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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá transformáciou školského vzdelávacieho systému a zmenami v súčasnej 

školskej edukácii. Zároveň sa zameriava na učiteľskú profesiu a s ňou súvisiace požiadavky 

na osobnosť učiteľa, ktoré sú úzko späté s otázkami kompetencií a spôsobilostí učiteľa, 

pričom v súčasnosti tento prístup nachádza svoje praktické využitie pri formulácii 

profesijných štandardov učiteľa a z nich vychádzajúcej skladby jeho činností, čo je otázka, 

ktorá je medzi pedagógmi predmetom diskusie. Profesijné štandardy sú základom empirickej 

časti, v ktorej navrhujeme zmapovať štruktúru profesijných činností učiteľa nižšieho 

sekundárneho vzdelávania, skladbu činností podľa štruktúry profesijných štandardov, ako aj 

podmienky pre vykonávanie jednotlivých profesijných činností, a to na základe 

profesiografického výskumu. 

Kľúčové slová: učiteľ, edukácia, edukačný proces, profesijné kompetencie učiteľa, profesijné 

štandardy. 

 

Abstract 

The paper deals with the transformation of the school educational system and the changes in 

an actual education of school. It´s also focused on the teaching profession and related 

requirements for the teacher's personality, which are closely linked with issues of teacher´s 

competencies and qualifications, and at present this approach has its practical use in the 

formulation of professional standards of teacher and from them emanating composition of his 

activities, which is a question which is the topic of the teacher´s discussion. Professional 

standards are the basis for the empirical part, in which we propose to map the structure of the 

professional teacher´s activities of lower secondary education, composition of the activities in 

agreement with the structure of professional standards and we also plan to map the conditions 

for the implementation of various professional activities based on the chart of career´s 

exploration 

Key words: teacher, education, educational process, professional teacher´s competencies, 

professional standards. 

 

ÚVOD 

Školstvo prechádza transformáciou, ktorej cieľom je zdokonaľovanie výchovy 

a vzdelávania detí a mládeže. Transformácia preto zasahuje do všetkých oblastí rezortu, 

dôkazom čoho sú prepracované a upravené učebné osnovy, nové obsahové a výkonové 

vzdelávacie štandardy, aplikácia netradičných moderných metód a foriem vo výchovno-

vzdelávacom procese, či zavádzanie a realizácia nových prvkov v organizácii a riadení 

školstva.  
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V tomto procese je však významná pozornosť venovaná aj učiteľovi a jeho profesii, 

pretože ani tie najprepracovanejšie programy výchovy a vzdelávania by nebolo možné 

realizovať bez tvorivého úsilia učiteľov. Zložitosť výchovno-vzdelávacieho procesu a najmä 

nové a náročnejšie požiadavky spoločnosti sústavne zvyšujú nároky na prácu učiteľa, preto sa 

v tomto zmysle prehodnocujú a dotvárajú viaceré známe, či menej známe požiadavky spojené 

s prácou učiteľa. Veľmi významnou oblasťou, ktorá v súčasnosti rezonuje v pedagogickej 

teórii, je oblasť kompetencií učiteľa, ktoré sa v ostatných rokoch stali mimoriadne aktuálne, 

čo súvisí najmä s meniacimi a rozširujúcimi sa funkciami školy a požiadavkami na prácu 

učiteľa. Kým v minulosti sa zdôrazňovali predovšetkým výchova a vzdelávanie, dnes plní 

škola viaceré úlohy a funkcie, preto potrebuje učiteľa ovládajúce viaceré kompetencie, ktoré 

sa spájajú s jeho pedagogicko-didaktickou prácou (Hupková, Petlák, 2004). 

 

1 TRANSFORMÁCIA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU  

Školstvo prechádza viac ako desať rokov procesom transformácie. Hľadajú sa cesty 

k premene v moderný demokratický systém, ktorý by nadväzoval na naše vzdelávacie tradície 

a zároveň bol v súlade so základnými vývojovými trendmi a progresívnymi tendenciami 

západoeurópskeho školstva. Vzhľadom k tomu, že sú nutné zásadné systémové zmeny 

v kontexte zložitých celospoločenských premien, t.j. ekonomických, politických a sociálnych, 

zdalo sa byť logickým metodologickým východiskom poňatie školskej reformy 

ako komplexného, dlhodobého a postupného procesu, v ktorom budú jednotlivé kroky 

koncepčne a realizačne previazané. Zároveň sa predpokladalo, že východiskovým bodom 

bude formulácia vzdelávacej politiky štátu, teda definovanie kľúčových princípov, 

základných smerov a cieľového stavu a hierarchie jednotlivých reformných zámerov, z ktorej 

budú vychádzať zmeny v oblasti vonkajšej a vnútornej školskej reformy (Spilková a kol., 

2004). 

Spätný pohľad na vývoj v oblasti školstva po roku 1989 ukazuje výrazné podcenenie 

rolí  teoretických a koncepčných východísk transformácie v školstve, rolí podporných 

systémov a podcenenie významu spolupráce s odborníkmi a diskusie s čo najširšou 

verejnosťou. Toto konštatovanie platí predovšetkým pre obdobie prvej polovice 90. rokov, v 

ktorom však zároveň vzniklo množstvo odborných materiálov, ktoré sa mohli stať 

východiskom tvorby základného konceptu komplexnej transformácie školského 

vzdelávacieho systému. 

V druhej polovici 90. rokov sa už začalo častejšie hovoriť o kvalite vzdelávania, resp.  

vzdelania, hoci takáto snaha bola a vždy bude patriť medzi kľúčové snaženia každej 

vzdelávacej sústavy. Odborníci, ale aj učiteľská verejnosť boli toho názoru, že výraznejšie 

zvýšenie kvality vzdelávania je možné realizovať iba prostredníctvom systémovej zmeny, t.j. 

transformáciou celej vzdelávacej sústavy, pričom určité skupiny odborníkov o týchto 

otázkach nielen hovorili, ale k nej pristupovali systémovo. Vypracovali teoretické projekty 

reformy a transformácie nášho vzdelávacieho systému, od ktorej po jej realizácii očakávali 

kvalitatívny posun v oblasti výchovy a vzdelávania a tiež výrazné priblíženie nášho 

vzdelávacieho systému k vzdelávacím systémom vyspelých európskych štátov. Tak vznikli 

projekty ako napr. Duch školy; Škola v roku 2000; projekt Konštantín alebo v roku 1999 

projekt Milénium. Hoci žiaden z týchto projektov nebol ako celok realizovaný, aj napriek 

tejto skutočnosti znamenali tieto projekty pre skvalitnenie našej vzdelávacej sústavy nemalý 

prínos, nakoľko mnohé ich prvky sú stále postupne implementované do našej vzdelávacej 

sústavy a znamenajú určitý kvalitatívny posun v našom školstve, napr. humanizácia školy 
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a následne zaradenie takých učebných predmetov ako je náboženská a etická výchova 

(Pedagogické spektrum, roč. 14, 2005). 

Dôsledkom transformácie školského vzdelávacieho systému sú zmeny v edukačnom 

procese, tykajúce sa predovšetkým cieľov a obsahu vzdelávania, kurikula, vzťahov medzi 

učiteľom a žiakom a v neposlednom rade určite aj samotného učiteľa. 

 

2 VÝCHODISKÁ ZMIEN SÚČASNEJ ŠKOLSKEJ EDUKÁCIE; ZMENY 

V EDUKAČNOM PROCESE 

V otázkach premien obsahu vzdelávania a školského vyučovania je dôležitou úlohou 

hľadanie rovnováhy medzi hľadiskom antropologickým a scientistickým a tiež snaha 

o prekonanie jednostranných materiocentrických prístupov k stanoveniu vzdelávacích 

obsahov. Presadzuje sa tendencia koncipovať obsah učiva viac ako doposiaľ, a to vzhľadom 

k potrebám a vývojovým možnostiam detí. Pri novom vymedzovaní obsahu vzdelávania už 

nejde iba o redukciu učiva, hoci je dôležitá, nakoľko predimenzovaný obsah základného 

vzdelávania predstavuje v doterajších kurikulárnych materiáloch jednu z najvýraznejších 

prekážok v procese vnútornej reformy školy, čo znamená, že veľké množstvo konkrétnych, 

detailných a často nepodstatných poznatkov do určitej miery znemožňuje používanie 

moderných stratégií učenia, vedúcich k rozvoju takých kvalít žiakov, ktoré sú v intenciách 

novo formulovaných cieľov. 

Novým trendom je aj iná štruktúra učiva, t.j. namiesto členenia do tradičných 

učebných predmetov usporiadanie do širším spôsobom poňatých vzdelávacích obsahov, 

pričom takéto poňatie podporuje obsahovú integráciu, prepojovanie poznatkov a lepšie 

chápanie vzťahov a medziodborových súvislostí. Dôraz na syntézu vyjadruje tiež zaradenie 

prierezových tém, čo je dôležitý trend v koncipovaní kurikula v zahraničí (Spilková a kol., 

2004). 

Zatiaľ čo v našej pedagogike je pojem kurikulum relatívne nový, v zahraničí sa stal 

bežným, a najmä od 60. rokov 20. storočia medzinárodne uznávaným a používaným pojmom 

v odbornej komunikácii a praxi. Je považovaný za komplexný a rámcový a ako taký preto 

ťažko definovateľný a mnohovýznamový, tradičná definícia podľa Oxford English Dictionary 

ho však chápe ako vzdelávací program v škole alebo na univerzite. 

Kurikulum sa stalo v európskych krajinách prioritou vzdelávacích reforiem, ktorých 

čas nastal po období zásadných zmien v štruktúre vzdelávacích systémov a dramatickom 

demokratizačnom procese, ktorého výsledkom je masové stredoškolské vzdelávanie 

a rozšírený prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu. Zmeny v tvorbe a projektovaní kurikula 

teda nie sú dôsledkom jednorázovej centrálnej a direktívnej reformy, ale predstavujú 

dynamický proces, realizovaný postupnými krokmi a inováciami, sprevádzaný rôznymi 

konfliktmi, pričom tieto kroky korešpondujú s progresívnymi trendmi v európskych 

demokratických krajinách s rozvinutými vzdelávacími systémami.  

Prioritou obdobia od roku 1993 sa preto stala dlhodobá stratégia kurikulárnej reformy, 

spojená s vytváraním rámcových kurikulárnych dokumentov, ktorých podstatným znakom je 

ich vnútorné koncepčné zjednotenie a rešpektovanie kurikula ako celku. Základné, t.j. 

národné, centrálne dokumenty majú hierarchizovanú štruktúru a rešpektujú postup od 

všeobecného ku konkrétnemu. Dôležitým komponentom je všeobecná, interpretačná časť, 

objasňujúca funkcie vzdelávania a koncepciu kurikula, vzdelávacie ciele a kľúčové 

kompetencie žiakov, charakteristiky žiakov a vzdelávacieho procesu a všeobecné 

charakteristiky kurikulárneho jadra a jeho obsahových oblastí, pričom na všeobecnú časť 
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nadväzujú konkretizované programy, vzťahujúce sa k obsahovým oblastiam, resp. 

vyučovacím predmetom. Na rozdiel od tradičných učebných osnov, ktoré lineárne plánovali 

obsah a tému vyučovania v jednotlivých ročníkoch však tieto programy konkretizujú 

podstatné obsahové okruhy a ich ciele (Walterová a kol., 2004). 

Súčasné kurikulárne reformy, prebiehajúce od konca 80. rokov, majú teda charakter 

paradigmatických zmien a postupného vylaďovania. Sú zamerané predovšetkým na kvalitu 

široko dostupného vzdelávania, zvyšovania kvality vzdelávacieho štandardu a vyrovnávania 

podmienok pre znevýhodnené skupiny na základe spravodlivosti. Kurikulum je v súčasnosti 

považované za rozhodujúci prostriedok, významný pre celoživotné vzdelávanie človeka, 

hľadajúceho svoju identitu v globálne zmenených podmienkach života a v neistote súčasného 

sveta (Walterová a kol., 2004). 

Súčasne so zmenami v cieľoch a obsahu edukačného procesu, kurikule či vzťahoch 

medzi učiteľom a žiakmi, nastávajú zmeny aj v učiteľskej profesii a s ňou súvisiacich 

požiadavkách na osobnosť a prácu učiteľa. 

 

3 UČITEĽSKÁ PROFESIA A POŽIADAVKY NA OSOBNOSŤ UČITEĽA 

V pedagogickom slovníku sa učiteľská profesia – povolanie definuje „ako sociálna 

úloha spojená s výkonom súborov činností, ktorých zmyslom je pôsobiť na správanie, 

presvedčenie a cítenie žiakov a predávať im znalosti, spôsobilosti a návyky vytvorené kultúrou 

predchádzajúcich generácií“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 262). 

 Učiteľskou profesiou sa zaoberá pedeutológia (z grec. paideutos – vychovávaný 

a logos – slovo, náuka), t. j. špeciálna pedagogická disciplína, nazývaná tiež teória učiteľskej 

profesie. Tento termín sa pôvodne vzťahoval na normatívne vymedzenie požiadaviek na 

učiteľa a hoci nie je nový, v medzinárodnom kontexte nie je celkom jednoznačne vymedzený 

a používaný a v niektorých učebniciach pedagogiky sa dokonca ani nespomína ako 

samostatná pedagogická disciplína. 

Pedeutológia, ktorá komplexne skúma ciele, prostriedky, predpoklady a podmienky 

profesionálnych činností učiteľov, najmä však psychické a sociálne nároky na osobnosť, 

kvalifikáciu a prácu učiteľa, vznikla ako výsledok myslenia o učiteľoch, ktoré sa v dielach 

pedagógov objavuje od najstarších čias. Už Sokrates sa vo svojich platónovských dialógoch 

zaoberal tým, či je ľudská cnosť naučiteľná a kto je ten, čo ju má učiť druhých. Aj 

v nasledujúcich dobách sa filozofi a pedagógovia, ako napr. J. A. Komenský, J. J. Rousseaou, 

J. Locke, J. H. Pestalozzi, či L. N. Tolstoj, zaoberali požiadavkami na učiteľa a jeho 

osobnosť, ako aj úlohami, ktoré má plniť a metódami, ako má dané ciele dosahovať, pričom 

zvyčajne vychádzali z vlastných skúseností a cieľov výchovy, ktoré boli formulované 

spoločnosťou svojej doby a jej filozofiou. Zo starších slovenských pedagógov sa 

problematikou učiteľa zaoberali napr. M. Bell, S. Ormis, M. Steigel alebo J. Hronec. V druhej 

polovici 20. storočia sa pedeutológii venovali najmä L. Ďurič, Ľ. Višňovský, V. Kačáni, Z. 

Kolláriková a mnohí iní. V súčasnosti sa v našich podmienkach touto problematikou zaoberá 

napr. B. Kasáčová, J. Průcha, B. Kosová, V. Spilková, E. Walterová a iní (Kasáčová, 2004). 

Základná činnosť učiteľa je didaktická, a to vyučovať a vychovávať. Učiteľ je však 

v súčasnej škole okrem tejto činnosti zároveň realizátorom aj iných činností, napr. usmerňuje 

profesionálnu orientáciu žiakov; pracuje s nadanými alebo zaostalými žiakmi; organizuje 

žiakov a rieši ich výchovné problémy, či spolupracuje s rodičmi. Z daného vyplýva, že práca 

učiteľa je naozaj náročná a zložitá, vyžaduje si skutočne všestranne profesionálne zdatnú 

osobnosť, ktorá by mala spĺňať nielen základné požiadavky, potrebné pre normálny výkon 
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učiteľa v škole, ale zároveň by mala mať aj špecifické vlastnosti, ktoré učiteľovi umožňujú 

optimálne a efektívne pracovať (Ďuričeková, 1999). 

L. Ďurič (1988) uvádza ako základné požiadavky na vzdelanie učiteľa: odborné 

vzdelanie; pedagogicko-psychologické vzdelanie; filozoficko-politické vzdelanie; určitý 

stupeň všeobecného vzdelania. 

Keďže učiteľ pôsobí a vychováva aj svojou osobnosťou a správaním, medzi základné 

požiadavky kladené na učiteľa patria aj požiadavky na učiteľove osobnostné vlastnosti, ako sú 

charakterovo-vôľové vlastnosti; pracovné vlastnosti; spoločensko-charakterové vlastnosti; 

intelektuálne vlastnosti; citovo-temperamentové vlastnosti (Ďuričeková, 1999, s. 86). 

Pedeutológia, ako teória učiteľskej profesie, sa v posledných desaťročiach venuje 

otázkam kompetencií a spôsobilostí učiteľa, pričom v súčasnosti tento prístup nachádza svoje 

praktické využitie pri formulácií profesijných štandardov učiteľa, ktoré sa stávajú kľúčovými 

pri tvorbe kompetenčných profilov a definovaní profesijných kariérnych pozícií.  

Autori, ktorí sa zaoberajú problematikou hľadania kompetencií a spôsobilostí učiteľa, 

požadujú zmeny v požiadavkách na profesijnú prípravu a výkon učiteľa. Tento trend, 

v ktorom je možné identifikovať niekoľko dominujúcich tendencií, je v stredoeurópskom 

kontexte veľmi výrazný od 90. rokov 20. storočia (Pedagogické rozhľady, roč. 16, 2007,        

s. 1). 

Na začiatku 90. rokov riešili problematiku učiteľských kompetencií a spôsobilostí 

najmä pedeutológovia teoretici, zväčša však pedagógovia vysokých škôl pripravujúcich 

učiteľov. Obsah požadovaných zmien sa v tomto období orientoval na zmeny v pregraduálnej 

príprave a na reformy učiteľského vzdelávania, a kompetencie a spôsobilosti učiteľa sa 

vymedzovali v nadväznosti od obsahu prípravy učiteľov. Typické boli predovšetkým 

normatívne prístupy, resp. normatívne modely, ktoré určovali, čo má absolvent v bode 

dovŕšenia prípravy vedieť a dokázať urobiť, príkladom sú napr., ešte aj dnes prežívajúce, 

prístupy formulovať kompetencie, ktoré kopírujú prípravu učiteľa v zaužívanom rámci 

zložiek, t.j. zložka odborno-predmetová, pedagogicko-psychologická, metodická, resp. 

predmetovo-didaktická a pod. 

Obdobie 90. rokov však bolo zároveň obdobie prechodu k modernému ponímaniu, kde 

sa začínajú viac akcentovať požiadavky orientované na rozvojaschopné predpoklady učiteľa 

a sú formulované reálne spôsobilosti, ktoré sú viac individualizované a viazané na konkrétny 

kontext vzdelávacích situácií (Pedagogické rozhľady, roč. 16, 2007). 

V našej aj zahraničnej literatúre je možné sa stretnúť s veľkým počtom rôznych 

modelov profesijných kompetencií učiteľov a rovnako tak aj s požiadavkami na osobnosť 

a odbornosť učiteľa a popisom schopností a zručností, ktorými by mal disponovať, preto 

uvádzame iba niektoré z nich (Darák a kol., 2007). 

Kyriacou (1996, s. 23) triedi oblasti pedagogických spôsobilostí, resp. kompetencií 

podľa činností učiteľa, ktoré prispievajú k úspešnosti vyučovania, pričom východiskom je 

dosahovanie didaktických cieľov a kritériom potrebných pedagogických spôsobilostí je 

efektívne vyučovanie. Ide o spôsobilosti: plánovanie a príprava; realizácia vyučovacej 

jednotky; riadenie vyučovacej jednotky; klíma triedy; disciplína; hodnotenie prospechu 

žiakov; reflexia vlastnej práce učiteľa a evalvácia. 

Helus (1995, In Darák a kol., 2007, s. 126) uvádza 7 kompetencií, pričom prvé tri sú 

odvodené od oblastí prípravy a ostatné sú orientované viac na činnosti učiteľa v edukačnom 

procese: odborno – predmetové; psychologické; pedagogicko – didaktické; 
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komunikatívne; riadiace (pedagogicko – manažérske); poradenské a konzultatívne; 

plánovacie a pre projektovanie stratégií. 

Vašutová, ktorá vychádza zo správy Európskej komisie „Vzdelávanie pre 21. 

storočie“, prezentovala vo svojich prácach tvorbu záväzného národného dokumentu 

o profesijných kompetenciách a štandarde učiteľa, pričom člení kompetencie do týchto 

skupín: odborno – predmetové; didaktické a psychodidaktické; všeobecno – 

pedagogické; diagnostické a intervenčné; sociálne, psychosociálne a komunikatívne; 

manažérske a normatívne; profesijné a osobnostno – kultivujúce (1997, In Petlák, 

Hupková, 2004, s. 100). 

Zaujímavý pohľad na problematiku kompetencií učiteľa je možné nájsť aj v práci 

Kasáčovej a Kosovej (In Darák a kol., 2007, s. 128), ktoré pri tvorbe kompetenčného profilu 

učiteľa vychádzajú z interakčného modelu edukácie. Kompetencie učiteľa členia na tri 

základné široko koncipované skupiny: kompetencie orientované na žiaka; kompetencie 

orientované na edukačný proces; kompetencie orientované na sebarozvoj učiteľa. 

V súlade s európskymi trendmi a dokumentmi stojí pred slovenskou odbornou 

societou úloha dôjsť ku kurikulárnej transformácii a tým k tvorbe vlastných rozvojových 

programov škôl, ako aj k dôraznejšej požiadavke individualizácie edukácie, čo môže na jednej 

strane priniesť zvýšenú mieru rozhodovacích právomocí učiteľa, ale na druhej strane zvýšenie 

jeho zodpovednosti vo vyučovacom procese. Tiež to na jednej strane posilňuje autonómne 

postavenie učiteľa, na druhej strane však zvyšuje nároky a požiadavky na jeho 

profesionalizáciu, ktorej prejavom sú okrem iného profesijné štandardy. Tie musia preto 

svoje požiadavky nastaviť tak, aby sa učitelia podľa nich mohli v pregraduálnom aj 

postgraduálnom vzdelávaní na nové potreby čo najlepšie pripraviť, aby v ich zmysle vedeli 

profesionálne konať a aby podľa nich bolo možné kvalitu práce profesionála hodnotiť 

(Pedagogické rozhľady, roč. 16, 2007). 

 

Profesijné štandardy: 

 definujú predpísané kvalifikačné predpoklady, 

 definujú komplex preukázateľných spôsobilostí učiteľa vyjadrený vedomosťami, 

zručnosťami, postojmi a indikátormi kvality spolu s nástrojmi ich hodnotenia, 

 vyjadrujú spoločný základ profesie orientovanej na rozvoj žiaka, kvalitu edukačného 

procesu a profesijný sebarozvoj učiteľa, 

 diferencujú kariérové stupne učiteľa (http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/p2-

2009.pdf). 

S vývojom spoločnosti a informačných technológií sú v súčasnosti na povolanie 

učiteľa kladené čoraz vyššie požiadavky. Učiteľ dnes zastáva mnoho funkcií, ktoré do jeho 

činnosti prinášajú nové činitele a on si musí vedieť poradiť. Je inovátor, manažér, konzultant, 

prieskumník aj tvorivý zamestnanec, čo si však v prvom rade vyžaduje jeho profesijný rozvoj. 

Je zahltený najmä administratívnou činnosťou, pre ktorú je potrebný nielen čas, ale aj jeho 

šikovnosť, čím si uberá z kvalitnej prípravy na vyučovaciu jednotku a tiež zo získavania 

potrebných informácií pre seba a svoj rozvoj. 

Koncepčným východiskom systému profesijného rozvoja učiteľov sú teda profesijné 

štandardy, ktoré umožnia: 

 vymedziť učiteľstvo ako náročnú expertnú profesiu, 

 porovnávať nároky učiteľskej profesie s nárokmi iných porovnateľných profesií, 
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 vymedziť rámec na monitorovanie a hodnotenie kvality profesijných výkonov 

učiteľov a ich odmeňovanie, 

 vymedziť rámec pre ciele a obsah pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania 

učiteľov a ich kariérny rast. 

V súvislosti so začatou obsahovou transformáciou na školách je v štandardoch 

implicitne obsiahnutá nová rola učiteľa ako tvorcu školského kurikula, ktorý bude schopný 

v spolupráci s ostatnými kolegami v škole profilovať pedagogický program školy tak, aby 

zabezpečil vysokú kvalitu a šírku vzdelávacej ponuky žiakom. Zároveň sa otvára široký 

priestor pre naštartovanie procesov rozvoja kompetencií učiteľov, a to formou externého 

a interného vzdelávania a spolupráce pedagogických zborov na školách.  

Ak spoločnosť, škola aj rodičia očakávajú zmenu v učení sa žiaka, potom je učiteľ 

dominantným človekom, ktorý túto zmenu môže podporovať a riadiť. To však predpokladá, 

že sám bude projektantom aj realizátorom budovania vlastnej profesionality, ak sa však 

stotožní s princípom celoživotného zdokonaľovania sa a prijme rolu pedagogického lídra. 

Prieskum profesijných štandardov realizovala napr. Kasáčová, ktorá vo svojich 

projektoch Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“  a „učiteľ primárnej edukácie“ v 

dynamickom poňatí a Profesia a učiteľa v elementárnom vzdelávaní – profesiografia a 

profesiogramhovorí o štandardoch ako o reflexii pohľadu akademikov, odborníkov 

kontinuálneho vzdelávania a praktikov z dobre fungujúcej praxe a určuje ich pre: 

 učiteľov – ako nástroj profesijnej sebareflexie, 

 manažmenty škôl – ako nástroj pre výber, kontrolu a evalváciu zamestnancov 

a plánovanie a rozvoj školy, 

 učiteľské študijné programy – ako cieľovú kategóriu nastavenia profilu absolventov. 

Výskum bol realizovaný metódou profesiografie a jeho predmetom boli: 

 profesijné činnosti učiteľov preprimárneho a primárneho vzdelávania, 

 skladba činností podľa štruktúry štandardov, 

 profil činností podľa sezóny (trikrát ročne po 14 dní), 

 profil činností počas týždňa, 

 špecifiká podľa dĺžky praxe nezávisle od kariérneho stupňa,  

 medzinárodné porovnanie Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska. 

 

Zaujímavé pre nás bolo zistenie, že pomerne veľkú časť činností tvoria činnosti 

mimoštandardné – u učiteliek primárneho stupňa vzdelávania to bolo približne 30%. Len 8% 

činností bolo orientovaných priamo na dieťa, takmer polovicu práce tvoria činnosti späté 

s edukačným procesom a približne 14% tvoria činnosti súvisiace so sebarozvojom 

(http://www.mpc-edu.sk).  

Ako sama autorka uvádza, bolo by zaujímavé  a prakticky podnetné realizovať takýto 

profesiografický výskum aj u ostatných kategórií pedagogických a odborných zamestnancov. 

Uvedené sa stalo východiskom formulovania cieľov a problémov plánovaného výskumu našej 

dizertačnej práce. 
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4 ZAMERANIE A METODIKA VÝSKUMU 

4.1 Ciele a problémy výskumu 

Cieľom výskumu je zistiť, aká je štruktúra profesijných činností učiteľov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Uvedený cieľ sme konkretizovali do čiastkových cieľov, ktoré 

sme pre potreby nášho výskumu vyjadrili vo výskumných problémoch: 

Aká je skladba činností učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania podľa štruktúry 

profesijných štandardov? 

Aké majú učitelia podmienky pre vykonávanie jednotlivých profesijných činností? 

 

4.2 Metóda zhromažďovania údajov 

Hlavnou metódou na zisťovanie informácií o tom, aká je štruktúra profesijných 

činností učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania a aká je skladba činností podľa štruktúry 

štandardov bude metóda popisu a rozboru zistených informácií pre získanie čo najširšieho 

spektra poznatkov o pracovných činnostiach učiteľov, tzv. profesiografia. Základnou 

technikou na získanie informácií bude profesiografický časový snímok, t.j. záznam 

profesijných činností učiteľov v priebehu jedného týždňa, realizovaný na základe dobrovoľnej 

spolupráce učiteľov, t.j. metóda autodeskripcie podľa inštrukcie. Súčasťou bude aj 

jednoduchý kombinovaný dotazník, ktorý má doplňujúcu funkciu a je konštruovaný aj pre 

kvantitatívne spracovanie. Obsahovo budú vybrané otázky členené do dvoch okruhov: 

okruh otázok bude zameraný na podmienky, ktoré majú učitelia na vykonávanie svojej 

činnosti, 

okruh otázok bude smerovať k štruktúre profesijných činností učiteľa nižšieho sekundárneho 

vzdelávania. 

 

4.3 Štatistické metódy spracovania výsledkov výskumu 

Pri kvantitatívnom spracovaní získaných výsledkov budeme využívať základné 

procedúry induktívnej štatistiky, t.j. výpočet relatívnej a absolútnej početnosti, testy 

významnosti rozdielov medzi odpoveďami a konštruovanie frekvenčných tabuliek 

a diagramov. 

 

4.4 Charakteristika výberového súboru 

Základný súbor predstavujú učitelia 2. stupňa ZŠ v prešovskom okrese. Pri 

zostavovaní výberového súboru náhodne vyberieme 20 ZŠ škôl, na ktorých náhodne 

vyberieme po 10 učiteľov a budeme na nich realizovať dotazníkový prieskum. Výsledky 

budeme vyhodnocovať v celom výberovom súbore učiteľov aj podľa sídla ZŠ a výsledky 

porovnáme. 

 

ZÁVER (Realizačné výstupy) 

Výstupy výskumu plánujeme realizovať v troch rovinách aplikácie (teoretickej, 

metodologickej a praktickej). 

V rovine teoretickej bude naše úsilie zamerané na analyticko-syntetické spracovanie 

rôznych prístupov a teoretické vymedzenie základných pojmov, modelov profesijných 

činností učiteľov, kompetenčných modelov vychádzajúcich z normatívneho prístupu 

i prístupu orientovaného viac na reálny kontext vzdelávacích situácií súčasnej školy. 
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V rovine metodologickej sa pokúsime operacionálne definovať premennú štruktúra 

profesijných činností učiteľa. Pokúsime sa tiež naplánovať a zrealizovať profesiografický 

výskum zameraný na mapovanie činností učiteľa nižšieho sekundárneho vzdelávania 

a porovnať jeho výsledky s už uskutočneným výskumom u učiteľov preprimárneho 

a primárneho stupňa vzdelávania. 

V rovine praktickej plánujeme skonštruovať profesiogram učiteľa nižšieho 

sekundárneho vzdelávania, ktorý by poskytol relatívne ucelený obraz o profesijných 

činnostiach učiteľa, o podmienkach vykonávania jednotlivých činností, ako aj 

o vedomostiach, zručnostiach, schopnostiach a vlastnostiach, ktoré by učiteľ nižšieho 

sekundárneho vzdelávania mal mať a ktoré od neho súčasná škola vyžaduje. Chceli by sme 

vyhodnotiť skladbu činností podľa štruktúry profesijných štandardov učiteľa nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. 
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