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Pedagogická prax je neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy, 
trénerov a iných odborníkov v športe. Hlavnými cieľmi pedagogickej praxe je rozšírenie vedomostí, 
schopností a zručností študentov v športovej edukačnej praxi, sledovanie a analyzovanie výchovno-
vyučovacej činnosti a príprava na samostatné pedagogické pôsobenie. 

 
I. časť 

 
Rozsah a druhy pedagogickej praxe 

 
Bakalárske štúdium - I. stupeň vysokoškolského vzdelávania 
 

Pedagogická prax v študijných 
programoch- 

Typ 
praxe 

Odporúčaný 
semester 

Počet. 
kreditov

Hodinová
dotácia 

Spolu 
hodín 

Počet hodín 
rozborov 

Počet študentov 
v skupine 

PP I (ŠZ) – UŠZ H 4. 4 2 26-28 13 6-12 
PP I (TR) – T, TUT H 5. 4 2 26-28 13 6-12 
PP I (ŠZ) – TŠZ H 5. 4 2 26-28 13 6-12 
PP I (TV) – TUT H 5. 2 3 39-42 18 6-12 
PP I (TV) – U, UŠZ H 6. 2 3 39-42 18 6-12 
PP II (TR) – T, TUT V 6. 4 2 26-28 13 3 
PP II (ŠZ) – TŠZ, UŠZ V 6. 4 2 26-28 13 3 
PP (OV) – U(OV) V 6. 2 3 39-42 18 3 

 
Magisterské štúdium - II. stupeň vysokoškolského vzdelávania 
 

Pedagogická prax v študijných 
programoch- 

Typ 
praxe 

Odporúčaný 
semester 

Počet. 
kreditov

Hodinová 
dotácia 

Spolu 
hodín 

Počet hodín 
rozborov 

Počet študentov 
v skupine 

PP I (III, TR) – TUT  H 1. 3 2 26-28 13 6 
PP I (III, TR) – T H 2. 3 2 26-28 13 6 
PP I (III, ŠZ) – TŠZ, UŠZ H 2. 3 2 26-28 13 6 
PP I (II, TV) – U, TUT, UŠZ V 2. 2 3 39-42 10-20 3 
PP I (OV) – U(OV) S 2. 2 3 39-42 10-20 3 
PP II (III, TV) – U, TUT, UŠZ S 3. 3 4 52-56 30 2 
PP II (OV) – U(OV) S 3. 2 4 52-56 30 2 
PP II (IV, TR) – T S 3. 3 2 26-28 13 2 
PP II (IV, TR) – TUT S 4. 3 2 26-28 13 2 
PP II (IV, ŠZ) – TŠZ, UŠZ S 3. 3 2 26-28 13 2 

H – hospitačná-priebežná prax TV – pedagogická prax z predmetu telesná výchova 
V – výstupová-priebežná prax  TR – pedagogická prax zo športovej špecializácie  
S – výstupová-súvislá prax  ŠZ – pedagogická  prax zo špecializácie v rámci študijného programu šport a zdravie 
PP – pedagogická prax  
 
Skratky študijných programov: 

U  – učiteľstvo predmetu telesná výchova  TUT  – trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 
T  – trénerstvo    UŠZ  – šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova 
TŠZ – šport a zdravie    U(OV) – učiteľstvo predmetov telesná výchova a občianska výchova 
 
 

 



 3

II. časť 
 

Obsahové zameranie 
 

A/ Učiteľstvo predmetu telesná výchova a ďalšej predmetovej špecializácie, 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova a občianska výchova, 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 
Šport a zdravie a a učiteľstvo predmetu telesná výchova 

 
1.stupeň – bakalárske štúdium:  
 
Pedagogická prax I – hospitačná prax (telesná výchova a občianska výchova) 
 

Ciele praxe 

Oboznámiť sa s realitou vyučovania telesnej výchovy v základných a stredných školách (v Bratislave). 
Sledovať konkrétne situácie vo vyučovacom (edukačnom) procese. Merať a zaznamenávať pozorované 
edukačné javy, analyzovať, porovnávať a hodnotiť ich. Prostredníctvom rozborov dospieť k optimálnemu 
vyjasneniu pozorovaných javov a riešeniu didaktickej situácie. Cieľom je aj prvotné získavanie 
pedagogických skúseností z vyučovania a riadenia telovýchovného procesu formou asistentskej praxe 
a samotným vyučovaním minimálne jednej hodiny telesnej výchovy. Hospitačná činnosť a vyhodnocovanie 
edukačných javov je ťažiskovým zámerom pedagogickej praxe I. 
 
2.stupeň – magisterské štúdium: 
 

Pedagogická prax I (II) – výstupová - priebežná prax (telesná výchova a občianska výchova) 
 
Ciele praxe 
Zdokonaliť sa v riadení úvodnej, prípravnej, hlavnej a záverečnej časti hodiny. Zdokonaliť sa v technikách 
pozorovania, merania a vyhodnocovania vybraných edukačných javov a ukazovateľov telovýchovného 
procesu. Oboznámiť sa s organizovaním a riadením záujmovej telesnej výchovy a športu na škole, 
zúčastňovať sa na pedagogickom dozore, na zasadnutí predmetovej komisie, vykonávať ďalšie potrebné 
činnosti podľa pokynov cvičného učiteľa (účasť na športových podujatiach organizovaných školou). 
 
Pedagogická prax II (III) – výstupová - súvislá prax (telesná výchova a občianska výchova) 
 
Ciele praxe 
Prehĺbiť teoretické poznatky a praktické skúsenosti z predchádzajúcej pedagogickej praxe telesnej výchovy, 
získať istotu vo vystupovaní pred žiakmi, zorientovať sa v práci učiteľa telesnej výchovy v jeho priamej 
vyučovacej činnosti, ale aj v činnostiach, ktoré musí zabezpečovať (organizácia športových podujatí v škole, 
účasť so žiakmi na športových podujatiach, vedenie záujmového telovýchovného krúžku a pod.). 
Pedagogická prax II má slúžiť k dotvoreniu profilu absolventa FTVŠ UK – učiteľa telesnej výchovy, ktorý 
po absolvovaní pedagogickej praxe bude schopný viesť samostatne hodiny telesnej výchovy a ďalšie 
organizačné formy vyučovania telesnej výchovy, pri uplatňovaní všetkých pedagogických, didaktických 
a výchovných princípov. 
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B/ Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 

 
 

1.stupeň – bakalárske štúdium:  
 
Pedagogická prax I – hospitačná prax 
 

Ciele praxe 

Rozšíriť špecifické pedagogické vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov zamerané na prácu  
v edukačnom prostredí športovej prípravy mládeže. Na základe pozorovania a rozborov tréningových 
jednotiek detí a mládeže dospieť k optimálnemu vyjasneniu pozorovaných edukačných javov a riešeniu 
didaktickej situácie. 
 
Pedagogická prax II – výstupová - priebežná prax 
 

Ciele praxe 

Zdokonaliť a overiť špecifické pedagogické vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov zamerané na prácu  
v edukačnom prostredí športovej prípravy mládeže. Pripraviť študentov na teoretickú a praktickú zložku 
činnosti trénera prostredníctvom čiastkových metodických výstupov v rámci tréningového procesu mládeže. 
Oboznámiť sa s organizovaním a riadením tréningového procesu detí a mládeže. 
 
2.stupeň – magisterské štúdium: 
 

Pedagogická prax I (III) – hospitačná prax 
 
Ciele praxe 
Rozšíriť špecifické pedagogické vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov zamerané na prácu  
v edukačnom prostredí vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých. Na základe 
pozorovania a rozborov tréningových jednotiek dospieť k optimálnemu vyjasneniu pozorovaných 
edukačných javov a riešeniu didaktickej situácie. Zdokonaliť sa v technikách pozorovania, merania 
a vyhodnocovania vybraných javov a ukazovateľov tréningového procesu. Zúčastňovať sa na športových 
podujatiach organizovaných príslušným klubom. 
 
Pedagogická prax II (IV) – výstupová - súvislá prax 
 
Ciele praxe 

Prehĺbiť teoretické poznatky a praktické skúsenosti z predchádzajúcej pedagogickej praxe prostredníctvom 
súvislých metodických výstupov a komplexnej činnosti trénera. Pedagogická prax II (IV) má slúžiť 
k dotvoreniu profilu absolventa FTVŠ UK – trénera najvyššej kvalifikácie, ktorý po absolvovaní 
pedagogickej praxe bude schopný viesť samostatne tréningový proces na úrovni vrcholového športu 
mládeže, prípadne dospelých. Vytvoriť u študentov profesionálny vzťah k trénerskému povolaniu. 
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C/ Šport a zdravie 
Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova 

 
1.stupeň – bakalárske štúdium:  
 
Pedagogická prax I – hospitačná prax 
 

Ciele praxe 

Rozšíriť špecifické pedagogické vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov zamerané na prácu  
v edukačnom prostredí športu pre všetkých. Na základe pozorovania a rozborov telovýchovného procesu 
a individuálnych voľno-časových pohybových aktivít dospieť k optimálnemu vyjasneniu pozorovaných 
javov a riešeniu didaktickej situácie.  
 
Pedagogická prax II – výstupová - priebežná prax 
 

Ciele praxe 

Zdokonaliť a overiť špecifické pedagogické vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov zamerané na prácu  
v edukačnom prostredí športu pre všetkých. Pripraviť študentov na teoretickú a praktickú zložku činnosti 
trénera, inštruktora a cvičiteľa prostredníctvom čiastkových metodických výstupov v rámci telovýchovného 
procesu v jednotlivých športových špecializáciách športu pre všetkých a voľno-časových pohybových 
aktivít. Oboznámiť sa s organizovaním a riadením telovýchovného procesu ako aj rôznych pohybových 
aktivít v rámci športu pre všetkých. 
 
2.stupeň – magisterské štúdium: 
 

Pedagogická prax I (III) – hospitačná prax 
 
Ciele praxe 
Rozšíriť špecifické pedagogické vedomosti, schopnosti a zručnosti študentov zamerané na prácu  
v edukačnom prostredí športu pre všetkých. Na základe pozorovania a rozborov cvičebných jednotiek 
dospieť k optimálnemu vyjasneniu pozorovaných javov, analýze jednotlivých zložiek telovýchovného 
procesu, zhodnoteniu organizácie, riadenia a komunikácie v konfrontácii so stanovenými  cieľmi.  
 
Pedagogická prax II (IV) – súvislá výstupová prax  
 
Ciele praxe 
Prehĺbiť teoretické poznatky a praktické skúsenosti z predchádzajúcej pedagogickej praxe prostredníctvom 
súvislých metodických výstupov a komplexnej činnosti trénera, inštruktora a cvičiteľa. Overiť vhodnosť 
výberu didaktických postupov a adekvátnosť zvolenej štruktúry, obsahu cvičebnej jednotky a foriem,  
s prihliadnutím na osobitosti cvičencov (klientov), vhodnosť využitia didaktickej techniky, hudby, náčinia, 
náradia. Pedagogická prax II (IV) má slúžiť k dotvoreniu profilu absolventa FTVŠ UK – trénera, inštruktora 
a cvičiteľa najvyššej kvalifikácie v rámci športu pre všetkých, ktorý po absolvovaní pedagogickej praxe 
bude schopný viesť samostatne telovýchovný proces v jednotlivých športových špecializáciách športu  
pre všetkých a voľno-časových pohybových aktivít. 
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III. časť 
 

Realizácia pedagogickej praxe, povinnosti študentov, kreditové požiadavky 

 

1. Pedagogická prax (ďalej len prax) sa realizuje v podľa schváleného harmonogramu štúdia  

pre jednotlivé študijné programy v príslušnom akademickom roku. 

2. Študenti sú povinní absolvovať všetky druhy praxe v plnom rozsahu a v určenej následnosti 

vychádzajúc z charakteristiky častí (jednotiek) študijného programu a podľa pokynov a požiadaviek 

príslušnej katedry, ktorá daný typ alebo druh praxe organizuje. 

3. Študenti sú povinní zapísať si jednotlivé praxe v určených termínoch podľa harmonogramu štúdia pre 

jednotlivé študijné programy. 

4. Termíny praxe a spôsob prihlasovania sa študentov jednotlivých študijných programov ako aj 

športových špecializácií určuje príslušná katedra. Vo výnimočných prípadoch (športová reprezentácia, 

choroba a pod.), môže študent požiadať katedru o zmenu termínu vykonania praxe. Prax však musí byť 

realizovaná v tom roku štúdia a v predpísanej následnosti, ako je zaradená v študijnom pláne. 

5. Spôsob realizácie praxe (hospitačnej, výstupovej - priebežnej, výstupovej - súvislej)  

pre jednotlivé študijné programy, termíny, miesto a výber cvičných učiteľov a trénerov sú plne 

v kompetencii príslušnej katedry. Príslušná katedra (organizátori praxe) odovzdá plán praxe  

na daný semester koordinátorovi praxe pre študijný program. 

6. Každý semester praxe je ukončený kreditovým hodnotením, požiadavky na jeho udelenie sú: 

a) absolvovanie praxe v plnom rozsahu, 

b) splnenie požadovaných úloh praxe (podľa pokynov organizátorov praxe z jednotlivých katedier – 

na inštruktáži), 

c) odovzdanie pedagogického denníka na kontrolu, 

d) odovzdanie záznamu o činnosti študenta a hodnotenia študenta na praxi, ktoré vypracoval cvičný 

učiteľ, resp. cvičný tréner. 
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IV. časť 
Organizačné zabezpečenie 

 

Pedagogická prax (ďalej len prax) sa realizuje v rôznych školských, športových a telovýchovných 
subjektoch (základné školy, stredné školy, FTVŠ UK, útvary talentovanej mládeže, športové kluby, 
telovýchovné jednoty, občianske združenia, centrá voľného času, detské tábory, športové kempy, odbory 
RTVŠ detí a mládeže, dospelých a postproduktívneho veku, a pod.), na rôznych školských (fakultných) 
i mimo školských (mimo fakultných) aktivitách a podujatiach (povinné vyučovanie, nepovinné vyučovanie, 
záujmová telovýchovná činnosť, športové krúžky, kurzy s telovýchovným a športovým zameraním – 
obsahom). 
 

Cviční učitelia, tréneri, inštruktori alebo cvičitelia a ich povinnosti a odmeňovanie  
1. Cvičných učiteľov a trénerov navrhujú učitelia príslušnej katedry (učitelia športovej špecializácie) 

v spolupráci s metodikmi praxe na katedre. Ich výber podlieha schváleniu organizátorom praxe  
na katedre. 

2. Podmienky pre výber cvičného učiteľa: 
- pedagogická prax učiteľa telesnej výchovy - 7 rokov, 
- dobré referencie od organizátora alebo metodika praxe, 
- učiteľ telesnej výchovy považovaný za skúseného odborníka s ochotou venovať sa výchove 

a príprave budúcich učiteľov, 
- adekvátne podmienky na vyučovanie telesnej výchovy na škole, kde cvičný učiteľ pôsobí, 
- súhlas riaditeľa danej školy k výkonu cvičného učiteľa, 
-  schopnosť školy zabezpečiť rozsah a požiadavky praxe. 

3. Podmienky pre výber cvičného trénera, inštruktora a cvičiteľa: 
- najvyššia trénerská, inštruktorská a cvičiteľská kvalifikácia (tréner I. triedy alebo IV.,  

prípadne V. stupňa), 
- dĺžka trénerskej, inštruktorskej alebo cvičiteľskej praxe minimálne 5 rokov, 
- dobré referencie od organizátora alebo metodika praxe, 
- adekvátne podmienky na realizáciu praxe v športovom subjekte (klube), kde cvičný tréner pôsobí, 
- schopnosť športového subjektu (klubu) zabezpečiť rozsah a požiadavky praxe. 

4. Povinnosti cvičného učiteľa a trénera: 
- vedie študentov FTVŠ UK (ďalej len študentov) počas praxe a dbá na plnenie všetkých úloh 

vyplývajúcich z programu praxe (hospitácie, rozbory, záznamy, príprava, výstupy, dokumentácia, 
hodnotenie); 

- vedie si potrebnú evidenciu o činnosti študentov na praxi (témy, zoznamy, záznamy, rozbory a pod.); 
- vypracuje hodnotenie praxe študenta, resp. podklady k hodnoteniu činnosti študenta a odovzdá ich 

najneskôr v kreditovom týždni metodikovi praxe na príslušnej katedre. 
5. Odmeňovanie cvičných učiteľov a trénerov sa uskutočňuje na základe metodického pokynu MŠ SR a 

na základe rozhodnutia vedenia FTVŠ UK.  
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Metodik praxe na katedre  

1. Na metodické zabezpečenie praxe zainteresované katedry FTVŠ UK poveria učiteľa (učiteľov) 

funkciou metodika praxe na katedre. Metodik praxe (v zásade učiteľ fakulty so skončenou 

aprobáciou učiteľstvo predmetu telesná výchova, respektíve učiteľ športovej špecializácie) 

zabezpečuje jednotlivé druhy pedagogickej praxe.  

2. Metodik praxe I nemôže byť súčasne cvičným učiteľom alebo trénerom tej istej skupiny študentov. 

3. Povinnosti metodika praxe na katedre: 

- zodpovedá za výber praxe a odbornú spôsobilosť cvičného učiteľa alebo trénera, 

- zostavuje program praxe (obsah, úlohy pre študentov, pokyny pre cvičného učiteľa alebo trénera) 

vychádzajúc z centrálneho programu praxe na fakulte, 

- zúčastňuje sa pedagogickej praxe I podľa plánu praxe spolu s cvičným učiteľom alebo trénerom, 

- vyhodnocuje podklady od cvičného učiteľa alebo cvičného trénera a  kontroluje splnenie 

kreditových požiadaviek, 

- udeľuje študentom za prax kreditové hodnotenie, 

- spolupracuje s organizátorom praxe na katedre pri dôslednom zabezpečovaní praxe. 

4. Metodikovi praxe na katedre sa do semestrálneho úväzku započítavajú hodiny na základe 

rozhodnutia Vedenia FTVŠ UK.  

 

Organizátor praxe na katedre  

1. Na organizačné zabezpečenie praxe zainteresované katedry FTVŠ UK poveria učiteľa katedry 

funkciou organizátora praxe na katedre. Organizátor praxe zabezpečuje jednotlivé druhy praxe.  

2. Povinnosti organizátora praxe na katedre: 

- koordinuje činnosť metodikov praxe na katedre, 

- v spolupráci s metodikmi praxe a učiteľmi špecializácie organizačne zabezpečuje realizáciu praxe  

na katedre, 

- je zodpovedný za vypracovanie a včasné odovzdanie plánu praxe vedúcemu katedry a koordinátorovi 

praxe pre študijný program, 

- vedie požadovanú evidenciu (plán praxe, zoznamy cvičných učiteľov, cvičných trénerov a študentov, 

korešpondenciu praxe, výkazy praxe a pod.), 

- vypracúva príslušné správy a podklady o praxi na katedre a odovzdáva ich koordinátorovi praxe  

pre študijný program. 

3. Organizátorovi praxe sa do semestrálneho úväzku započítavajú hodiny na základe rozhodnutia 

Vedenia FTVŠ UK.  

 



 9

Koordinátor praxe na fakulte 

1. Koordináciu jednotlivých druhov praxí v rámci študijných programov zabezpečujú: 

a) koordinátor praxe pre študijné programy Učiteľstvo predmetu telesná výchova a ďalšej 

predmetovej špecializácie, Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova, Šport a zdravie 

a učiteľstvo predmetu telesná výchova, 

b) koordinátor praxe pre študijný program Trénerstvo a Trénerstvo a učiteľstvo predmetu 

telesná výchova, 

c) koordinátor praxe pre študijný program Šport a zdravie a Šport a zdravie a učiteľstvo 

predmetu telesná výchova, 

2. Povinnosti koordinátora praxe na fakulte: 

- zostavuje centrálny harmonogram a program praxe pre študijný program, 

- koordinuje činnosť organizátorov na katedrách – vydáva pokyny pre realizáciu praxí, 

- odovzdáva podklady pre referát ekonomiky práce, 

- spracúva plán, podklady na priebežné a celkové hodnotenie praxe pre študijného prodekana. 

3. Koordinátorovi praxe pre študijný program sa do semestrálneho úväzku započítavajú hodiny  

na základe rozhodnutia Vedenia FTVŠ UK.  

 
V.  časť 

 
Záverečné ustanovenia  

 

1. Vzhľadom na špecifické podmienky pedagogickej praxe na katedrách (široká škála špecializácií), je 

možné v odôvodnených prípadoch a so súhlasom vedúceho katedry a koordinátora praxe realizovať 

prax i mimo Bratislavy, ale bez nároku študentov, cvičných učiteľov a trénerov na finančné 

zabezpečenie (napr. cestovné, prenájmy, odmeny). 

2. Podobne je to i s realizáciou praxe formou blokovej výučby (soboty, nedele); táto je možná len  

bez nároku na ďalšie finančné zabezpečenie zo strany fakulty. 

 
 
 
 
 
V Bratislave, 15.12.2009                                           Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  

dekan FTVŠ UK    
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Prílohy: 
 
- Evidenčný list cvičného učiteľa, trénera, inštruktora alebo cvičiteľa     11 

 

Študijné programy: 

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV, Šport a zdravie, Šport a zdravie a učiteľstvo TV 

- Hospitačný záznam tréningovej jednotky        12 

- Príprava na tréningovú jednotku         13 

- Hodnotenie pedagogickej praxe študenta FTVŠ UK – hospitačná prax    14 

- Hodnotenie pedagogickej praxe študenta FTVŠ UK – výstupová priebežná prax   15 

- Hodnotenie pedagogickej praxe študenta FTVŠ UK – výstupová súvislá prax   16 

 

Študijné programy: 

Učiteľstvo TV v kombinácii, Učiteľstvo OV a TV, Trénerstvo a učiteľstvo TV, Šport a zdravie a učiteľstvo TV 

- Hospitačný záznam z vyučovacej hodiny        17 

- Príprava na vyučovaciu hodinu          19 

- Výkaz o rozsahu vykonanej praxe - Pedagogická prax I študentov bakalárskeho štúdia  21 

- Individuálny záznam o činnosti študenta na pedagogickej praxi I – bakalárske štúdium  22 

- Výkaz o rozsahu vykonanej praxe - Pedagogická prax I študentov magisterského štúdia  23 

- Výkaz o rozsahu vykonanej praxe - Pedagogická prax II študentov magisterského štúdia  24 

- Hodnotenie študenta z pedagogickej praxe I / II v magisterskom štúdiu    25 

- Individuálny záznam o činnosti študenta na pedagogickej praxi I a II – magisterské štúdium  26 

 



 11

Evidenčný list cvičného učiteľa alebo trénera 
(vyplňuje cvičný učiteľ, tréner, inštruktor alebo cvičiteľ) 

Katedra:       Aprobácia / Športová špecializácia: 

Meno a priezvisko (titul): 

Dátum narodenia:     Rodné číslo: 

Číslo OP: 

Zamestnávateľ:     Funkčné zaradenie: 

Adresa do práce 

- mesto:    ul. č.:    PSČ: 

- č. tel.:  

- e-mail: 

- fax: 

Adresa bydliska 

- č. tel.:  

- e-mail: 

Trénerská,  inštruktorská alebo cvičiteľská kvalifikácia (uvedie aj učiteľ, ak nejakú má): 

Počet rokov učiteľskej / trénerskej / inštruktorskej / cvičiteľskej praxe: 

Cvičná škola / trénerské pôsobisko (telovýchovná jednota, oddiel a pod.): 

V období posledných troch rokov vykonával funkciu cvičného učiteľa / trénera / inštruktora / cvičiteľa 

na FTVŠ UK: 

 Akademický rok Počet študentov Rok štúdia študentov Typ praxe 

1.      

2.      

3.      

 

Číslo osobného účtu: 

Kód banky: 

Špecifický symbol: 

 

Iné dôležité údaje: 

 

 

Pozn.: Evidenčný list je potrebné vyplniť pred podpísaním dohody o pracovnej činnosti.  
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Hospitačný záznam tréningovej jednotky 

(vyplňuje študent) 

Špecializácia (šport): 

Telovýchovná jednota (oddiel, klub a pod.): 

Miesto: 

Dátum a čas: 

Počet trénujúcich (pohlavie): 

Tréner / Inštruktor / Cvičiteľ: 

Pozorovateľ: 

Hlavný cieľ tréningovej jednotky: 

Obsah: 

Úvodná časť: 

 

 

Prípravná časť: 

 

 

Hlavná časť: 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnotenie tréningovej jednotky: 
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Príprava na tréningovú jednotku 

(vyplňuje študent) 

Šport, športová aktivita:  

Dátum a čas: 

Počet trénujúcich: 

Vek: 

Pomôcky: 

Tréner / Inštruktor / Cvičiteľ: 

Hlavný cieľ tréningovej jednotky: 

 

Obsah: 

 

 

 

Úvodná časť: 

 

Prípravná časť: 

 

Hlavná časť: 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

 

 

 

 

Prípravu schválil: 

Hodnotenie (rozbor) realizovanej tréningovej jednotky (klady a nedostatky): 
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Hodnotenie pedagogickej praxe študenta FTVŠ UK 

bakalárske štúdium alebo magisterské štúdium 

(vyplňuje cvičný tréner, inštruktor alebo cvičiteľ) 
 
Vážený kolega, vážená kolegyňa! 
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri realizácii pedagogickej praxe našich študentov! 
 
 Pokyny k realizácii praxe: 

1. Prosíme Vás, aby ste po skončení praxe ohodnotili činnosť študentov v určených základných 
oblastiach a určili celkové hodnotenie. 

2. Máte k dispozícii 6 bodovú škálu, 5 bodov je najlepšie hodnotenie a 0 bodov najslabšie. Hodnotenie 
zakrúžkujte. 

3. V priebehu semestra je rozsah praxe 2 hodiny za týždeň a žiadame Vás, aby ste ho dodržali. Prax 
môžete realizovať aj blokovou formou, ktorá musí zodpovedať 26-28 vyučovacím hodinám 
a minimálne 13 hodinám rozborov. 

4. Po skončení praxe podpíšte hodnotenie a pošlite metodikovi praxe na katedre do 5 dní od ukončenia 
praxe na FTVŠ UK. 

 
HODNOTENIE ŠTUDENTA – HOSPITAČNÁ PRAX (I, I (III)) 

 
HOSPITÁCIA TJ HODNOTENIE 

Hospitačný záznam TJ, obsahu jednotlivých častí TJ 5  4  3  2  1  0 
Pozorovanie a evidencia obsahu  TJ a činnosti trénera  

(inštrukcia, vysvetľovanie, korekcia chýb)  
5  4  3  2  1  0 

Pozorovanie a evidencia činnosti edukantov 

(zapojenie do pohybovej činnosti, fyziologická krivka) 
5  4  3  2  1  0 

Pozorovanie a evidencia metodicko-organizačných foriem 5  4  3  2  1  0 
Pozorovanie a evidencia sociálno-interakčných foriem 5  4  3  2  1  0 
  

INÉ AKTIVITY  
Vedenie denníka pedagogickej praxe 5  4  3  2  1  0 

Pozorovanie zápasov 5  4  3  2  1 0 
Záznam hernej štatistiky 5  4  3  2  1 0 

 5  4  3  2  1 0 

CELKOVÉ HODNOTENIE 5  4  3  2  1  0 
Meno a priezvisko študenta: 

Meno a priezvisko cvičného trénera / inštruktora / cvičiteľa: 

Dátum a podpis cvičného trénera / inštruktora / cvičiteľa: 
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Hodnotenie pedagogickej praxe študenta FTVŠ UK 

bakalárske štúdium 

(vyplňuje cvičný tréner, inštruktor alebo cvičiteľ) 
 

Vážený kolega, vážená kolegyňa! 
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri realizácii pedagogickej praxe našich študentov! 
 
 Pokyny k realizácii praxe: 

1. Prosíme Vás, aby ste po skončení praxe ohodnotili činnosť študentov v určených základných 
oblastiach a určili celkové hodnotenie. 

2. Máte k dispozícii 6 bodovú škálu, 5 bodov je najlepšie hodnotenie a 0 bodov najslabšie. Hodnotenie 
zakrúžkujte. 

3. V každom semestri je rozsah praxe priebežne 2 hodiny za týždeň a žiadame Vás, aby ste ho dodržali. 
Prax môžete realizovať aj blokovou formou, ktorá musí zodpovedať 26-28 vyučovacím hodinám a 
minimálne 13 hodinám rozborov. 

4. Po skončení praxe podpíšte hodnotenie a pošlite ho organizátorovi praxe na katedre FTVŠ UK do 5 
dní od ukončenia praxe. 

   
HODNOTENIE ŠTUDENTA – VÝSTUPOVÁ PRIEBEŽNÁ PRAX (II) 

 
METODICKÉ VÝSTUPY HODNOTENIE 

Vysvetlenie a určenie kľúčových bodov cvičenia 5  4  3  2  1  0 
Ukážka pohybovej činnosti 5  4  3  2  1  0 
Organizácia cvičenia, racionálnosť a efektivita 5  4  3  2  1  0 
Korekcia pohybovej činnosti, cvičenia 5  4  3  2  1  0 
Výber cvičení, primeranosť 5  4  3  2  1  0 
Vystupovanie a prístup k edukantom 5  4  3  2  1  0 
Používanie odbornej terminológie 5  4  3  2  1  0 

INÉ AKTIVITY  

Prípravy na TJ 
5  4  3  2  1  0 

Vedenie denníka praxe 
5  4  3  2  1  0 

 5  4  3  2  1 0 

 5  4  3  2  1 0 

CELKOVÉ HODNOTENIE 5  4  3  2  1  0 
 

Meno a priezvisko študenta: 

Meno a priezvisko cvičného trénera / inštruktora / cvičiteľa: 

Dátum a podpis cvičného trénera / inštruktora / cvičiteľa: 
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Hodnotenie pedagogickej praxe študenta FTVŠ UK 

magisterské štúdium 

(vyplňuje cvičný tréner, inštruktor alebo cvičiteľ) 
 

Vážený kolega, vážená kolegyňa! 
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri realizácii pedagogickej praxe našich študentov! 
 
 Pokyny k realizácii praxe: 

1. Prosíme Vás, aby ste po skončení praxe ohodnotili činnosť študentov v určených základných 
oblastiach a určili celkové hodnotenie. 

2. Máte k dispozícii 6 bodovú škálu, 5 bodov je najlepšie hodnotenie a 0 bodov najslabšie. Hodnotenie 
zakrúžkujte. 

3. V každom semestri je rozsah praxe priebežne 2 hodiny za týždeň a žiadame Vás, aby ste ho dodržali. 
Prax môžete realizovať aj blokovou formou, ktorá musí zodpovedať 26-28 vyučovacím hodinám a 
minimálne 13 hodinám rozborov. 

4. Po skončení praxe podpíšte hodnotenie a pošlite organizátorovi praxe na katedre FTVŠ UK do 5 dní 
od ukončenia praxe. 

 
HODNOTENIE ŠTUDENTA – SÚVISLÁ PRAX II (IV) 

 
METODICKÉ VÝSTUPY HODNOTENIE

Vysvetlenie a určenie kľúčových bodov cvičenia 5  4  3  2  1  0 
Ukážka pohybovej činnosti 5  4  3  2  1  0 
Organizácia cvičenia, racionálnosť a efektivita 5  4  3  2  1  0 
Korekcia pohybovej činnosti, cvičenia 5  4  3  2  1  0 
Výber cvičení, primeranosť 5  4  3  2  1  0 
Vystupovanie a prístup k edukantom 5  4  3  2  1  0 
Používanie odbornej terminológie 5  4  3  2  1  0 

INÉ AKTIVITY  
Prípravy na TJ, spracovanie plánu mikrocyklu, mezocyklu 5  4  3  2  1  0 
Aktivity v edukačnom prostredí športu 

(športový klub, športový tábor, športové školy) 
5  4  3  2  1  0 

Vedenie denníka praxe 5  4  3  2  1 0 

 5  4  3  2  1 0 

CELKOVÉ HODNOTENIE 5  4  3  2  1  0 
 

Meno a priezvisko študenta: 

Meno a priezvisko cvičného trénera / inštruktora / cvičiteľa: 

Dátum a podpis cvičného trénera / inštruktora / cvičiteľa: 
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Hospitačný záznam z vyučovacej hodiny (číslo .....) 
(vyplňuje študent) 

 
Dátum vyučovania: 

Hospitácia u vyučujúceho/cej: 

Meno hospitujúceho/ej študenta/ky: 

Tematický celok:     Poradie vyučovacej hodiny v dni: 

Trieda (cvičebná skupina):    Pohlavie cvičiacich: 

Počet cvičiacich:      

Počet necvičiacich:      

 
Téma vyučovacej hodiny: 
 
Cieľ vyučovania: 

a) osvojovanie pohybových činností (návyky, zručnosti): 
b) rozvoj pohybových schopností: 
c) výchovné pôsobenia: 
d) osvojovanie vedomostí: 

 
Pomôcky na vyučovanie: 
 
 
 
Priebežný 
čas 

Obsah vyučovania 
(pohybové činnosti, pohybové 
schopnosti, výchovné 
pôsobenie,  vedomosti) 

Organizácia žiakov a 
dávkovanie zaťaženia 

Metódy a 
poznámky 
k vyučovaniu 

Úvodná 
časť:i

 
 
 
 

Cieľ na vyučovaciu hodinu:   

Prípravná 
časť: 
Rozohriatie 
 
 
Všeobecné 
rozcvičenie: 
 
 
 
 
 
 
Špeciálne 
rozcvičenie 
 
 

   



 18

 
 
 
 
 
 
 
Hlavná časť: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Záverečná 
časť: 
Upokojujúca 
časť: 
 
 
 
Formálna 
časť: 
 
 

   

 
Vlastné zhodnotenie odučenej hodiny: 
 
 
 
 
 
 
1  Každý si upraví veľkosť pre jednotlivé časti vyučovacej hodiny podľa vlastnej potreby pozorovaných, meraných 
a zaznamenaných oblastí hospitácie. 
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Príprava na vyučovaciu hodinu (číslo ....) 
(vyplňuje študent) 

 
Dátum vyučovania: 

Vyučujúci/a (meno študenta/ky  FTVŠ UK): 

Cvičný/á učiteľ/ka (meno): 

Podpis cvičného/nej učiteľa/ky (kontrola prípravy): 

 

Tematický celok:     Poradie vyučovacej hodiny v dni: 

Trieda (cvičebná skupina):    Pohlavie cvičiacich: 

Počet cvičiacich:       

Počet necvičiacich:      

 
Téma vyučovacej hodiny: 
 
Cieľ vyučovania: 

e) osvojovanie pohybových činností (návyky, zručnosti): 
f) rozvoj pohybových schopností: 
g) výchovné pôsobenia: 
h) osvojovanie vedomostí: 

 
Pomôcky na vyučovanie: 
 
 
 
Priebežný 
čas 

Obsah vyučovania 
(pohybové činnosti, pohybové 
schopnosti, výchovné 
pôsobenie,  vedomosti) 

Organizácia žiakov a 
dávkovanie zaťaženia 

Metódy a  
poznámky 
k vyučovaniu 

Úvodná 
časť:ii

 
 
 
 

Cieľ na vyučovaciu hodinu:   

Prípravná 
časť: 
Rozohriatie: 
 
 
Všeobecné 
rozcvičenie: 
 
 
 
Špeciálne 
rozcvičenie 
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Hlavná časť: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Záverečná 
časť: 
Upokojujúca 
časť: 
 
 
 
Formálna 
časť: 
 
 

   

 
Pripomienky a poznámky z rozboru cvičného/nej  učiteľa/ky k odučenej hodine: 
 
 
 
Vlastné zhodnotenie odučenej hodiny: 
 
 
 
 
 
 
 
1  Každý jeden si upraví veľkosť pre jednotlivé časti vyučovacej hodiny podľa vlastnej potreby (podľa svojho pripraveného 
obsahu, podľa svojich nákresov v organizácii, podľa svojich napísaných metód  a poznámok). To isté platí pre  pripomienky 
a poznámky  z rozboru a vlastné zhodnotenie. 
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Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 

FTVŠ UK v  Bratislave 
 

Pedagogická prax I študentov bakalárskeho štúdia 
 

VÝKAZ O ROZSAHU VYKONANEJ PRAXE 
 
Mená cvičných učiteľov zabezpečujúcich pedagogickú prax I na danej cvičnej škole: 
 

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

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

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

............................................................................ 
 
Metodik praxe: 
 
Adresa školy: 
 
Termín praxe (semester):     
 
Mená študentov a skratka študijného programu: 
 

1. ........................................................................................................... 
2. ........................................................................................................... 
3. ........................................................................................................... 
4. ........................................................................................................... 
5. ........................................................................................................... 
6. ........................................................................................................... 
7. ........................................................................................................... 
8. ........................................................................................................... 
9. ........................................................................................................... 
10. ........................................................................................................... 
11. ........................................................................................................... 
12. ........................................................................................................... 
 
Vykázaný počet hodín rozborov: 

meno cvičného učiteľa vykázaný počet hodín rozborov odmena 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Súhlas organizátora praxe:                                   V Bratislave dňa: 
 
Súhlas koordinátora praxe:                                               V Bratislave dňa: 
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INDIVIDUÁLNY ZÁZNAM O ČINNOSTI ŠTUDENTA  
NA PEDAGOGICKEJ PRAXI I (bakalárske štúdium) 

 
 
Téma hospitovanej (H), asistovanej (A), samostatne odučenej vyučovacej hodiny (V) a rozboru  (R) 
 

dátum  téma Podpis cvičného učiteľa, 
resp. metodika praxe 
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Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 
FTVŠ UK v  Bratislave 

 
Pedagogická prax I študentov magisterského štúdia 

 
VÝKAZ O ROZSAHU VYKONANEJ PRAXE 

 
Meno cvičného učiteľa: 
 
Adresa školy: 
 
Termín praxe: 
 
 
Mená študentov a skratka študijného programu: 
 
 
1. ........................................................................................................... 
 
 
2. ........................................................................................................... 
 
 
3............................................................................................................ 
 
 
 
 
Vykázaný počet dní:       
                      
Vykázaný počet hodín rozborov:                        Dátum a podpis cvičného učiteľa: 
 
 
Odmena za prácu: 
 
 
 
Súhlas organizátora praxe:                                   V Bratislave dňa: 
 
 
Súhlas koordinátora praxe:                                                  V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
Vyplnený výkaz žiadame odovzdať na Katedru športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK 
v Bratislave do 5 dní od ukončenia praxe.                                                                                     
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Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 

FTVŠ UK v  Bratislave 
 

Pedagogická prax II študentov magisterského štúdia 
 

VÝKAZ O ROZSAHU VYKONANEJ PRAXE 
 

Meno cvičného učiteľa: 
 
Adresa školy: 
 
Termín praxe: 
 
 
Mená študentov a skratka študijného programu: 
 
 

1. ........................................................................................................... 
 
 

2. ........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Vykázaný počet dní: 
 
Vykázaný počet hodín rozborov:          Dátum a podpis cvičného učiteľa: 
 
 
 
Odmena za prácu: 
 
 
 
Súhlas organizátora praxe:                                   V Bratislave dňa: 
 
 
Súhlas koordinátora praxe:                                             V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
Vyplnený výkaz žiadame odovzdať na Katedru športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK 
v Bratislave do 5 dní od ukončenia praxe.                                                                                   
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Hodnotenie študenta z pedagogickej praxe ...(I alebo II)  
v magisterskom štúdiu 

 
 
Meno študenta:     Študijný program: 
 
Termín praxe: 
 
Miesto praxe: 
 
Meno cvičného učiteľa: 
 
 
Ukazovatele hodnotenia A B C D E Fx Poznámky 

1.Úroveň písomných príprav        

2. Formulácia cieľov a aktualizácia učiva         

3. Výber učiva, ovládanie učiva         

4. Využívanie vyučovacieho času, organizácia 
hodiny 

       

5. Aktuálnosť využívania ukážok, bezpečnosť. 
pri cvičení 

       

6. Aktivizácia a motivácia        

7.Zabezpečenie spätnej väzby k žiakom        

8. Hodnotenie dosiahnutých výkonov žiakov        

9. Študentovo správanie sa k žiakom        

10. Záujem o vyučovanie        

 
Stručná charakteristika študenta: 
 
 
 
 
 
 
Výsledok praxe A B C D E Fx  

 
 
Dátum:                                                         Podpis cvičného učiteľa: 
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INDIVIDUÁLNY ZÁZNAM O ČINNOSTI ŠTUDENTA  
NA PEDAGOGICKEJ PRAXI I, resp. II (magisterské štúdium) 

 
 
Téma hospitovanej (H), asistovanej (A), samostatne odučenej vyučovacej hodiny (V) a rozboru (R) 
 
 

dátum  
 

téma podpis cvičného 
učiteľa 

podpis 
študenta 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
* V prípade potreby vytlačte a vyplňte ďalší list individuálneho záznamu a očíslujte ich 
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