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ŠPECIÁLNY PEDAGÓG AKO FACILITÁTOR EDUKAČNÉHO PROCESU 

Special educator as a facilitator of the educational process 

 

Dagmara KOŽÁROVÁ1, Tatiana ČEKANOVÁ 

 

Abstrakt 

V príspevku autorky poukazujú na pedagogické majstrovstvo špeciálneho pedagóga. 

Pozornosť zameriavajú najmä na vlastnosti a zručnosti špeciálneho pedagóga, ktoré využíva 

pri edukácii detí a žiakov s poruchami správania. Taktiež vyzdvihujú dôležitosť 

komunikačných kompetencií a schopnosť empatie, ktoré je potrebné v kontexte zvyšovania 

efektívnosti edukácie neustále rozvíjať. 

 

Kľúčové slová 

Učiteľ. Žiak. Poruchy správania. Komunikačná kompetencia. 

 

Abstract  

In this contribution authors demonstrate teaching mastery of special educator. They 

focus mainly on knowledge and skills of special educator that are used in education of 

children and pupils with behavioral disorders. They also highlight importance of 

communication skills and ability to empathy that are in need of constant development due to 

context of improving the effectiveness of education. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

V súčasnej dobe môžeme pozorovať čoraz viac nežiaducich javov v živote našich detí 

a mládeže. Od skrytých, navonok málo viditeľných, až po tie, ktoré sú už v rovine deformácií 

a protispoločenských činov. To nám môže naznačovať, že s výchovou nie je všetko 

v poriadku, aj keď špeciálny pedagóg predstavuje len parciálny problém riešenia výchovy. 

Úspešnosť a postavenie špeciálneho pedagóga sa neustále formuje. Preto je potrebné mu 
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venovať zvýšenú pozornosť, zvýšiť jeho odborný a spoločenský status, dbať na jeho rozvoj 

a rast, vytvoriť mu reálne podmienky, aby jeho pôsobenie bolo čo najefektívnejšie. 

 Špeciálnopedagogickú prácu zameranú na optimalizáciu výchovno-vzdelávacieho 

vývinu žiakov realizuje pomocou špeciálno-pedagogických metód špeciálny pedagóg. Š. 

Vašek a kol. (1994) charakterizuje špeciálneho pedagóga ako učiteľa alebo vychovávateľa 

v školách alebo výchovných zaradeniach pre mládež vyžadujúcu špeciálnu starostlivosť. 

Pôsobnosť špeciálneho pedagóga sa viaže na diagnostiku a prognostiku, na špeciálnu výchovu 

a vzdelávanie, na profesijnú prípravu, pracovné a spoločenské začlenenie postihnutého 

jedinca, na špeciálno-pedagogické poradenstvo, organizačnú alebo vedecko-výskumnú prácu 

v špeciálnej pedagogike. Podľa druhu postihnutia vychovávaných a vzdelávaných detí 

a mládeže sa pre označenie špeciálneho pedagóga detí s mentálnym postihnutím zaužívalo 

označenie psychopéd, pre sociálne a emocionálne narušených – etopéd, pre sluchovo 

postihnutých – surdopéd, pre zrakovo postihnutých – tyflopéd, pre rečovo chybných – 

logopéd, pre telesne postihnutých a dlhodobo zdravotne oslabených – somatopéd. 

Špeciálny pedagóg je kvalifikovaný realizovať výchovu a vzdelávanie detí s 

postihnutím alebo narušením. Dôležitá je neustála spolupráca s rodičmi dieťaťa v prípade 

výchovných problémov (napr. porúch učenia, pozornosti, atď.) alebo pri problémovom 

správaní. Úlohou špeciálneho pedagóga je komunikovať s dieťaťom, pomôcť mu pri učení, 

komunikovať s rodičom o potrebách dieťaťa, napr. postoj rodiča voči dieťaťu, jeho 

komunikácia s dieťaťom, denná rutina dieťaťa, záujmy. 

Komplexnou náukou, ktorá sa zaoberá profesiou špeciálneho pedagóga sa nazýva 

špeciálna pedeutológia. Ide o súhrn základných povahových čŕt, osobných a duševných 

vlastností, profesionálnych schopností. Pedeutológia skúma osobnosť učiteľa z dvoch 

prístupov. Normatívny prístup má za cieľ určiť, aký má učiteľ byť, ak má byť vo svojej 

profesii úspešný. Tento prístup je spojený s deduktívnou metódou, ktorou sa určuje ideálny 

vzor, ktorému by sa mal učiteľ priblížiť. Cieľom analytického prístupu je zistiť, aký konkrétni 

učitelia sú a aké majú reálne vlastnosti. V tomto prístupe sa využívajú metódy indukcie, 

ktorými môže byť analýza výpovedí žiakov o učiteľoch alebo sebareflexia učiteľov (Dytrtová, 

R., Krhutová, M. 2009). Kladné morálne, intelektuálne, charakterové, citové, vôľové 

osobnostné vlastnosti by mali byť základnou výbavou každého špeciálneho pedagóga, ktorý 

svojím správaním je pre dieťa vzorom. 

Každý pedagóg by sa mal usilovať o pedagogické majstrovstvo, ktoré môže dosiahnuť 

nielen praxou, ale aj vytrvalým a úprimným záujmom. Pedagogické majstrovstvo sa teda 

skrýva v práci pedagóga, ktorý sa snaží dosiahnuť výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 
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pri tvorivom uplatňovaní pedagogického taktu v prístupe k žiakom, pri uplatňovaní poznatkov 

a skúseností, dodržiavaní zásad duševnej hygieny.Môžeme to nazvať aj umením, ktoré 

spočíva v úsilí o poznaní svojich žiakov, v úsilí byť spravodlivým, presným a zodpovedným. 

Byť prístupný k žiakom, byť morálnym vzorom pre žiakov, vedieť sa vžiť do situácie žiakov, 

ovládať svoje citové vzťahy a tiež priznať a korigovať svoje chyby. Skúsme sa zamyslieť nad 

tým, čo vplýva na utváranie pedagogického majstrovstva? Čo je hlavným indikátorom 

pedagogického majstrovstva? Je každý pedagóg schopný tento stav dosiahnuť? 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje veľa čŕt učiteľovej osobnosti, ktoré 

kladne ovplyvňujú priebeh aj výsledky tohto procesu. Medzivlastnosti pedagóga patrí aj jeho 

autorita. Je to vlastne súboručiteľových vlastností, ktoré vzbudzujú u vychovávaných dôveru. 

Vedia, že chce ich dobro, a preto sa mu dobrovoľne podriaďujú. 

 Vlastnosti pedagóga sú do značnej miery schopné pozitívne ovplyvniť pedagogickú 

situáciu, ktorá zámerne a cieľavedomo ovplyvňuje dieťa. Je to každá jedna aktivita, hra, 

činnosť, cez ktorú dieťa spontánne pretvárame, formujeme a vzdelávame. Môže byť 

spontánna, zámerne vytvorená - keď dieťa musí konať podľa požiadaviek alebo modelová – 

vytváraná pedagógom, ktorý ho učí konať podľa požiadaviek. 

A. Vančová (2005) uvádza rozdelenie vlastností pedagóga. Podľa nej sú to: 

1. Vlastnosti reflektívne – charakterizované priateľským, milým podporujúcim 

správaním, citlivým k potrebám žiakov. 

2. Integrácia osobnosti učiteľa – prejavujúca sa v jeho emocionálnej stabilite. 

3. Primeranosť sebaponímania – učiteľ by mal pociťovať dostatočnú sebadôveru 

a ctižiadostivosť, pocit sily a dostatku energie k riešeniu životných situácií, v aplikácii 

na pedagogické situácie – optimizmus pri očakávaní výsledkov. 

4. Adaptácia – vyjadruje schopnosť odhaliť zmeny v situácii a pružne reagovať. 

5. Primeraný stupeň dominancie a dynamizmu – učiteľ by mal dokázať žiakov viesť, 

usmerňovať, riadiť ich osobnostný rozvoj. S dominanciu pedagóga súvisí potreba 

kontroly, rozhodnosť a zodpovednosť. 

6. Adekvátna klasifikácia a hodnotenie žiakov. 

Práca špeciálneho pedagóga si vyžaduje určité schopnosti a vlastnosti, ktoré sú 

v tomto špeciálnom povolaní, plnom prekážok a ťažkostí, dôležité. I. Bajo, Š. Vašek (1994) 

považujú za dôležité tieto schopnosti a vlastnosti:  

- Odbornosť – nevyhnutné sú solídne odborné vedomosti zo špeciálnej pedagogiky 

a z disciplín ako všeobecná pedagogika, základy patobiológie, patopsychológie, 
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psychiatrie. Potrebné je celoživotné ďalšie vzdelávanie, neustále dopĺňanie, 

rozširovanie a prehlbovanie poznatkov. 

- Fyzické a psychické zdravie – táto práca si vyžaduje značnú telesnú a duševnú 

odolnosť, inak by túto prácu nemohol vykonávať na požadovanej úrovni dlhší čas. 

- Pevná vôľa – výchova ľudí s postihnutím či narušením je spojená so stálymi 

ťažkosťami, s prekonávaním prekážok, s častými neúspechmi. Špeciálny pedagóg 

musí byť húževnatý, vytrvalý, trpezlivý, dôsledný. V máloktorom povolaní musí 

človek vynaložiť toľko úsilia na relatívne malý výchovný úspech. 

- Pracovitosť, cieľavedomosť a systematickosť – dobre organizovaná, cieľavedomá 

a systematická výchovná práca napokon nezostáva bez výsledku. 

Práca špeciálneho pedagóga si vyžaduje zručnosť aktívne počúvať a citlivo získavať 

informácie, zručnosti riešenia problémov, poskytovať emocionálne zabezpečenie a pocit 

istoty, vytvárať prostredie akceptácie a dôvery, pedagogický takt, nadšenie, spontánnosť, 

schopnosť zvládať stresové situácie, porozumieť neverbálnym signálom správania, 

poskytovať spätnú väzbu, sebareflexiu, sebakontrolu a sebareguláciu, atď. Pre špeciálneho 

pedagóga je dôležité byť schopným pracovať v tíme, ostať relatívne emocionálne oddelený 

a reflektovať prognózu. Byť schopný komunikovať s deťmi, rodičmi a inými odborníkmi vo 

výchove a vzdelávaní bez predsudkov a stereotypov. 

Dôležitosť empatie spočíva v tom, že dieťa cíti, že sa pedagóg snaží porozumieť 

citom, vnútornému svetu druhého. Dieťaťu to pomáha uvedomiť si vlastnú hodnotu. Ak má 

dieťa pocit pochopenia, úprimnosti, otvorenosti – vtedy sa nebojí vyjadriť svoje tajné city 

(Zelina, M. 1996). 

Empatiu definujú mnohí autori rôzne. „Empatia je jedna z najpozoruhodnejších 

možností človeka. Umožňuje aby sme prekročili hranice vlastnej osoby, vymanili sa 

z egoistického zajatia a takpovediac žili životom iných“ (Lentz, L. a kol. 1997, s. 52). Empatia 

spôsobuje, že sme chápajúci, ohľaduplní, dôveryhodní, ústretoví. Je to schopnosť stotožniť sa 

s inými a vytvoriť s nimi hlbokú jednotu. Podľa M. Zelinu (1996) je empatia skôr proces ako 

stav. Pedagóg nehodnotí city, ani prežívanie dieťaťa, ale zrkadlí to, čo asi dieťa cíti 

a akcentom vo vyjadrovaní usmerňuje prežívanie a vyjadrovanie citov druhého človeka. 

Pedagóg by si mal stále klásť otázku ako sa dieťa cíti pri jednotlivých činnostiach, 

hodnoteniach. Má sa zahĺbiť do sveta detí, aby vedel nielen čo cíti, ale aj poznal hlbšie skryté 

významy citov, potláčané alebo zastierané prežívanie.  

V súčasnej modernej dobe sú na pedagóga kladené rôzne požiadavky. Jednou z nich je 

aj komunikatívnosť. Slovo komunikácia pochádza z latinského slova communicare a znamená 
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informovať, oznamovať, riadiť sa niekým. Mať komunikačné kompetencie znamená 

porozumieť a interpretovať myšlienky, pocity a informácie v ústnej a písomnej podobe a 

zapojiť sa do komunikácie v rôznych vzdelávacích, pracovných a životných situáciách, aj v 

cudzích jazykoch. Pedagóg s patričnou úrovňou verbálnej a neverbálnej komunikácie vo 

vzťahu k žiakom, rodičom, kolegom je základom pre proces dorozumievania. 

S. Střelec (2004) uvádza, že do súboru komunikatívnych zručností učiteľa patrí: 

- zručnosť nadväzovať kontakt s rodičmi svojich žiakov,  

- zručnosť vhodne informovať o výsledkoch svojich zistení jednotlivým rodičom 

alebo celej skupine rodičov,  

- zručnosť riadiť diskusie s rodičmi žiakov, 

- zručnosť odhadnúť interpretáciu svojho správania rodičom žiakov, 

- zručnosť poskytovať požiadavky a inštrukcie k ich splneniu tak, aby vytvorili  

podmienky pre ich prijatie rodičmi, 

- zručnosť presvedčiť rodičov o tom, že učiteľovi záleží na priaznivom edukačnom 

vývine každého žiaka. 

Medzi zásady efektívnej komunikácie zo strany pedagóga patrí pokojný, vyrovnaný 

prejav, ale nie monotónny. Dôležitá je správna práca s hlasom v oblasti intonácie 

a frázovania. Rozprávať krátko, výstižne, zrozumiteľne a primerane rýchlo, kombinovať 

hovorené slovo s názornými ukážkami. Komunikácia je kľúčovou zručnosťou špeciálneho 

pedagóga. 

 

ZHRNUTIE 

Povolanie špeciálneho pedagóga má viesť žiakov k učeniu, rozvíjať ich záujmy 

a talenty, formovať návyky, samostatne pracovať, rozvíjať ich city, motiváciu, aktivitu, ako aj 

socializáciu a komunikáciu, ich hodnotový systém. Poslaním pedagóga nie je iba odovzdávať 

poznatky, ale predovšetkým podnecovať a rozvíjať túžbu po poznaní, lásku k vedomostiam. 

Neodmysliteľnou úlohou špeciálneho pedagóga je taká výchova, ktorá dieťaťu ukáže cestu 

ako sa začleniť do spoločnosti a využiť svoje schopnosti tak, aby mohlo viesť čo 

najplnohodnotnejší život. 
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