
DIALEKTIKA OD BÖKNEJ A SPOLOCENSKO-POLITICKEJ PRAXE,
JEJ OBSAH A METODIKA NA VSj

LUDOVÍT V1SNO VSKY 

V systéme prípravy budúcich ucitel'ov popri ideovej, politickej, odbornej
a pedagogicko-nietodickej zlozke má vyznamné miesto pr íprava ucitel 'a na
mimoskolskú cinnost ' — prácu s det 'mi a s mládezou, kultúrno-osvetovú a 
verejno-politickú prácu, ako integrálna súcast ' celkového dotvárania profi lú
socialistického ucitel 'a. Dólezitost' svstematickej prípravy ucitel ' a na mimos-
kolskú cinnost' potvrdili rokovania straníckych orgánov, vyjadrená je v 
„Projekte dalsieho rozvoja csl. vychovno-vzdelávacej sústavy". Zavázu je nás
k nej aj tvorivá realizácia záverov XVI. zjazdu KSC v podmienkach vysokych
skól. Práca ucitel 'a socialistickej skoly sa neobmedzuje len 11a cinnost' v 
skole a iné vychovno-vzdelávacie zariadenia. Ucitel ' bol i je verejnym pracov-
níkom, akt ívnym propagátorom i realizátorom skolskej politiky KSC, k t o ry
sa zúcastnuje na politickej práci v skole i mimo nej. Aktívne sa má podiel 'at '
ua vychovnej práci v detskej i mládezníckej organizácii. Potrebné predpok-
lady ]jre túto cinnost' mőze získat' kazdy student v spolocensko-politickej
praxi.

Spolocensko-politická prax studentov predstavuje u vysokoskolského
studenta a zvlást ' poslucháca ucitel'skej fakul ty vyznamny prostriedok prí-
pravy na mnohostrannú, tvorivú vychovno-vzdelávaciu cinnost' v skole i 
mimo nej, obohacuje a rozvíja osobnost' mladého cloveka, v nej získavajú
uplatnenie jeho vedomosti, schopnosti. spolocenská akt ivita, formuje sa
sociálna zrelost'.

Spolocensko-politická prax ako systém teoretickych vedomosti a prak-
tickych cinností s tudentov umoznuje s tudentovi nadobudnút ' nevyhnutné
vedmosti a návyky pre organizátorskú a spolocensko-politickú prácu v kolek-
tíve. Dnes skoro kazdy vysokoskolsky vzdelany odborník bude pracovat ' s 
l 'udmi, ]>reto návyky z organizátorskej práce s l'udmi sú súcast 'ou jeho pro-
fesionálnej prípravy, nemózeme ich nechat ' náhode. To sa prihovára za ciel'-
avedomú realizáciu SPPx nielen na vysokych skolách ucitel'ského smeru, ale
aj na ostatnych VS.

Uz V. I. Lenin v období vystavbv sovietskej skoly vytycil pred mládezou
historicky ciel': „Aby kazdy den, v hociktorej dedine, v hociktorom meste
mládez riesila prakticky tú, alebo inú úlohu spolocenskej práce, hoci a j malú,
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sfúseností zhodnotenych hlbokym poznaním teórie, skúseností, do ktorych
cinnost'ou vysokej skoly ucitel 'skej prípravky marxizmus-leninizmus neus-
tále vstupuje.

Doteraz system realizácie princípu spojenia teórie s praxou prebiehal v 
podstate v dvoch rovinách. Postupny system (teória — za nnou isla prax)
a pralelny (teória a prax isli vedl 'a seba). Obidva boli casto od seba viae
alebo menej izolované. To sa prejavilo vo vedomostiach i v praktickych
cinnostiach, v angazovanosti, v ochote sa angazovat ' . Za jedine správny
mozno povazovat ' len t aky system, kde na základe spátnej vázby sa teória i 
prax vzájomne dopínajú a ovplyvnujú. Preto tej to otázke venujeme aj v 
spolocensko-politickej praxi mimoriadnu pozornost' .

V uplatnovaní princípu spojenia teórie s praxou na ucitel 'skych fakul-
tách sa dosiahli urcité úspechy. Ich vysladky mozno vidiet ' v uplatnení a 
realizácii systému pedagogickej praxe a jej jednotlivych foriem, v systéme
odbornej praxe niektorych predmetov a v systéme spoloeensko-politickej
praxe.

Vychodiská pre stanovenie koncépeJe spoloeensko-politickej praxe

Pri stanovení koncepcie spolocensko-politickej praxe vyehádzame:
1. Zo skúseností z pr ípravy ucitel'ov na mimoskolskú vychovnú cinnost '

naj ma v oblasti PO SZM a SZM, telovychovnej cinnosti, kultúrno-osveto-
vej záujmovej cinnosti na fakulté.

2. Z ciel'ov spolocensko-politickej praxe, z úzkej súvislosti praktickej cin-
nosti studentov s ich s túdióm spolocenskovednych a odbornych predmetov
a naopak z organického spojenia nadobudnutych vedomostí, so získavaním
pedagogickych skúseností a návykov.

3. Zo skúseností z organizovania spolocensko-politickej praxe v Sovietskom
zváze.

4. Zo skúseností, ktoré sme nadobudli z organizovania spolocensko-politickej
praxe na ucitel'skych fakul tách na jma v CSR (PF Ostrava, Olomouc,
Plzen, Ústí nad Labem).

5. Z novokoncipovaného obsahu prípravy ucitel'skych kádrov a z Vyhlásky
MS SSR 138/1980 Zb. o odbornej a spololocensko-politickej praxi stu-
dentov vysokych skől.

Vytycil i sme si za ciel' — postupne zapojit ' do spolocensko-politickej
praxe vsetkych studentov,

— zvysit ' úroven ich politickej ak tivi ty a angazovanosti na skole i mimo
nej, v práci SZM, v záujmovych útvaroch, v krúzkoch, v cinnosti PO SZM,
kultúrno-osvetovej práci. telovychovnej cinnosti a v dalsích spolocenskych
aktivitách,

— na základe teoreticko-metodickej pr ípravy a praktickej cinnosti
poskytnút ' budúcim ucitel 'om potrebné vedomosti a praktické návyky z 
róznych druhov cinnosti, pre získanie potrebnej kvalifikácie — vedúceho PO,
lektora propagandistu, vedúceho krúzku, cvicitel'a, t rénera a pod.,

— na základe teoretickej prípravy a praktickych skúseností prehlbit ' u 
posluchácov vedecky svetonázor a ostatné s t ránky jeho komplexnej prípravy,
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rozsírit ' skúsenosti z jeho prakt ickej realizácie v spolocensko-politickej akt.i-
vite, kultúrno-vychovnej cinnosti, organizátorskej cinnosti po absolvovaní
vysokej skoly,

— na základe novokoncipovaného systému spolocenskej praxe, jeho
realizácie vyznamnejsie prispievat ' k pedagogicko-profesionálnej orientácii
s tudentov tak, aby SPPx bola neoddelitel'non súcast 'ou systému komunist ic-
kej vychovy na vysokej skole.

Obsah «1 formy spolocensko-politickej praxe

Pri koncipovaní foriem a obsahu spolocensko-politickej praxe vychádza-
me, po predchádzajúcom overení, zo skutocnosti ,
a) ze optimálrou formou praxe sú vyberové semináre, ktoré ma ju svojú teo-

reticko-metodickú a prakt ickú cast ';
b) ze vsetci poslucháci majú získat ' potrebné teoretickometodické vedomos-

ti a skúsenosti z teórie a metodiky PO SZM a SZM. Tento nás záver jednoz-
nácne potvrdili vysledky dosiahnuté pocas 6 rokov realizácie experimentu
teórie a metodiky PO SZM v systéme prípravy budúcich ucitel 'ov, Po
zjednotení prípravy ucitel'ov pre 5. — 12. rocník sme problemat iku rozsírili
a j na SZM;

c) ze jadro cinnosti budúcich ucitel 'ov mimo skoly bude v práci s det 'mi a s 
mládezou;

d) vol'bou foriem a ich obsahom sme chceli post ihnút' vse tky okruhy mimo-
skolskej cinnosti, dynamiku záujmov detí a mládeze a t ak dat ' moznost '
prejavi t ' individuálne záujmy studentov v jednotlivych formách praxe;

e) úzko spájat ' jednotlivé formy praxe a ich obsah s poznatkami, ktoré
poslucháci získavajú v disciplínach filozofickej, politickej, odbornej a pe-
dagogicko-psychologickej zlozky;

f) spolocensko-politická prax je organizovaná tak , aby bola v jednotlivych
rocníkoch zachovaná postupnost ' .

Poslucháci I. rocníka získavajú potrebné teoreticko-metodické vedomosti
z ]U'áce PO SZM (ZS) a z práce SZM (LS). V 2. — 4. röcníku pracujú v róznych
formách spolocensko-politickej praxe (metodika práce v PO SZM, metodika
práce s mládezou, metodika lektorskej a propagandistickej cinnosti, metodika
názornej agitácie, metodika práce s knihou a tlacou, metodika kultúrno-
osvetovej cinnosti. metodika telovychovnej a brannej cinnosti, metodika
prírodovednej cinnosti. metodika technickej tvorivosti detí a mládeze, meto-
dika vedúcich klubov medzinárodného priatel 's tva, metodika sprievodcov po
stopách bojovej slávy, metodika fotografovania, práce SVOC a pod. Budúci
ucitelia v uvedenych formách získavajú teoreticko-metodické, ale najmá
praktické skúsenosti. Tak vyras t a jú oddieloví vedúci, funkcionári SZM a 
instruktori , lektori ateist.ickych krúzkov, organizátori kul túrno-osvetovej
práce, vedúci speváckych a tanecnych krúzkov, cvicitelia, tréneri, vedúci
krúzkov mladych prírodovedcov, technickych krúzkov a pod. Prakt ické
zrúcnosti , spösobilosti, skúsenosti z jednotlivych druhov aktiví t prispievajú k 
prehlbovaniu profesionálnej orientácie a do tvára jú profil socialistického
ucitel 'a.
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Z odpovedí vidiet* pozit ívny vplyv SPPx na prehlbovanie vz t ' ahu k 
det 'om, najvyraznejsie je to vo 4. rocníku, co je logické. Tu sú skúsenosti z 
práce s det 'mi ovplyvnované nielen cinnostou v PO SZM, v SZM, ale a j
pocas priebeznej a súvislej pedagogickej praxe.

N a druhom mieste S P P x prehlbuje vz t ' ah k uci tel ' skému povolanivi
potom vz t ' ah k práci v P O a v SZM.

Percentő nedos tatocného vplyvu je minimálne, a vsak ukazuje na rezervy.
V úvode sme uviedli, ze SPPx povazujeme za vyzna mnú súcast ' pr ípravy
budúcich ucitel 'ov na povolanie. Skúmal i sme názory s tudentov na t ú t o
otázku — a dostali sme nasledujúce odpovede:
Povazuje te SPPx za súcas t ' prípravy n a vlastné povolanie?

" | % 

Vysledky v nej len dokazujú, ze komplexná pr íprava na ucitel 'ské povo-
lanie, profi l absolventa je dotvárany nielen na vyucovacom procese na VS,
ale a j mimo nelio, kde sa vytvára rad kvalít , po trebnych pre vykonávanie
ucitel'ského povolania. Poslucháci si uvedomujú, ze skúsenosti získanó pocas
vyskoskolskélio stúdia, realizácie S PP x mözu vyuzi t ' nasledovne:
a) vo vychovno-vzdelávacom procese,
b) v práci a cinnosti P O SZM a SZM,
c) vo verejno-polit ickej práci na skole,
d) vo verejno-politickej, knltúrno-osvetovej a záu jmovej cinnosti mimo

skoly,
e) pocas priebeznej a súvislej praxe.

Konkré tne vysledky sú nasledovne : 
Uvedte, kde mőzete vyuz i t ' skúsenosti zo SP Px :

a) vo vychovno-vzdelávacom procese:



b) v práci a cinnosti PO SZM a SZM:

»

c)

c) vo verejno-politickej práci na skole:

/0

i 1 I 
10 1

d) vo verejno-politickej, kultúrno-osvetovej a záujmovej cinnosti mimo
skoly:

e) pocas priebeznej a súvislej pedagogickej praxe:

ii

Ak porovnávame vysledky v 
vplyv SPPx sa prejavuje na prácu v 

jednotlivych talml'kách najvyraznejsi
PO SZM a SZM, vo verejno-politickej a 



kultúrno-osvetovej práci. To potvrdzuje správnost ' nasej orientácie S PPx na
prácu s de t 'mi a s mládezou. Skúseností z t e j to oblasti ma j ú nielen poznávací
charakter , ale sú aj vychodiskom pre vykonávanie podobnych cinnosti na
budúcich pracoviskách. Svedcia o t o m a j vysledky odpovedí na poslednú
o táz ku:

Povazuje t e prakt ické vykonávanie funkcie v SZM a osta tnych spoloéens-
kych organizáciách za p rax , ktorá Vám umozní akt ívnu prácu v spolocens-
kych organizáciách a j po ukoncení s túd ia?

" | % /()

Najvyssie hodnoty sú v I. a 2. rocníku, co povazujeme za pozit ívny
vysíedok starostlivosti o t ú t o formu praxe , i neustále zvysujúci sa podiel
SZM na aktivizáciu svojich clenov.

Riadenie SPPx studentov

Riadením, kontrolon a koordináciou spolocensko-politickej praxe je
dékánom poverené pracovisko (katedra pedagogiky a psychológie, oddelenie
pedagogiky a spolocensko-politickej praxe) . Ako pomocny orgán zr iaduje
dekán faku l tnú radu spolocensko-polit ickej praxe, v ktorej sú zástupcovia
vedenia, s traníckej organizácie, spolocenskych organizácií a VUR. Ra d a sa
podiel 'a na vypracovaní koncepcie praxe , zodpovedá za jej obsahové, orga-
nizacné a metodické r iadenie, koordináciu cinnosti vsetkych orgánov a 
organizácií podiel 'ajúcich sa na praxi, schval 'u je programy praxe, hodnot í jej
priebeh a schval 'u je dohody medzi fakul ton a spolocenskymi inst i túciami a 
organizáciami kde sa p r ax realizuje.

Na bezprost rednom riadení sa podiel 'a poverené oddelenia za úzkej
spoluprácé s ŰML, ka te dra mi , spolocenskymi organizáciami, na jmá PO SZM.
Pre operatívne riadenie na kazdej ka tedre je urceny pracovník zodpovedny
za vedenie praxe a realizáciu SPPc. Ti to pracovníci tvor ia aktív, k to ry spolu-
pracuj e pri koordinácii S P P x a zabezpecovaní jej realizácie.

S PP x sa realizuje za akt ívnej úcas t i ŰML, jednot l ivych katedier, VUS,
spolocenskych organizácií — na jmá P O SZM za úcinnej spoluprácé so spolo-
censkymi organizáciami a kul túrnymi inst itúciami v meste ako KD Pa M,
O DPaM, Socialistická akadémia , P a m á tn ík SNP a pod.

V organizaőnej s t r uk tú r e insti tucionálneho riadenia má kazdy ciánok
specifické poslanie.
Po s tá tne j linké sú to — dekán, prodekani, vedecká rada, f akul tná rada
SPPx, kolégium dekana , polit icko-vychovná komisia, vedúci katedier,
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oddelenie SPPx, ucitelia zodpovední za SPPx na katedrách, VUR a VUS,
vedúci studi jnych skupín — zvázáci.

Dölezitym ciánkom v riadení spolocensko-politickej praxe je FV SZM
a komisie pri FV SZM.

Vyznamnú úlohu v riadení SPPx majú pravidelné st retnnt ia vedúcicli
jednotl ivych foriem praxe VUS a rocníkov. V aktivizácii jednotlivych stu-
dentov je ich úloha nezastupi tel 'ná.

llealizácia spolocensko-politickej praxe v jednotlivych
formách odbornej-pedagogickej praxe

SPPx sa okrem specifickych cinnosti v jednotlivych formách realizuje aj
v priebehu jednotlivych foriem pedagogickej praxe. Studenti postupne
získavajú teoretické a prakt ické pozna tky tak zo skolskej, ako a j mimoskols-
kej aktivi ty ucitel'ov.

V úvodnej praxi sa s tudent i zoznamujű s rőznymi skolskymi i mimoskols-
kymi zariadeniami. Získavajú poznatky o s t ruktúre skolskej správy, o 
úlohách a ciel'och jednotl ivych zariadení i prehl 'ad o spolocensko-politickom
poslaní skól a zariadení. Zároven sú motivovaní pre budúcu cinnost' v jednot-
livych formách SPPx.

V letnej pedagogickej praxi v PT ROH, k torá nadvázuje na teoretickú
prípravu v 1. rocníku a je vyvrcholením prípravy s tudentov na spoluprácu
v PO SZM. Studenti v konkrétnych podmienkach sa zoznamujú a sami reali-
znjú úlohy rekreacnozáujmovej, spor tovo-brannej cinnosti.

VychovávateVská prax v 5. a (>. semestri. Studenti sa priamo zúcastnajú
na riesení vychovnych úloh na pracoviskách, riadia záujmovú cinnost'
ziakov — studentov, formou Jektorskej a propagandistickej cinnosti sa
podiel 'ajú na formovaní svetonázoru a ]iod. Aktívne sa zapájajú do spolo-
censko-politického zivota v mimoskolskom vychovnom zariadení.

Priebeoná prax. Pzcas praxe okrem plnenia úloh predmetovej odbornej
praxe s tudent i sa zoznamujú s úlohami vychovnych pracovníkov v case mimo
vyucovania a sami sa na nich akt ívne podiel 'ajú — pomáhaji i pri nácviku
programov, v názornej agitácii, pri róznych sút 'aziach a pod.

Súvislápedagogická prax je vyvrcholením prípravy ucitel'ov na mnohost-
rannú cinnost ' ucitel 'a vskole i mimo nej. Poslucháci samostatne vvkonáva jú
cinnosti, ktoré budú vo svojej praxi uplatnovat ' .

Hodnotenie a evidencia spolocensko-politickej praxe

Semináre a jednotlivé formy spolocensko-politickej praxe sú hodnotené
zápoctom, ktoj'é uskutocnujú vedúci jednotlivych foriem praxe. Verejné
hodnotenie sa uskutocnuje na zasadaní s tudijnych skupín za prítomnosti
VUS. J e súcast 'ou hodnotenia kazdého studenta, jeho politickej akt iv i ty a 
angazovanosti, ktoré spracováva VUS. Na hodnotení sa aktívne zúcastnuje
SZM. Vysledky hodnotenia sa zaznamenávajú do „Záznamu o spolocensko-
politickej aktivite s tudentov". Najak tívnejs í studenti obdrzia diplom dekana
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fakul ty pri ukoncení stúdia na návrh FV SZM, vedúcich seminárov a oddele-
nia spolocensko-politickej praxe. Hodnotí sa — angazovaná práca v SZM na
fakulté, politická práca mimo fakulty, mimoriadne úspechy v stúdiu, v 
SVOC, v kultúrno-polit ickej, telovychovnej alebo inej záujmovej cinnosti.
Spolocensko-politická aktivi ta sa hodnotí a j pocas jednotlivych foriem peda-
gogickej praxe.

Absolventi jednotlivych foriem SPPx za akt ívnu úcast ' v urci tej forme
obdrzia osvedcenie, kvali f ikacny stupeii a pod., ktoryje udeleny spolu s diplo-
mom

Závery z doterajscj realizáeie spolocensko-politickej praxe

Doterajsie skúsenosti z realizáeie SPPx potvrdili dólezitost ' presného
systému SPPx. Vypracovany systém nemőze bvt ' vsak statickym, ale otvo-
renym. v dynamike zahrnovat ' vsetky cinnosti, ktoré ucitel ' ciel'avedome v 
skole i mimo nej vykonáva . Uvedomujeme si, ze vyehovávame mladého
cloveka pre ucenie, prácu i vol 'ny cas. To sú tri oblasti, pre ktoré musí kazdá
skola pripravit ' svojich absolventov. Poslucháci pocas stúdia nemózu byt '
len pasívnym objektom násho vychovného pősobenia, musia sa stat ' jeho
akt ívnym subjektom. Ak sa nám to nepodarí realizovat' , nedostatocne pri-
pravujeme absolventov na ich fakultu, Posluchácov musíme ucit ' a na to
dáva dost' prílezitostí vyucba jednotlivych predmetov i SPPx, vidiet'
skolity svet v celej jeho zlozitosti, vo vsetkych súvislostiach. Ucitel ' socialis-
t ickej skoly musí chápat ' systém komunistickej vychovy ako komplexny
systém, ktory pre tvára osobnost ' mladého cloveka, ale v nom pretvára aj sám
seba. Takéto chápanie vyzaduje nároenost ' úloh, ktoré pred nás vytycil XVI.
zjazd KSC. Dnes skúsenosti, návyky organizátorskej, spolocensko-politickej
a vyehovnej práce vys tupujú nie iba ako zelatel'né kvali ty socialistického
ucitel 'a, ale ako neoddelitel 'ná súcast ' jeho profesionálnej prípravy. Preto jej
venujú vel'kú pozornost ' stranícke, skolské i zvázácke orgány.

Hodnotenie doterajsích skúsenosti potvrdzuje, ze poslucháci v priamej
práci s det 'mi a s mládezou získavajú cenné zivotné skúsenosti, poznatkyi
i návyky pre svoje budúce pedagogické i spolocensko-politické poslanie.
SPPx prispieva k prehlbovaniu profesionálnej orientácie a je neoddelitel'nou
súcast 'ou komplexnej pr ípravy budúcich iicitel'ov. Musí mat ' pevné miesto
v pláne prípravy ucitel 'ov. SPPx zvysuje aktivi tu a angazovanost ' studentov
v stúdiu, v práci SZM, PO SZM a v celej záujmovej cinnosti. Jednotlivé
akt ivity prispievajú k celkovému dotváraniu profilú absolventa. Vsetko to sa
uskutocunje za úzkeho kontaktu so zivotom, prácou na skolách. vychovnych
zariadeniach. To umoznuje dósledne realizovat' jeden zo základnych prin-
cípov socialistickej pedagogiky — princíp spojenia skoly so zivotom.

SPPx ako integrovaná, neoddelitel 'ná súcast ' pr ípravy studujúcich.
dotvárajúca socialisticky profil vysokoskolákov, je vyznamnym nástrojom
intenzifikácie a zvysovania efektívnosti vychovy a vzdelávania studentov.

Osvedcil sa systém vyberovych seminárov so svojou teoretickou a prak-
tickou cast'ou. Viaceré formy SPPx sa mózu s úspechom pouzit ' a j na inych
VS (metodika práce v PO SZM, vSZM, lektorská a propagandistická cinnost',
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prírodovedná, technická i te lovychovná cinnost ') . Sú vsak a j specifické
cinnosti, ktoré vychádza jú zo specifickych podmienok ucitel 'skych fakul t .

Osvedcilo sa vedenie jednotlivych foriem tymi istymi ucitel 'mi, k to rym
sa cinnost' zapocítava do úvázkov. Len tak mozno neustále zvysovat '
úroven a format ívnost ' praxe.

Základom úspesnej realizácie a j v budúcnost i je riadenie praxe z jed-
ného centra a zvysovanie podielu na SPP x odbornych katedier . Popri nes-
pornych pozitívach realizácia SPP x prinása so sebou a j problémy, ktoré t r eba
riesit '. Poce t s tudentov zapojenych do praxe neustále stúpa, ide teda o pra-
coviská, kde má jú vyk onáva t ' prax — závody, rőzne kultúrno-osvetové a 
vzdelávacie institúcie, národné vybory , spolocenské organizácie, kde je
potrebné vytvá ra t ' pre prax podmienky pre novú kvali tu . Zákonné podklady
k tom u vyt vár a jú Po kyny MS SSR a Vyhláska o odbornej a sjjolocensko-
politickej praxi s t uden tov vysokych skól.

Nad alej t reba zvysovat ' zapojenost ' ucitel 'ov UML do SPPx , i ak tivi tu
s tudentov pri s túdiu disciplín ML. Clovek pri t omt o stúdiu spoznáva marxiz-
mus-leninizmus, ale ked sa zapojí do politického zivota, do spolocenskej
cinnosti, ked bude vedome upla tnova t ' t ú to metódu, to uz je iná vec. V prak-
t ickom riesení otázok zivota sa p re javuj e marxizmus-leninizmus, zivot je
najlepsia skola marxizmu.

Uka zu je sa pot reba zvysovat ' podiel SZM, ZO SZM i jednot l ivych funk-
cionárov na riadení i realizácii SPPx . Osobitne dalej zvysovat ' zainteresova-
nost ' s tudi jnych skupín na SPPx t ak , abv sa stali akt ívnymi subj ek tami
komunist ickej vychovy.

S PP x sa v novom systémovom ponatí u sku tocnuje od skolského roku
1976/77, od schváleného dokumentu () dalsom rozvoj i csl. vychovno-vzdelá-
vacej sústavy. Skutocnú efektívnost' S P Px möze ovérit ' az zivot, pracovné
vysledky, politická angazovanost ' , absolventov. J e j úroven je vsak potrebné
priebezne sledovat ' , vyhodnocovat ' , zvysovat ' jej efektívnost ' . K tomu slúzi
a j riesenie jednej z ciastkovych úloh Rezortného plánu vyskumu RS V-02/4
„Odborná a spolocensko-polit ická prax, jej obsah, metodika a organizácia na
vysokych skolách" v 7. pát ' rocnici .
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