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disappear, Group III appears only sporadically (as a starting point). This research
requires permanent long-term observation to bring results that would be sufficient
and valid in both the qualitative and quantitative sense.
Another important part of the research is the importance of the role of an assistant (instructor, lecturer). An assistant is a person who is experienced and skilled,
who has gone through a similar process of studying and who now guarantees the
process of studying of his/her students. We are certain this is a significant matter
in personality pedagogy.
The areas and questions to be researched are concerned with the character
of studying and involve interest, regularity, age, field of study (primary school
teaching, secondary school teaching, tertiary teaching, professionals of various
specializations). What are the aspects that influence and interfere with the process
of the formation of reflections and most of all what exactly connects the types of
the most quality reflections? These are the very fundamental questions for our
further research.
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