 

organizačná forma ich prípravy. Počas absolvovania 

pedagogickej praxe dochádza k odovzdávaniu praktických 

skúseností učiteľom svojmu praktikantovi a ten naopak svojou 

aktivitou, entuziazmom prináša nové nápady, elán a novú 

mladú silu. Ivanovičová tvrdí, že: ,,prax je priamym zdrojom 

a prostriedkom poznania. Jej cieľom je okrem nadobúdania 

učiteľských kompetencií aj získanie schopností teoretizácie 

praktického diania, transformácia praktickej skúsenosti 

konfrontovaná s konceptuálnymi a výkladovými schémami 

príslušnej teórie do vlastnej využiteľnej, ale odborne 

fundovanej teórie. Podieľa sa na vzdelávaní profesionála, na 

jeho odbornom, osobnostnom a profesionálno-etickom 

rozvoji” (Ivanovičová, 2010, s. 32). Cieľom pedagogickej 

praxe je: ,,je syntetizovať, generalizovať a systematizovať 

všetky zložky učiteľskej prípravy, prekonávať izolovanosť 

štruktúry poznatkov z jednotlivých vyučovacích predmetov 

a disciplín a tak študentov, budúcich učiteľov, viesť k hlbšiemu 

a komplexnejšiemu pochopeniu javov a procesov edukácie” 

(Ivanovičová, 2010 s. 29).  

                           

 Problematikou pedagogickej praxe sa zaoberajú mnohí 

domáci a zahraniční autori. Každá vysoká škola a fakulta sa 

snaží zrealizovať optimálny model prípravy učiteľa. Mnoho 

výskumných správ sa zaoberá praxou a svoje skúmanie 

zameriavali na  koncepty a modely realizácie pedagogickej 

praxe (Spilková, 2003, Urbánek, 2005), činnosťou cvičných 

učiteľov (Mikešová, 2003, Bělohradská, 2004) a samotnými 

praktikantmi a hodnotením výstupov pedagogickej praxe 
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(Balcarová, 2005, Šimoník, 2005). Študent počas realizácie 

praxe spolupracuje s didaktikom fakulty, vyučujúcimi 

a fakulta sa v príprave učiteľov nevenuje len  výchovno-

vzdelávaciemu  pôsobeniu na školách, ale svoju činnosť 

upriamuje aj na prepojenie odbornej praxe poradenským 

aktivitám pre pedagógov, ich metodickom usmerňovaní, 

realizácií inovatívnych kurzov, aplikácií nových poznatkov 

z výskumov a riešených projektov, organizuje množstvo 

súťaží a taktiež nezabúda na pozitívne smerovanie učiteľov 

a to najlepšie oceňovaním ich progresívnych výsledkov 

(Depešová a kol., 2010). V rokoch 2013 - 2017 sa realizovali 

odborne zamerané výskumy autorov  Kozík et al. (2013), 

Lukáčová et al., (2014), Hašková - Bánesz (2015), Pavelka et 

al., (2015), Hašková - Dvorjaková (2015), Manduľaková 

(2017) zamerané na dopady reformy technického vzdelávania, 

kde autori viac menej konštatujú, že učiteľ  technickej 

výchovy, techniky je vysoko žiadaný pedagogický pracovník.  

Jednoznačne to povedal Dostál:,, na základe výsledkov týchto 

štúdií môže byť učiteľ predmetu technika (technická výchova) 

označený za ohrozený živočíšny druh“ (Dostál, 2017 s. 82). 

Zmeny v systéme prípravy učiteľov a ich reálnej činnosti na 

škole s využívaním kritického a tvorivého myslenia musia 

postupne pokračovať. Mottom tejto gradačnej premeny 

školstva sa stalo heslo ,,škola generácie 1.0 nemôže vyučovať 

deti generácie 3.0. Teda škola nastavená na požiadavky 

spoločnosti 18. a 19. storočia, nie je schopná pripraviť deti na 

život v 21. storočí” (Feřtek, 2015, s. 19). Duchovičová (2019) 

pripomína, že kritické myslenie sa v Slovenskej republike 

dostáva do sféry záujmu na prelome 20. a 21. storočia. Kedy 

sa do štátneho vzdelávacieho programu v roku 2008 

zapracovala požiadavka rozvoja kritického myslenia 

(Duchovičová, b., 2019). Definície kritického myslenia sú vo 

všeobecnosti rovnaké. Turek  tvrdí: „že myslieť kriticky 

znamená premýšľať do hĺbky o informáciách“ (Turek, 2003, s. 

11). Kritické myslenie sa vyznačuje kladením otázok, 
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nastolením problému a nachádzaním logických argumentov 

pre spoločnosť. Uvádzame aj rozdielnosť medzi využívaním 

kritického a nekritického myslenia u učiteľov. 

Tabuľka 1 Rozdiel v kritickom a nekritickom myslení(zdroj: 

Petrasová, 2009) 

kritické 

myslenie   
nekritické myslenie   

snaha naučiť sa myslieť snaha naučiť sa už známe   

hypotéza   domnienka     

odhaľovanie   snaha hádať 

 

  

pátranie a skúmanie dogmatizmus     

hodnotenie 

 

uprednostňovanie   

zdôvodnenie názoru nezdôvodňovanie názoru   

predpoklad   viera 

  

  

racionálnosť a dôslednosť nedôslednosť a iracionálnosť 

aktivita     pasivita       

Problematika kritického a tvorivého myslenia vyústila do 

realizovaného výskum v rámci riešenia projektu APVV-15-

0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika 

v Centre praktickej prípravy.  Hlavným cieľom projektu bola 

orientácia  na identifikáciu adaptívnych vyučovacích stratégií 

uplatňujúcich kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj 

kritického a tvorivého myslenia žiakov a ďalších kľúčových 

psychodidaktických tém a stratégií v konkrétnych odborových 

didaktikách a ich implementáciu v pregraduálnej praktickej 

príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom 

excelentného centra praktickej prípravy.  
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2 CIELE VÝSKUMU  

 
Nadväzujúc na realizovaný projekt APVV-15-0368 Prax 

v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre 

praktickej prípravy, ktorého súčasť riešenia je aj predkladaná 

dizertačná práca, bol nami realizovaný výskum zameraný na 

nasledovný hlavný cieľ a z neho vyplývajúce čiastkové ciele. 

Hlavný cieľ výskumu: Zistiť frekvenciu uplatnenia 

stratégií kritického a tvorivého myslenia v technicky 
orientovaných predmetoch. Na splnenie hlavného cieľa 

slúžia aj čiastkové ciele, ktoré boli zamerané na získanie 

adekvátnych informácií. Dosiahnutie výskumného cieľa 

predpokladá prípravu realizácie výskumu: definovanie  

výskumnej vzorky, administrácia štandardizovaného dotazníka 

pre učiteľov (upravená verzia), administrácia 

štandardizovaného dotazníka pre študentov (upravená verzia), 

vyhodnotenie štandardizovaného dotazníka pre učiteľov, 

vyhodnotenie štandardizovaného  dotazníka pre študentov, 

zistiť význam a frekvenciu uplatňovania jednotlivých stratégií 

učiteľom, zistiť význam a frekvencia uplatňovania 

jednotlivých stratégií študentom. Vychádzajúc z odborných 

dokumentov a výskumov iných autorov konštatujeme, že 

praktická príprava učiteľov je v pozornosti krajín OECD vo 

vzájomnej súvislosti s medzinárodným meraním PISA. 

Výsledkom riešenia výskumu dizertačnej práce sú formulácie 

námetov pre skvalitnenie a zlepšenie modelu praktickej 

prípravy učiteľov technických predmetov, tvorbu, 

pozorovanie, analýzu metodiky pedagogických situácií 

a didaktických stratégií, rozšírenie a skvalitnenie pedagogickej 

praxe študentov učiteľstva. Dizertačná práca sa tak sústredí na 

vysoko aktuálnu potrebu zmeny a inovácie pedagogickej praxe 

študentov učiteľstva a reflektuje na požiadavky stanovenia 

štandardu praktickej prípravy absolventov.  
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3 METÓDY VÝSKUMU  
 

Hlavnou metódou výskumu empirickej časti dizertačnej práce 

bude pedagogický výskum induktívny (na základe analýzy dát 

vyjadríme novú, presvedčivú teóriu). Z týchto dvoch postupov 

sa v pedagogickom výskume odvíjajú dve základné výskumné 

stratégie – kvantitatívna a kvalitatívna. Kým prvá z nich sa 

snaží teóriu dokázať, tá druhá sa pokúša nájsť ju. Pri analýze 

súčasného stavu riešenej problematiky a literárnych zdrojov 

bude použitá analyticko-syntetická metóda, metóda kritickej 

analýzy, deduktívno-induktívna metóda a popisná 

(deskriptívna) metóda. Štatistické metódy boli zvolené 

s cieľom overenia stanovených výskumných hypotéz 

a  interpretácií výsledkov výskumu. Na dosiahnutie zadaného 

cieľa a z neho vyplývajúcich úloh sme si vymedzili 

nasledovné metódy výskumu. Hlavné výskumné metódy 

zahŕňajú tie metódy, ktoré sú kľúčové v našom teoretickom, 

ale aj empirickom výskume. Metóda kritickej analýzy 

a syntézy a literárnej rešerše – cieľom použitia tejto metódy 

bude získať čo najviac informácií z rôznych zdrojov, ktoré 

popisujú problematiku praktickej prípravy učiteľov, 

pedagogickej praxi, školského prostredia, učiteľov a žiakov. 

Komparatívna metóda – bude využitá hlavne v procese 

porovnávania viacerých literárnych zdrojov. Sústredili sme sa 

hlavne na tvrdenie autorov, porovnávanie viacerých názorov 

rôznych autorov a porovnanie ich poznatkov zverejnených 

v odborných publikáciách. Metóda štúdia školských 

dokumentov – aplikácia tejto metódy nám pomôže pochopiť 

pri analyzovaní študijné programy, ktoré budú základným 

zdrojom pre teoretický a empirický výskum dizertačnej práce.  

Štatistické metódy – pomocou štatistických metód 

vyhodnotíme výsledky výskumu použitím program Microsoft 

Office - Excel. 
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3.1 Hypotézy výskumu  
 

Vo výskume dizertačnej práce sme výskumnými metódami 

potvrdzovaná platnosť navrhnutých hypotéz. 

 

Hlavná Hypotéza H:  

Predpokladáme rozdiel v uplatňovaní stratégií kritického 

a tvorivého myslenia vo vyučovaní technických predmetov 

medzi učiteľmi a študentmi učiteľstva.  

Na potvrdenie hlavnej hypotézy sme overovali platnosť dvoch 

pracovných hypotéz. 

Aby bolo možné hlavnú hypotézu verifikovať, sformulovali 

sme dve pracovné hypotézy H1 a H2. 

 

Hypotéza H1:  

Učitelia hodnotia ako najdôležitejší aspekt pedagogickej praxe 

zaraďovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia.   

 

Hypotéza H2: 

Študenti hodnotia ako najdôležitejší aspekt pedagogickej praxe 

učebné materiály. 

 

Predpokladáme, že výskumom potvrdíme rozdiely v názoroch 

medzi učiteľmi a študentmi.  

Hypotézu H budeme považovať za potvrdenú, ak sa preukáže 

štatisticky významný rozdiel v uplatňovaní stratégií kritického 

a tvorivého myslenia vo vyučovaní technických predmetov 

medzi učiteľmi a študentmi učiteľstva 

 

3.2 Predmet výskumu  
 

Výskum riešený v dizertačnej práci je orientovaný na zistenie 

uplatňovania stratégii kritického a tvorivého myslenia 

študentmi a učiteľmi technických predmetov. Výsledky 

výskumu budú smerovať k vytvoreniu podkladov pre 
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skvalitnenie a zlepšenie realizácie  pedagogickej praxe 

učiteľov technických predmetov. V dizertačnej práci riešime 

problematiku analyzovania praktickej prípravy učiteľov, 

skvalitnenie a rozšírenie praktickej prípravy učiteľov, rozvoj 

profesijných kompetencií, skvalitnenie pedagogickej praxe 

študentov učiteľstva. Splnením definovaného cieľa práce 

a úloh chceme prispieť k pozitívnej  zmene postojov učiteľov. 

Z hlavného cieľa dizertačnej práce vyplývajú čiastkové úlohy, 

ktoré bude potrebné riešiť k naplneniu zámeru témy 

dizertačnej práce: 

1. Zhromaždenie informácií a údajov o súčasnom stave 

vzdelávania učiteľov technických predmetov.  

2. Spracovanie získaných údajov, analýza a interpretácia 

výsledkov. 

3. Sumarizácia podkladov na vytvorenie modelu 

praktickej prípravy učiteľov technických predmetov. 

Modifikovaným dotazníkom sme oslovili učiteľov základných 

a stredných škôl na Slovenku. Z dôvodu zabezpečenia vysokej 

návratnosti sme zvolili distribúciu dotazníka prostredníctvom 

elektronického formulára Google. Konštrukcia dotazníka pre 

učiteľov a študentov - budúcich učiteľov pozostávala so 17 

položiek a 2 otvorených položiek zameraných na príklady 

dobrej praxe. Frekvenciu uplatňovania stratégie a jej význam 

pri vyučovacom procese mohli respondenti oboch skupín 

vyjadriť číselne pomocou škály – zakliknutím. Zo získaných 

výsledkov vyplynulo, že elektronického dotazovania stratégií 

kritického myslenia sa zúčastnilo 97 učiteľov. Jednotlivé 

položky v dotazníkoch sme začlenili do 3 skupín. Prvá skupina 

– triedenie učiva podľa Bloomovej taxonómie – položky 2, 3, 

4, 5, 6, 7. Druhá skupina – kritické a tvorivé myslenie – 

položky 10, 11, 12, 13, 16. Tretia skupina – uplatňovanie 

technicky orientovaných stratégií kritického a tvorivého 

myslenia – položky 1, 8, 9, 14, 15, 17.  V časti dotazník pre 

učiteľov sa uplatňovala 6 stupňová škála, kde 6 – vždy 

uplatňujem, 5 – väčšinou uplatňujem, 4 – skôr uplatňujem ako 
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neuplatňujem, 3 – uplatňujem na rovnakej miere, 2 – častejšie 

neuplatňujem, 1 – vôbec neuplatňujem. Aj v časti dotazníka 

pre študentov sa využívalo 6 stupňové škálovanie 

s hraničnými hodnotami. Výskumnej vzorke sme rozposlali 

modifikovaný dotazník na získanie základných informácií o 

učiteľoch, poznanie ich postojov, názorov a ťažkostí, ktoré sú 

spojené s pedagogickou praxou, poznanie potrieb a motívov 

učiteľov pre vykonávanie funkcie učiteľa s rozsiahlym  

spektrom otázok – od demografických, po názorové a 

postojové otázky, ktoré súviseli s pedagogickou praxou 

učiteľa, didaktickou a činnostnou analýzou učiva, frekvenciou 

uplatňovania učiteľom a významu uplatňovania stratégií pri 

vyučovaní. Dotazník bol doplnení aj o možnosť vyjadrenia 

príkladov dobrej praxe zamerané na rozvíjanie kritického 

myslenia žiakov a tvorivosti žiakov. 

 

3.3 Výskumná vzorka  
 

Výskumný  súbor bude  pozostávať zo  samostatných  

podsúborov,  ktoré  tvorili  učitelia základných a stredných 

škôl a  študenti pripravujúci sa na povolanie učiteľa. Oslovili 

sme základné a stredné školy náhodným výberom a vysoké 

školy podľa ich profilácie adekvátne k nášmu skúmaniu. 

Z  tematického zamerania dizertačnej práce vyplýva, že bolo 

potrebné oslovenie zástupcov vysokých škôl, ktorí sa 

spolupodieľali na pedagogickom výskume. Analyzovanie 

pedagogickej praxe ukázalo na aktuálny stav odbornej 

prípravy študentov počas štúdia a následne viedlo ku analýze 

jednotlivých druhov pedagogických praxí učiteľstva 

v konkrétnych ročníkoch štúdia.  

 

3.4 Organizácia výskumu  

 
Realizácii výskumu predchádzala administrácia 2 

štandardizovaných dotazníkov autorov Duchovičová a kol. 
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verzia A pre učiteľov a verzia B pre študentov, ktoré sme 

modifikovali pre potreby nášho skúmania. Pre plnenie 

vytýčených úloh a cieľov výskumu sme priebeh výskumu 

rozdelili do niekoľkých etáp, ktoré prebiehali v nasledovnom 

časovom slede: 

Rok riešenia - prvý 

 štúdium odbornej literatúry a odborných 

dokumentov, získanie potrebných teoretických 

informácií k výskumu 

 analýza dostupných dokumentov v rámci praktickej 

prípravy učiteľov,  

Rok riešenia – druhý  

 formulácia hlavnej hypotézy, 

 špecifikovanie a určenie druhu výskumu, 

 koncipovanie teoretickej časti práce, 

 príprava  výskumu, 

 formulácia pracovných hypotéz, 

 výber výskumnej vzorky. 

Zamerali sme sa na základné a stredné školy v rámci celého 

územia SR. Školy sme vyberali tak, aby sme mali vo 

výskume zapojené rôzne typy škôl z celého územia SR. Na 

základe rozhodnutia o výbere výskumnej vzorky sme 

museli:  

 modifikovať dotazníky pre študentov –budúcich 

učiteľov a učiteľov,  

 osloviť zástupcov základných a stredných škôl 

z databázy a požiadať ich o spoluprácu,  

 zabezpečiť organizáciu výskumu,  

Rok riešenia – tretí  

 nadviazanie spolupráce s vybranými základnými 

a strednými školami v SR, 

 pripraviť dotazníky do elektronickej podoby 

vzhľadom na pandemickú situáciu, 

 realizovať výskum, vyhodnotenie výskumu, 
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Rok riešenia - štvrtý  

 vyhodnocovanie výskumu,  

 štatistické spracovanie získaných údajov, 

 formulácia záverov a odporúčaní.  

Zložitou časťou vo výskume bolo kontaktovať riaditeľov škôl 

a získať ich súhlas na spoluprácu. Stávalo sa, že sme mali aj 

odmietavé reakcie a vyslovený nesúhlas so zapojením učiteľov 

do výskumu. Situácií nám nepomohla ani pandemická situácia, 

ktorá skomplikovala realizáciu výskumu.  Po získaní všetkých 

údajov sa: 

 začalo triedenie a spracovanie získaných údajov, 

 začalo štatistické spracovanie a vyhodnotenie 

výsledkov,  

 realizovala kvalitatívna analýza výsledkov výskumu 

a ich využitie v praxi 

 

3.5 Overenie hypotéz výskumu  
 

V empirickej časti sme si stanovili cieľ výskumu. Cieľom 

výskumu bolo zistiť mieru uplatňovania stratégií tvorivého 

a kritického myslenia v technicky orientovaných predmetov 

v skupinách učiteľov a študentov – budúcich učiteľov. Na 

zistenie stavu uplatňovania stratégií sa v dizertačnej práci 

stanovili hypotézy.  

 

Hlavná hypotéza H: Predpokladáme rozdiel v uplatňovaní 

stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní 

technických predmetov medzi učiteľmi a študentmi učiteľstva.  

Na potvrdenie platnosti hlavnej hypotézy H boli v použitom 

dotazníku zaradené položky: 1, 8, 9, 14, 15, 17. Štatistickým 

vyhodnotením sme potvrdili platnosť hypotézy H. Z výskumu 

vieme konštatovať, že existuje štatisticky rozdiel – 

významnosť v uplatňovaní jednotlivých stratégií kritického 

a tvorivého myslenia v jednotlivých skupinách respondentov. 

Rozdielnosť je poznačená stupňom vzdelania, vekom a dĺžkou 
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pedagogickej praxe respondentov. Hlavná hypotéza sa 

potvrdila. 

 

Hypotéza H1 Učitelia hodnotia ako najdôležitejší aspekt 

pedagogickej praxe zaraďovanie stratégií kritického 

a tvorivého myslenia. Konštatujeme, že učitelia sa výraznou 

mierou stotožňujú s tvrdením, že v pedagogickej praxi je 

dôležité využívať kritické a tvorivé myslenie. Edukačný 

proces je pre žiakov zaujímavejší a dokážu si lepšie zapamätať 

exponované učivo. Aplikácia kritického myslenia poskytuje 

široký priestor na vyslovenie vlastného názoru, hľadanie 

odpovedí a inovátorstvo pre žiakov. Tvorivé myslenie 

podporuje u žiakov predstavivosť a podieľa sa na formovaní 

ich vlastných vízií a názorov a činnosti výrobkov, strojov, 

využívania technických pomôcok. Hypotéza H1 sa potvrdila. 

 

Hypotéza H2 Študenti hodnotia ako najdôležitejší aspekt 

pedagogickej praxe učebné materiály. Vyučovací proces sa 

stáva efektívnejší ak sa žiakom pri vyučovaní dokáže vytvoriť 

obraz o učive formou rôznych učebných pomôcok. 

Predpokladali sme, že študenti – frekventanti budú považovať 

za dôležité počas pedagogickej praxe implementovanie 

rôznych druhov učebných pomôcok. Výraznou mierou 

študenti považujú za dôležité a 48 % študentov ,,väčšinou 

uplatňujú” a 40 % ,,vždy uplatňujú” učebné pomôcky 

v edukácií. Týmto potvrdzujeme platnosť hypotézy H2. 

 

Na základe analýzy oboch štatistických vyhodnotení môžeme 

konštatovať, že pracovné hypotézy H1 a H2 sa potvrdili. 

Verifikácia platnosti hypotéz H1 a H2 vedie k záveru, že ak 

učitelia hodnotia ako najdôležitejší aspekt pedagogickej praxe 

zaraďovanie stratégií kritického a tvorivého myslenia, 

a zároveň študenti hodnotia ako najdôležitejší aspekt 

pedagogickej praxe učebné materiály, realizovaným 

výskumom sme potvrdili platnosť hlavnej hypotézy výskumu 
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H. Z výskumu vieme konštatovať, že existuje štatisticky 

rozdiel – významnosť v uplatňovaní jednotlivých stratégií 

kritického a tvorivého myslenia v jednotlivých skupinách 

respondentov a teda platí, že existuje rozdiel v uplatňovaní 

stratégií kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní 

technických predmetov medzi učiteľmi a študentmi učiteľstva. 

Rozdielnosť je ovplyvnená stupňom vzdelania, vekom 

a dĺžkou pedagogickej praxe respondentov. Hlavná hypotéza 

sa potvrdila. 

 

4 DISKUSIA VÝSLEDKOV  
  

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť frekvenciu uplatnenia 

stratégií kritického a tvorivého myslenia v technicky 

orientovaných predmetoch. Na splnenie hlavného cieľa boli 

sformulované čiastkové ciele, ktoré boli potrebné na získanie 

adekvátnych informácií. Realizácii výskumu predchádzala 

administrácia 2 štandardizovaných dotazníkov autorov 

Duchovičová a kol. verzia A pre učiteľov a verzia B pre 

študentov, ktoré sme modifikovali pre potreby nášho 

skúmania. Na základe štatistického spracovania výsledkov 

výskumu realizovaného modifikovanými dotazníkmi pre 

učiteľov a študentov – budúcich učiteľov technických 

predmetov, môžeme uviesť nasledovné: 

Význam uplatňovania stratégií tvorivého a kritického myslenia  

 

Uplatňovanie vyučovania s prvkami tvorivého a kritického 

myslenia  je priamo závisle od osobnosti učiteľa technických 

predmetov a jeho činnosti v edukačnom procese.  

Z pedagogického pohľadu je kritické a tvorivé myslenie je 

podľa Duchovičovej (2009) ,,v podobe spôsobilostí, výstupov 

zo vzdelávania, optimálne testovateľné kognitívnymi 

testami”(Duchovičová, 2009, s. 26). V miere uplatňovania 

kritického a tvorivého myslenia sa vynárajú aj možné riziká 

z nevedomosti uplatňovania stratégií kritického a tvorivého 
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myslenia. Petrasová (2009) vyslovila myšlienku, že: 

,,prekážkou uplatňovania kritického myslenia vo vyučovaní je 

skutočnosť, že doposiaľ nie sú učitelia na túto úlohu 

dostatočne pripravení. Od učiteľov sa očakáva neustále 

zdokonaľovanie profesie” (Petrasová, 2009, s. 9). Podobné 

obavy vyslovili aj Ferencová – Kosturková (2019), ktoré 

tvrdia, že: ,,vieme len to, že rozvoj spôsobilosti kriticky myslieť 

je dlhodobo požadovanou kvalitou v slovenskom školstve, ale 

chýba jej systematická implementácia do edukačnej praxe 

všetkých stupňov škôl”(Ferencová – Kosturková, 2019, s. 58). 

V uskutočnenom realizovanom výskume sme sa zaoberali 

v akej miere skupiny respondentov učiteľov (97 respondentov) 

a študentov (73 respondentov) – budúci učiteľov Vedú  žiakov 

k získavaniu základných užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti ? Zo skupiny učiteľov  a študentov 

sa vyslovilo za to, že ,,väčšinou uplatňujú” stratégie na 

získanie užívateľských zručností 37 % študentov a 46 % 

učiteľov. Rozhodnutie vnímame kladne nakoľko skoro 

rovnaké zastúpenie vidíme aj možnosti ,,vždy uplatňujem” 

v rovnakom zložení 27 % respondentov učiteľov a študentov. 

Skúmanie možnosti uplatňovania stratégií zapamätávania 

skúmala položka 2 v modifikovanom dotazníku. Tu prinášame 

naše zistenia, že skupiny študentov 34 respondentov (47%) 

a učiteľov 46 respondentov (47%) si zvolilo škálu 5 - 

,,väčšinou uplatňujem”, rovnaké zastúpenie odpovedí v oboch 

skupinách sledujeme pri škále 4 - ,,skôr uplatňujem ako 

neuplatňujem” v zastúpení 15 % respondentov. Zaujímavá 

približná zhoda sa črtala pri škále 6 – ,,vždy uplatňujem”, kde 

si túto možnosť vybralo 29 % študentov a 30 % učiteľov. Pri 

vyučovaní technických predmetov sa úspešnosť vyučovania 

odzrkadľuje aj v porozumení exponovaného učiva. Na 

využívanie postupov na porozumenie informácií ? Skúmala 

položka 3. Skupina učiteľov 37 predstavujúcich 38 % 

a skupina študentov 32 predstavujúcich 44 % si zvolilo škálu 

odpovede 5 - ,,väčšinou uplatňujú”. Z odpovedí ďalej 
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uvádzame, že škálu 6-vždy uplatňujem si zvolilo 26 % 

študentov a 40 % učiteľov. V ďalšej časti skúmania sme sa 

zamerali na aplikáciu stratégií vedenia žiakov k analýze, 

rozborom, triedeniu a klasifikovaniu. Z výsledkom sme zistili, 

že skupina učiteľov 42 % a skupina študentov 30 % si zvolilo 

škálu 5 - ,,väčšinou uplatňujem”. Menšie rozdiely sa 

zaznamenali pri oboch skupinách v škále 4 – ,,skôr uplatňujem 

ako neuplatňujem” a škále 6 – ,,vždy uplatňujem”.  

S stratégiami analyzovania súvisia aj uplatňovanie stratégií pri 

syntéze, kategorizovaniu a vyvodzovaniu záverov. Tu sa 

priblížili odpovede oboch skupín respondentov, pričom 

učitelia v zastúpení 31 % a študenti 36 % si zvolilo škálu 5 - 

,,väčšinou uplatňujú”. Význam budovania u žiakov schopnosti 

hodnotenia, obhájenia práce sa venovala položka 7 

v dotazníku. Tu sa vyslovilo 34 % učiteľov a 29 % študentov 

za škálu 5 - ,,väčšinou uplatňujú„. Pri škále 4 – ,,skôr 

uplatňujem ako neuplatňujem” sa vyslovilo 15 % študentov 

a 28 % učiteľov. Nepomerne vyšli výsledky pri škále 6 – 

,,vždy uplatňujem”, kde si túto možnosť zvolilo 42 % 

študentov a iba 33 % učiteľov. Pri skúmaní Využívania 

rôznych zdroje učebných pomôcok respondentmi ? sme zistili, 

že skupina 48 učiteľov (49 %) a 43 študentov (59  %) zvoli 

škálu 6 – ,,vždy uplatňujem” čo hodnotíme veľmi pozitívne 

naopak zistili sme, že 4 % študentov si zvolil škálu 2 – 

,,častejšie neuplatňujem” čo môže svedčiť o malej skúsenosti 

praktikantov. Pri vyučovaní sa dôležitosť kladie k využívaniu 

stratégií na podporu využívania technických materiálov 

a náradia. Skupiny respondentov 34 učiteľov (35 %) a 21 

študentov (29 %) si zvolilo škálu 5 – ,,väčšinou uplatňujú”. 

Podobný počet odpovedí sledujeme pri škále 6 –,, vždy 

uplatňujem”, kde si túto možnosť vybralo 33 % učiteľov a 45 

% študentov. Pri uplatňovaní stratégií podporujúcich vo 

vyučovaní techniky kreovanie takých situácií, pri ktorých 

môžu žiaci, hľadať príčiny problémov a navrhovať riešenia. Si 

zvolilo škálu 5 – ,,väčšinou uplatňujem” 34 % študentov a 26 
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% učiteľov. Škálu 6 –,, vždy uplatňujem” si zvolilo 23 % 

študentov a 15 % učiteľov. Tu vyslovujeme znepokojenie, že 

vyštudovaní učitelia zaostali nad prácou praktikantov. Pri 

uplatňovaní stratégií k diskusii a formovaniu otázok, ktoré 

podporujú tvorivé myslenie (Čo je podstatou toho ? Čo to 

znamená Prečo sa to deje ? Na uvedené si zvolilo 58 

respondentov škálu 5 – ,,väčšinou uplatňujem” a 58 

respondentov škálu 6 – ,,vždy uplatňujem”. Skúmaním 

aktivity učiteľov viesť žiakov aby dokázali kriticky 

pristupovať k výsledkom svojej činnosti z hľadiska kvality, 

funkčnosti, hospodárnosti. Si zvolilo škálu 5 – ,,väčšinou 

uplatňujem” 34 % študentov a 35 % učiteľov. Pri odpovedi 

škály 6 – ,,vždy uplatňujem” sledujeme, že túto možnosť si 

vybralo 18 % študentov a 27 % učiteľov. Neutrálna odpoveď 

škála 4 – ,,skôr uplatňujem ako neuplatňujem” si zvolil 30 % 

študentov a 28 % učiteľov. Skúmaním činnosti učiteľov k 

vedenie žiakov k uplatňovaniu tvorivých a vlastných nápadov  

a rozvojom tvorivosti. Sme zistili, že 36 % učiteľov a 37 % 

študentov si zvolilo škálu 5 – ,,väčšinou uplatňujem”. Naopak 

39 % učiteľov a 26 % študentov si zvolil škálu 6 – ,,vždy 

uplatňujem”. Pri skúmaní stratégií uplatňovania divergentných  

úloh (majúce viaceré možné riešenia) v edukačnom procese 

sme zistili, že 41 respondentov si vybralo škálu 4 – ,,skôr 

uplatňujem ako neuplatňujem”. Skupina študentov (30%) 

a učiteľov (30 %) si vybralo škálu 5 – ,,väčšinou uplatňujem” 

a možnosť škály 6 – ,,vždy uplatňujem” si vybralo 18 % 

študentov a 22 % učiteľov. Pri uplatňovaní  uvedených 

výučbových stratégií je potrebné vychádzať zo stanoveného  

cieľa a obsahu výučby, podmienok školy, rešpektujúc pri tom 

vek,  myslenie a skúsenosti žiakov.  
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5 ODPORÚČANIA PRE PEDAGOGICKÚ PRAX  
 

Pregraduálna príprava učiteľov technických predmetov 

pozostáva z teoretickej prípravy a praktickej činnosti 

študentov realizovanej formou pedagogickej praxe 

v intervencii s cvičným učiteľom, koordinátorom praxe 

a katedrovým didaktikom. Ide o spojenie a poznatkov študenta 

– praktikanta s reálnym pedagogickým prostredím a tým aj 

formovaniu názoru študenta na činnosť edukátora vo 

vyučovacom procese a mimo neho. Absolvent štúdia 

učiteľstva dokáže riadiť, kreovať a projektovať edukačný 

proces v škole. Svojimi poznatkami z pedagogiky, didaktiky, 

psychológie a technicky orientovaných  predmetov ho 

predurčujú na aktívneho a kriticky mysliaceho učiteľa 21. 

storočia. Učiteľ je schopný viesť vyučovací proces 

v skupinách, triedach. Znalosťami z ontogenetickej 

psychológie a pridružených disciplín dokáže aplikovať získané 

vedomosti do reálnej pedagogickej činnosti. Veľakrát sa 

študenti pred nástupom na pedagogickú prax trápia otázkami 

Môžem túto prácu vykonávať? Dokážem to? Som pripravený 

vyučovať? Zrelosť a pripravenosť človeka na daný typ práce sa 

nedá presne špecifikovať. Profesionálne požiadavky na učiteľa 

môžeme vyjadriť v personálnej, etickej a odbornej dimenzii. 

Každá s charakteristickým cieľom a znakmi. Pri personálnej 

dimenzii je dôležitá osobná zrelosť a pripravenosť študenta na 

prácu učiteľa. Učiteľ by mal pri svojej práci rešpektovať etiku, 

normy správania a vystupovania ku všetkým aktérom 

vyučovacieho procesu a práve prijaté formy správania a etika 

je zakotvená v etickej dimenzii. Neposlednom rade je dôležitá 

odborná dimenzia, ktorá charakterizovaná kvalifikáciou, ktorá 

je merateľná výkonom a kvantitatívnym aj kvalitatívnym 

efektom, ktorý je vyjadrený štandardom. Vysoký dôraz pri 

koncipovaní študijných programov je podiel pedagogickej 

praxe, jej realizácia a efektivita pre študenta. Ak študent počas 

štúdia získava potrebné odborné a pedagogické vedomosti 



24 

 

absolvovaním skúšok, seminárov, workshopov a prednášok, 

ktoré následne zdokonaľuje v reálnej pedagogickej praxi na 

školách formou náčuvov, hospitácií a priamej pedagogickej 

činnosti, svoje poznatky komunikuje s cvičným učiteľom 

a učiteľmi v škole formou diskusií a analyzovania vlastnej 

činnosti dochádza u študenta k vytvoreniu významu 

vyučovania a nájdeniu zmyslu učiteľskej práce. Pedagogická 

prax pre študenta je gradovaná. Od prvotných krokoch 

realizovaných počas štúdia formou modelovania rôznych 

situácií kedy sa študentom demonštrujú rôzne pedagogické 

situácie s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom vyučovacom 

procese. Po absolvovaní sa študent učí hospitovať a následne 

spolupracuje s cvičným učiteľom na cvičnej škole. Obsahové 

zameranie pedagogickej praxe je koncipované tak, aby 

študent, ktorý je v reálnom školskom prostredí  vedel 

aplikovať získané poznatky, stal sa odborníkom a vedel viesť 

vyučovací proces. Pri zámernom pozorovaní činnosti učiteľov 

sa študent dostáva do pozície pozorovateľa práce vyučujúceho. 

Sleduje jeho správanie, vystupovanie, činnosti, ktoré vykonáva 

počas vyučovania a všetky pozorované skutočnosti 

systematicky zapisuje a následne analyzuje a konfrontuje 

s naučenými poznatkami. Pri  komparovaní so 

skutočnosťou  vyvodzuje závery. Výstupy často študent 

dokáže prijať za vyhovujúce a stávajú sa pre neho vzorom vo 

vyučovaní. Pri realizácií vyučovacej činnosti musí aj študent, 

ktorý sa stane budúcim učiteľom neustále kriticky myslieť 

a dôkladne analyzovať všetky pedagogické javy, ktoré sa 

vyskytujú počas vyučovania. Vedieť ich zdôvodniť a vysloviť 

riešenie. Pri riešení pedagogických problémov sa učia 

reflektovať svoju vlastnú činnosť.  S učiteľskou činnosť je 

spomínaný aj pojem štandard, ktorý sme už bližšie definovali. 

Ide o vedomosti, zručnosti, ktoré musí mať absolvent 

učiteľského smeru. Pri štandarde sú ako integrálne dôležité aj 

kompetencie zamerané na vlastnú osobu prejavujúce sa 

v schopnosti komunikácie, reflexie, kooperácie a sebareflexie. 
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Keďže učiteľ je personou, ktorá bude pracovať v kolektíve 

musia u neho byť zakotvené ja sociálne kompetencie zamerané 

ovládanie rôznych techník rozhovoru, interakcie. Vecnými 

kompetenciami učiteľov je ovládanie pedagogiky a odbornosť 

učiteľa. Vychádzajúc z výskumných zistení dosiahnutých vo 

výskume  a štatistickým spracovaním výsledkov dotazníkov 

a ich interpretáciou v kontexte s formulovanými výskumnými 

predpokladmi (hypotézami) sme dospeli k nasledujúcim 

zovšeobecňujúcim záverom.  

 

 

5.1 Návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax  
 

Na základe prezentovaných výsledkov môžeme vysloviť 

nasledujúce návrhy a odporúčania, ktoré by podľa nášho 

názoru mohli pozitívne ovplyvniť kvalitu profesionálneho 

života učiteľov technických predmetov. Z vyhodnotených 

výsledkov výskumu môžeme bližšie určiť stratégie kritického 

a tvorivého myslenia pri vyučovaní technicky zameraných 

predmetov. Do edukačného procesu aplikovať učebné 

pomôcky – pod pojmom aplikovanie učebných pomôcok 

rozumieme využívanie učebníc, materiálov a rôznych audio 

a video pomôcok. Vyučovací proces sa žiaka stáva efektívnejší 

vtedy ak má edukant možnosť manipulovať s vecami, čítať 

z nich, porovnávať. Je žiaduce, aby sa učebné pomôcky 

využívali primerane danému vyučovaciemu predmetu 

a schopnostiam a možnostiam žiakom. Pri vyučovaní je 

dôležité na rozvoj tvorivosti zadeľovať žiakom prácu 

v menších skupinách. Kriticky mysliaci žiak pri práci 

v skupine analyzuje daný problém a snaží sa ho vyriešiť. Tu 

pomáha ak vyučujúci aplikuje skupinové formy práce žiakov. 

Vyučovanie technických predmetov si vyžaduje aj prácu 

s materiálom, zariadeniami a náradím.  Manuálna zručnosť 

a možnosť pre žiakov, aby počas vyučovania mohli 

manipulovať s náradím, materiálom im pomáha k tvorivej 
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práci a výsledné vedomosti sa stávajú trvácnejšie. Optimálne 

tvorivosť u žiakov dosiahneme realizáciou vyučovania, kedy 

žiak navrhuje postup práce, riešenie úlohy.  Žiaci pri práci ak 

im dáme možnosť realizácie a umožníme im hľadať možnosti 

riešenia a navrhovania úloh sa stávajú tvorivými a svojou 

činnosťou dokážu vytvoriť nový výrobok, navrhnúť postup 

a v závere svojej práce ju aj kriticky zhodnotiť 

a retrospektívne navrhnúť aj iný postup práce. Vo 

vyučovacom procese sa vyžaduje aplikovanie projektového 

a problémového vyučovania. S aktivitou žiakov na vyučovaní 

súvisí aj vedenie žiakov k realizácii experimentov. Učiteľ musí 

vytvárať také pedagogické situácie, ktoré žiakom pomáhajú 

k experimentovaniu, manipulácií a objavovaniu ako možného 

predpokladu na rozvoj praktických zručností v technických 

predmetoch. Dôležitosť úlohou učiteľa je vedenie žiakov 

k zodpovednosti. Učiteľ technických predmetov vytvára také 

situácie v ktorých zapája všetkých žiakov v skupine a pri práci 

s nimi ich podporuje a formuje u nich zodpovednosť za svoje 

konanie a výsledky ich práce. Neodmysliteľnou časťou 

vyučovania technických predmetov je aj informovanie žiakov 

o progrese v technike. Oblasť technických predmetov je 

významná neustálou inováciou a využívaním nových 

technológií, materiálov, nástrojov. Tu sa žiada, aby učiteľ 

informoval žiakov o aktuálnych novinkách v technických 

predmetoch. Zistili sme, že realizovaný model prípravy 

učiteľov technických predmetov je postavený optimálne. 

Učitelia technických predmetov využívajú dostatočné 

množstvo učebných pomôcok, rôzne pomocné materiály, 

nahrávky, videonahrávky. Pod pojmom „model” rozumieme 

stratégiu pre realizáciu pedagogickej praxe a vytvorenie miesta 

pre pozorovanie, analýzu pedagogických situácií a 

didaktických stratégií, pre pedagogický rozbor situácií, resp. 

skvalitnenie realizácie pedagogickej praxe študentov, 

odborného centra, ktoré disponuje odborným materiálom, 

didaktickými prostriedkami, videonahrávkami, inštruktážnymi 
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videami, metodickými príručkami, vzormi hospitácií, 

učebnicami,  ktoré pomôžu študentom pri ich príprave. Závery 

nami realizovaného výskumu budú podkladom pre 

skvalitnenie existujúceho modelu odbornej praxe. 

 

Odporúčania pre skvalitnenie praxe: 

 podporovať výskumné činnosti zamerané na 

optimalizáciu a inováciu pregraduálnej prípravy 

budúcich učiteľov technických predmetov, 

 podporovať kooperáciu medzi cvičnými učiteľmi 

a katedrou, 

 zabezpečiť, aby sa na katedre venovala väčšia 

pozornosť práci s cvičnými učiteľmi, zabezpečiť 

kontakt s katedrovým didaktikom, 

 zlepšiť finančné ohodnotenie pre učiteľov, cvičných 

učiteľov zvýšeným sadzby v platových tarifách, 

príplatkami, odmenami, 

 zabezpečiť povinnosť vzdelávania sa pre učiteľov 

v systéme celoživotného vzdelávania aj na oblasť 

práce cvičného učiteľa, 

 viesť budúcich učiteľov technických predmetov 

k tvorbe takých pedagogických situácií, ktoré budú 

žiakov motivovať k hľadaniu inovatívnych riešení 

úloh, 

 viesť budúcich učiteľov technických predmetov 

k kritickému hodnoteniu svojej práce, 

 zdôrazňovať, že tradičný spôsob výučby, ktorý sa 

školách preferuje, už nezodpovedá požiadavkám doby, 

bolo by vhodné hľadať nové prístupy, 

 zdôrazňovať budúcim učiteľom technických 

predmetov, aby  nekopírovali svoje tradičné učiteľské 

vzory zo svojho štúdia na základnej a strednej škole, 

ale introspektívne si vybavovali účinok ich 

pedagogického pôsobenia a snažili sa vo svojej 

učiteľskej práci objaviť inovatívne spôsoby práce.   
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 viesť učiteľov k hľadaniu a objavovaniu talentu 

u žiakov, upozorňovať na chyby avšak pri svojej 

pedagogickej činnosti rozvíjať ich talent, nadanie 

a podporovať ich v divengertnom myslení, 

 organizovať výcviky tvorivosti študentov – 

frekventantov učiteľského štúdia, 

 viesť učiteľov technických predmetov k využívaniu 

viacerých štýlov vyučovania a  striedať formálny a 

direktívny analytický štýl za holistický,  

 viesť učiteľov, aby eliminovali reprodukovanie učiva 

a monológ na hodinách, vyučovanie založiť na dialógu 

a riešeniu problémových úloh, 

Odporúčania pre vedu – výskum:  

 vedeckú činnosť zamerať aj na realizáciu práce 

cvičných učiteľov a pomocou vedeckých nástrojov 

sledovať a komparovať vzdelávacie potreby učiteľov, 

 organizovať vzdelávacie podujatia na rozvoj práce 

učiteľa, rozvoj kritického myslenia, vhodného výberu 

stratégií vyučovania, 

 vyvíjať aktivity smerujúce k zabezpečeniu prísunu 

študentov na štúdium učiteľských smerov, vykonávať 

dôkladnejší nábor budúcich študentov techniky, 

 vynaložiť úsilie na zlepšenie vnímania profesie učiteľa 

a jeho statusu v očiach spoločnosti, 

Vo vzťahu k základným  a stredným školám ako cvičným 

pracoviskám:  

 odborne zabezpečiť priestor na vzdelávanie budúcich 

učiteľov, 

 zabezpečiť učiteľom technických predmetov možnosť 

aktívne vzdelávať sa, 

 pravidelne plánovať a vyhodnocovať profesijný 

rozvoj učiteľa technických predmetov, 

 zabezpečiť vzájomné hospitovanie na vyučovaní 

technických predmetov kolegami aj z iných škôl, 
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 realizovať odborné workshopy na výmenu skúsenosti 

z vyučovania technických predmetov pre učiteľov na 

regionálnej a národnej úrovni, 

 zabezpečiť ocenenie práce učiteľov formou 

dodatočných výhod. 

Aplikovanie výsledkov realizovaného výskumu a 

navrhovaných odporúčaní je  predpokladom pre významné 

skvalitnenie uskutočňovania pedagogickej praxe študentov 

učiteľstva technických predmetov na Katedre technicky a 

informačných technológií. Navrhované odporúčania sú 

aplikovateľné aj na ostatných vysokoškolských 

pracoviskách pripravujúcich budúcich učiteľov. Kvalitná 

príprava budúcich učiteľov je prostriedkom na 

zabezpečenie požadovanej úrovne zručností pedagógov a 

zároveň motiváciou k celoživotnému profesijnému 

rozvoju a úspešnému uplatneniu na trhu práce. 

 

ZÁVER  

 
Rozvoj súčasnej spoločnosti je determinovaný úrovňou vedy, 

techniky, technológií, výroby, schopnosťou spoločnosti 

formovať a rešpektovať všeľudské i morálne hodnoty. 

Technika je a vždy bude súčasťou spoločenského, 

ekonomického, kultúrneho a politického života. Preto je pre 

život a rozvoj každého jednotlivca nutné poskytovať 

komplexné všeobecné vzdelanie, kde popredné miesto zaujíma 

práve technické vzdelávanie ako súčasť spoločenskovedných 

disciplín. Je integrujúcim činiteľom pre prírodovedné 

disciplíny a spolu tvoria bázu pre rozvíjanie technických 

vedomostí, zručností, technického myslenia, tvorivosti a 

pomáhajú pri rozvíjaní kľúčových kompetencií ako 

jednotlivca, tak aj celej spoločnosti. V sústave základného 

všeobecného vzdelávania má technika svoje nezastupiteľné 

miesto. Predmet technika vedie žiakov k získaniu základných 

užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti 
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a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i 

profesijnej orientácie žiakov. Cieľom realizovaného výskumu 

bolo zistiť mieru uplatňovania stratégií kritického a tvorivého 

myslenia v technicky orientovaných predmetoch. Výsledky 

výskumu sme sformulovali ako návrh pre skvalitnenie 

a zlepšenie existujúceho modelu pedagogickej praxe. 

Teoretická časť dizertačnej práce sa venuje didaktike 

technických predmetov, technike a prípravy učiteľa 

technických predmetov s akcentom na pedagogickú prax. 

Pregraduálna príprava je kľúčovým faktorom úspešnosti 

učiteľa kde v kooperácií s cvičným učiteľom vykonáva 

odbornú pedagogickú prax a tým sa stotožňuje s úlohou 

učiteľa. Teoretická časť je doplnená o problematiku 

pedagogickej praxe počas štúdia  a aplikácii kritického 

myslenia v príprave budúcich učiteľov technických 

predmetov. Empirická časť dizertačnej práce je tvorená 

výskumom. V nej sú definované ciele výskumu v rámci 

riešenia témy dizertačnej práce a úlohy, ktorých riešenie 

viedlo k splneniu stanovených cieľov. V empirickej časti práce 

sú uvedené aj predpokladané prínosy pre odbor a pedagogickú 

prax. Súčasťou riešenia práce bolo sformulovanie návrhov na 

skvalitnenie modelu pedagogickej praxe študentov učiteľstva 

technických predmetov. Aj v ratifikovanom Pláne obnovy 

a odolnosti sa v komponente 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie 

vyslovuje význam vzdelávania, ktoré je prispôsobené 

potrebám súčasnej spoločnosti. Všeobecným cieľom 

komponentu je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné 

pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a 

spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti). 

Vypracovaná Komponent 7 je v súlade so špecifickými 

odporúčaniami pre Slovensko (CSRs – Country Specific 

Recommendations), ktoré navrhujú prijatie opatrení na 

zlepšenie kvality vzdelávania na všetkých úrovniach.  
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