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POTREBUJÚ SA ZAČÍNAJÚCI UČITELIA KONTINUÁLNE 
VZDELÁVAŤ? 

 
DO THE TEACHER –BEGINNERS NEED THE CONTINUAL 

EDUCATION? 
 
 

Tatiana Majerová 
 
Abstrakt 
 

V príspevku venujeme pozornosť neľahkej pozícii začínajúceho učiteľa v 
podmienkach súčasného školstva. Upozorňujeme na nedostatky pregraduálnej prípravy 
študentov učiteľstva a na ich dôsledky pre prax začínajúcich učiteľov. 
 
Kľúčové slová: začínajúci učiteľ, cvičný učiteľ, uvádzajúci učiteľ, potreby učiteľov, 
kontinuálne vzdelávanie 
 
Abstract 
 

In the review we pay attention to describe the difficult position of new teacher in 
conditions od present-day schol system. We emphasize lack of unsufficent pre-graduation 
preparation of students´ at teaching courses and the consequences for practice of new 
teachers.  
 
Key words: Beginning Teacher, Trainie Teacher, Teachers´ Needs, Continual education. 
 
 

1. ÚVOD 
 
Vstup začínajúceho učiteľa na svoje prvé pracovisko nesie so sebou okrem veľkých 

očakávaní i časté sklamania. I keď toto obdobie predstavuje podľa mnohých autorov 
(Kasáčová, Šimoník) rozhodujúci motivačný prvok pre ďalšie profesijné napredovanie, 
nemusí byť vždy spojené s pozitívnym prežívaním. Začínajúci učiteľ je v pedagogickej 
verejnosti vnímaný ako neskúsený, niekedy i nezrelý človek, ktorý dosiaľ  neovláda všetky 
pracovné techniky, ale zároveň do pedagogického procesu na rozdiel od starších kolegov 
vnáša nadšenie i originalitu. Veľmi zaujímavo túto situáciu zachytil J. Žák (In: Podlahová, L., 
2004, s.13), ktorý o začínajúcom učiteľovi píše: „Mladí pedagogickí nadšenci sú dodaní 
univerzitou za čerstva. Prinášajú si obyčajne matné, ušľachtilé ideály, dobrovoľné prednášky, 
kamarátstvo k žiakom a podobné utópie. Títo šialení pacifisti sa v priebehu niekoľkých dní 
ocitnú, vďaka svojim pokrokovým metódam v rozkošných situáciách, kedy im na hodinách 
žiaci lezú po katedre, preháňajú sa po triede a ...“  

Tento vtipný výrok čiastočne zjednodušuje pedagogickú situáciu, v ktorej sa ocitá 
začínajúci učiteľ, preto, že sa zameriava na vzťah učiteľ -  žiak, ale zároveň ponúka časť 
pedagogickej reality, do ktorej vstupuje začínajúci učiteľ. Začínajúci učiteľ v porovnaní 
s inými začínajúcimi profesiami zažíva väčší a náročný tlak, ktorý nie je rozdelený na menšie 
časti, ale je celistvý. Príklad ilustruje, že začínajúci učiteľ by mal byť hneď od začiatku 
výkonu svojho povolania pripravený na všetky zručnosti, ktoré sa očakávajú od učiteľa 
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(riadiť, plánovať, hodnotiť, organizovať, udržiavať disciplínu, komunikovať so žiakmi, 
rodičmi, riešiť problémy, a i.). 

 
2. ŠTUDENT UČITEĽSTVA NA PRAXI  

 
Mnohokrát sa stotožňujeme s myšlienkou, že pre budúceho učiteľa nie je školské 

prostredie neznáme. Vychádzame nielen z toho, že mnohé výskumy dokazujú, že začínajúci 
učiteľ v prvých rokoch svojej praxe vychádza z napodobňovania svojich učiteľov a až 
v neskoršom období buduje svoj vlastný pedagogický model, na druhej strane sme si vedomí, 
že i ako študent učiteľstva sa s týmto prostredím oboznámil. Keďže od pedagogickej praxe sa 
očakáva, že poskytne budúcemu učiteľovi pohľad do samotnej učiteľskej práce, mnohokrát 
nás rozhovory so študentmi po odučenej praxi presviedčajú o samotnom opaku. I keď 
výborné hodnotenia cvičných učiteľov napovedajú o šikovnosti mnohých študentov, pravda je 
niekedy úplne iná. Výskumy realizované M. Černotovou a kol. (2010) vypovedajú, že cviční 
učitelia často neplnia očakávania, ktoré sú kladené. Nemyslíme tým len neodučené hodiny 
študentov. Máme na mysli najmä to, že mnohí cviční učitelia pristupujú k študentom 
benevolentným spôsobom (neúčasť na ich výstupoch, neinformovanie o pedagogickej 
dokumentácii, nerobenie rozborov a pod.), čím síce navodzujú v študentovi pocit  
samostatnosti, pocit neomylnosti a dokonalosti, ktoré sa žiaľ príchodom na školské 
pracovisko rozplynú. Problémom je spätná väzba, ktorá zo strany cvičných učiteľov 
absentuje. 

 
3. ŠKOLSKÉ PRACOVISKO PLNÉ „PREKVAPENÍ“ 

 
Špecifikum začínajúceho učiteľa je dané tým, že od samého začiatku – t.j. od prvého 

dňa nástupu do školy, musí zvládať všetky zručnosti učiteľskej profesie, čo je z nášho 
pohľadu neúnosné. Teória je v rozpore s praxou. I keď začínajúci učiteľ disponuje bohatými 
teoretickými poznatkami, napr. je zručný v moderných technológiách, zvyčajne sa vyznačuje 
tvorivým prístupom, predsa nie je dostatočne fakultou pripravený na praktické činnosti, ktoré 
si vyžaduje učiteľstvo od prvého pracovného dňa. Pre adaptačný čas sú príznačné tri druhy 
rozporov. J. Průcha (1997) ich popisuje ako: rozpor medzi znalosťami a skúsenosťami, rozpor 
medzi osobnými ašpiráciami a záujmami organizácie, rozpor medzi aktuálnym postavením 
pracovníka a perspektíva, ktorá sa pred ním otvára. V riešení týchto rozporov možno – podľa 
nášho názoru hľadať najväčšiu rezervu fakúlt, ktoré sa orientujú na prípravu učiteľov. Ako 
píše I. Turek (2000) vo svojej štúdii, takmer 30% respondentov hodnotí prípravu budúcich 
učiteľov na vysokých školách negatívne. Ako problematické sa javia najmä tieto oblasti: 
osvojovanie si pedagogicko-psychologických disciplín, dosahovanie rovnováhy medzi 
pedagogickou teóriou a praxou, zintenzívnenie výcviku učiteľských zručností, príprava na 
tvorivú prácu v alternatívnych školách. Začínajúci učiteľ v kontakte s novým pracoviskom 
môže podľa L. Podlahovej (2004, s. 26-27) stretnúť nasledujúce prekvapenia: „obsah 
školského predmetu a jeho usporiadanie, rôznosť školských programov (koncepcií), zloženie 
úväzku a rozvrh hodín, prístup uvádzajúceho učiteľa, rozdiel medzi vlastnými metódami a 
postupmi starších učiteľov, stav materiálneho vybavenia školy, rozsah administratívnych 
povinností, neznalosť právnych a bezpečnostných predpisov, časová náročnosť učiteľskej 
práce, zamestnávanie učiteľa v období školských prázdnin, výška učiteľského platu a jeho 
skladba, vzťahy na pracovisku, postoj dnešných žiakov, rodičov k škole, vyšší výskyt žiakov 
z minority a integrovaných žiakov, formulačná učiteľská neobratnosť, celková odlišnosť 
školskej skutočnosti od predstáv.“ Tieto i ďalšie prekvapenia môžu pôsobiť na samotných 
učiteľov demotivujúco a to najmä preto, že učiteľ, sám sebe ako osobnosti, ktorá sa isté 
časové obdobie (približne 5 rokov) pripravovala na túto profesiou, neverí. 
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4. DILEMY VO VZDELÁVANÍ UČITEĽOV 
 
Problém, o ktorom píšeme je aktuálny, ale nie neznámy. Dlhodobo je známy názor, 

ktorý zachytáva nepomer v pregraduálnej príprave učiteľov medzi teóriou a praxou. Realita je 
však na mnohých fakultách žiaľ taká, že kvôli finančným záväzkom sa žiaľ redukuje dĺžka 
praxe, resp. i komunikácia VŠ so ZŠ, príp. SŠ.  Preto je nutné uvažovať nad tým ako 
skvalitniť výučbu na VŠ, aby priniesla budúcim učiteľom  čo najviac rentability. Zaujímavý je 
pohľad na vzdelávanie učiteľov amerických autorov L. G. Katza a J. Rathsa (1996/97), ktorí 
nazerajú na vzdelávanie učiteľov z aspektu šiestich dilem. Pýtajú sa, na čo je potrebné klásť 
dôraz a zdôrazňujú tieto problémy: rozsah alebo zvládnutie obsahu učiva, hodnotiacu alebo 
citovú stránku, súčasné alebo budúce potreby kandidátov, tematické alebo voliteľné prístupy, 
súčasnú alebo inovačnú prax, špecifické alebo globálne hodnotiace kritéria. 

Tieto dilemy sú typické pre vzdelávanie učiteľov. Môžu vysvetľovať nespokojnosť so 
vzdelávaním budúcich učiteľov aj nízku úroveň tohto vzdelávania. Každá skupina VŠ 
učiteľov má isté predstavy o tom, aké výsledky by sa mali dosiahnuť pri vzdelávaní budúcich 
učiteľov, no súčasne má aj svoje vlastné vysvetlenia, prečo sa to nedarí. Autori štúdie 
uvádzajú, že dilema je takou situáciou, v ktorej nie je možné ideálne riešenie. Každé 
z možných riešení obsahuje súčasne výber tak pozitívnych ako aj negatívnych faktorov. My 
zastávame názor, že jednotlivé VŠ predmety, by sa mali častejšie inovovať a približovať, čo 
najviac, pedagogickej realite. Takto by vznikla základňa pre požiadavku, aby boli napĺňané 
vzdelávacie potreby študentov učiteľstva. Inovácie – vzniknuté na základe aktuálnych potrieb 
by nadväzovali na praktickú zložku pedagogickej praxe. Podľa nášho názoru na VŠ absentujú 
predmety viac prakticky orientované pedagogickej praxi (pr. Teória a prax triednictva, 
Pedagogická dokumentácia), ktoré by vyučovali externí učitelia zo základných či stredných 
škôl, čím by mohli výrazne skvalitniť prácu začínajúceho učiteľa. Tým by budúci učiteľ 
získal praktické aplikačné vedomosti, ktoré by mohol v praxi zužitkovať. 

 
5. NÁROČNÉ UČITEĽSKÉ ČINNOSTI 

 
Súčasné školstvo vyžaduje flexibilného učiteľa, ktorý dokáže reflektovať a zvládať 

rozličné pedagogické situácie späté nielen so samotnou školou ako inštitúciou, ale i ostatnými 
subjektmi, ktoré majú so školou úzky súvis. O to náročnejší je fakt, ktorý hovorí, že nie je 
možné počas VŠ štúdia pripraviť budúceho učiteľa tak,  aby do práce nastúpil – učiteľ 
profesionál. I keď B. Kasáčová (2004, s. 25) uvádza, že profesionalita učiteľa sa utvára 
v troch dimenziách: 1. Personálna dimenzia profesionality sa utvára v procese osobnostného, 
charakterového vyzrievania; 2. Etická dimenzia profesionality sa utvára výchovou, 
preberaním mravných vzorcov správania; 3. Odborná dimenzia profesionality je daná 
kvalifikačnými požiadavkami, ktoré sú legislatívne dané, a to predpísaným stupňom a typom 
vzdelania a jej znakom je kvalifikácia. 

Neúplná profesionalita začínajúceho učiteľa nesúvisí len s praktickou stránkou 
realizácie vyučovacej jednotky, ale tiež s inými situáciami a reakciami, ktoré vznikajú priamo 
v škole. O. Šimoník (2009, s. 422) uvádza, že medzi typické problémy začínajúcich učiteľov 
patrí prekonávanie tradičného dôrazu na didaktickú stránku edukácie. Nedostatky sa prejavujú 
i pri výklade, prejavujú sa tendencie k encyklopedickosti, začínajúcim učiteľom unikajú 
dôsledkové vzťahy. Začínajúci učitelia majú problémy s aktivizáciou žiakov, rešpektovaním 
princípov primeranosti, či prispôsobovanie vyučovania veku žiakov. Majú problémy 
s nadväzovaním kontaktov so žiakmi, dopúšťajú sa chýb pri formulovaní otázok. Ďalší okruh 
je podľa O. Šimoníka (2009)  spätý s problémami dodržiavania plánovaného rozdelenia 
vyučovacej hodiny, s organizáciou samotnej žiackej práce, adekvátne reakcie na neočakávaný 
vývoj vyučovania, voľbou vhodnej vyučovacej metódy, konkretizáciou učiva, výchovnou 
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stránkou vyučovania a riešením disciplinárnych priestupkov. Domnievame sa, že je možné  
jednotlivé zložité činnosti začínajúceho učiteľa špecifikovať do troch oblastí: 

1. Legislatívno–dokumentačné (nevedomosť školských zákonov a orientácia v nich, 
problémy s vedením dokumentácie – od časovo-tematických plánov až po zápis do 
triednych kníh, či vypracovanie IVP – plánov); 

2. Výchovno–disciplinárne (viesť vyučovanie bez toho, aby žiaci „neprerástli učiteľovi 
cez hlavu“, zaujať stanovisko k rozličným situáciám so žiakmi s nadhľadom 
a nekonfliktne); 

3. Organizačno–komunikačné (neschopnosť dodržiavať určený a vymedzený  čas pri 
výučbe, skĺzavanie vykania a tykania u žiakov, nevedomosť používania zložitého 
a náročného slovníka pri výučbe, pohotová a adekvátna komunikácia s rodičmi apod.). 

4. Sebareflexno-uvažujúce (neuvedomenie si chýb, ktoré nastávajú nielen vo výchovno-
vzdelávacom procese, ale i v samotnej komunikácii). 
Ako píše O. Šimoník (2009, s. 422): „Začínajúci učitelia nemajú skúsenosti, nie sú 

schopní objektívnej sebareflexie, hodnotenia vlastnej práce a posudzovania chýb, ktorých sa 
pri svojom pôsobení dopúšťajú. Niektorým z nich chýba zásadovosť, túžba po prehlbovaní 
vzdelania, dôslednosť, poriadkumilovnosť, spoločenské vystupovanie a prejavujú malú 
náročnosť k sebe i k iným.“ 

 
6. UVÁDZAJÚCI UČITEĽ AKO OPORA 
 

Významným článkom pri profesijnom štarte je uvedenie začínajúceho učiteľa do 
praxe. Aj vyhláška MŠ SR s názvom „Uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov 
do praxe.“ (Vyhláška MŠ, 1996) Skúsenosti s uvádzaním začínajúcich učiteľov do praxe sú 
rezultatívne v tých školách, kde sa im prikladá dôležitosť, vážnosť, kde sú dobre 
projektované, organizované, hodnotené. Súčasný zákon č. 317/2009 §28 uvádza, že 
„Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť pod dohľadom 
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie 
a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru.“ 

Samotný posun v zákone zdôrazňuje nutnosť kontinuálneho vzdelávania aj 
u začínajúcich učiteľov s čím sa stotožňujeme i keď podľa nášho názoru by adaptačné 
vzdelávanie malo začínajúcich učiteľov dôsledne pripraviť najmä na učiteľskú - výchovnú 
problematiku, na ktorú počas pregraduálnej prípravy neboli dôsledne pripravení. Táto 
kompetencia – podľa záverov výskumov,  výrazne  absentuje. (Černotová, M, 2006) 

A. Osúch (1994, s. 233) píše, že pri hodnotení spolupráce uvádzajúci učiteľ – 
začínajúci učiteľ prvého stupňa základnej školy je možné rozdeliť uvádzajúcich učiteľov do 
troch skupín: 
Do prvej skupiny zaradil uvádzajúcich učiteľov, ktorí nechávali začínajúcim učiteľom 
maximum samostatnosti, ale súčasne im nezištne poskytovali osobné skúsenosti, metodické 
materiály, svoje pomôcky, do vyučovacích hodín zaraďovali hru, prvky integrovaného 
vyučovania, zvykali si na tvorivý štýl práce. 
Do druhej skupiny zaradil na základe analýzy, uvádzajúcich učiteľov, ktorí nechali 
začínajúcich učiteľov pracovať úplne samostatne. Na prvý pohľad je to sympatické 
konštatovanie, ale A. Osúch (1994, s. 233) konštatuje: „Kto bližšie pozná začínajúcich 
učiteľov prvého stupňa základnej školy vie, že učiteľ potrebuje odbornú konzultáciu, veď už 
dávno ju nechápe ako recept. Začínajúci učitelia majú medzery v teoretickej oblasti, často 
ešte nedokážu vyšpecifikovať problém a adekvátne reagovať.“ 
Tretia skupina uvádzajúcich učiteľov vtiahla začínajúcich učiteľov do svojho zaužívaného 
stereotypu, pracovala s nimi direktívne. 

Dovolíme si toto delenie  rozšíriť o ďalšie skupiny: 
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Štvrtú skupinu by sme mohli charakterizovať tým, že sa začínajúcim učiteľom venovala 
pozornosť každodenne. Ale, okrem úloh, ktoré vyplývajú z ich bežného plnenia si pre nich 
uvádzajúci učitelia pripravujú ďalšie úlohy, ktoré by mali robiť oni.  (písanie zápisníc, 
organizovanie akcií a pod.). Vykonávajú prácu za nich,  t.j. išlo o zneužívanie svojho 
postavenia. 
Piata skupina uvádzajúcich učiteľov svojich začínajúcich učiteľov považovala za záťaž, čím 
svojou nechuťou, odmietavosťou od prvého pracovného dňa vštiepili začínajúcim učiteľom 
pocit bezradnej „samostatnosti“, ktorá speje buď k vyhľadávaniu inej pomoci (iného učiteľa), 
príp. spoľahnutie sa na svoje schopnosti, t. j. systém – rob ako vieš, pomôž si sám. 

Na záver sa stotožňujeme s názorom B. Bližkovského (1980, s. 8), ktorý konštatuje, že 
„predpokladom toho, aby výchovno-vzdelávacia práca začínajúceho učiteľa postupne 
nadobúdala tvorivý charakter, je zvládnutie množstva nových vedomostí, ktoré sa týkajú 
špecifickosti školského prostredia, žiackeho a rodičovského kolektívu, ako aj organizačno-
administratívnych a právnych záležitostí. Nemenej dôležitý predpoklad je ovládanie zručností 
bežnej rutinnej práce učiteľa.“ Rýchle a správne opravovať kontrolné a domáce práce žiakov, 
spravodlivo hodnotiť žiacke výkony a nachádzať vyjadrenie hodnotenia v stupnici známok, 
pohotovo narábať s učebnými pomôckami, postarať sa o maximálnu bezpečnosť žiakov pri 
práci, primerane a taktne reagovať na nedisciplinované správanie žiakov alebo na ich 
neočakávané otázky, či nesprávne odpovede – to všetko a ešte mnoho iných zručností môže 
učiteľ zvládnuť až v praxi, pri ktorej mu má byť nápomocnou rukou uvádzajúci učiteľ a preto 
by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým akých uvádzajúcich učiteľov vyberáme a ako sú títo 
učitelia na túto úlohu pripravení. Byť učiteľom je nádherné povolanie, avšak ak k budúcim 
študentom učiteľstva, či začínajúcim učiteľom budeme pristupovať viac otvorenejšie, 
ústretovejšie a s pochopením ich prvé začiatky budú s odstupom času vnímať ako začiatok 
úspešnej profesijnej etapy. K pozitívnym spomienkam na pracovné začiatky môže prispieť 
i praktické a aktuálne adaptačné vzdelávanie, ktoré posilní samotné nazeranie začínajúcich 
učiteľov na svoju prácu. 

 
7. ZÁVER 

 
Na záver uvažovania je nutné si položiť otázku: „Ako pripravíme kompetentného 

začínajúceho učiteľa?“ Jedna z ciest k skvalitneniu práce začínajúceho učiteľa je tá, ktorá 
vypovedá o nutnosti kontinuálneho vzdelávania začínajúceho učiteľa. Fakulta nepripraví 
budúceho učiteľa na praktické poznatky, čím vzniká potreba začínajúcich učiteľov 
kontinuálne a prakticky sa vzdelávať. Podujatie organizované metodikmi by však malo dbať 
na to, aby začínajúci učiteľ v ňom nadobudol prehľadné a praktické skúsenosti a poznatky, 
ktoré by mohol hneď aplikovať do vlastnej praxe. Čím chceme zdôrazniť skutočnosť, ktorá 
vypovedá nielen o poznávaní vzdelávacích potrieb začínajúcich učiteľov, ale zároveň nás 
upozorňuje na zabezpečenie kvalitnej kontinuálnej prípravy, ktorá by mala vychádzať 
z aktuálnych potrieb učiteľov a zároveň skvalitniť prípravu uvádzajúcich učiteľov, ktorí  
otvárajú začínajúcim učiteľom dvere do sveta učiteľstva. 
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