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Anotácia: Príspevok analyzuje súčasný kariérny model profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. Popisuje 

jeho pozitívne aj negatívne stránky vzhľadom na aktuálne trendy v zahraničí. Navrhuje opatrenia na 

optimalizáciu modelu s dôrazom na podporu kvality práce učiteľov. Venuje sa otázkam financovania, 

inštitucionálneho a odborno-personálneho  zabezpečenia systému. 
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Abstract: This article analyses the current situation of the Model for Teachers’ Career and Professional 

Development in the Slovak Republic. It describes its pros and cons according to current trends in foreign 

countries. It proposes measures for optimizing the model, with an emphasis on promoting the quality of teachers’ 

work. It addresses issues of financing and the institutional, professional and personal provision of the system. 
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Edukácia človeka predstavuje výzvu úzko spätú s osobnosťou učiteľa, jeho prípravou a rozvojom. 

Zmeny, ktoré nastali v spoločnosti za posledné desaťročia, poznačili aj učiteľskú profesiu. Učitelia sú vystavení 

náročnejším požiadavkám na výkon profesie v porovnaní s obdobím, keď študovali, vstupovali do profesie. 

Spoločnou črtou je očakávanie vysokej miery samostatnosti a zodpovednosti, individualizácie výučby, ktoré sú 

dôsledkom decentralizácie a posilňovania autonómnosti školy a práce učiteľov. Kríza učiteľstva sa spája 

s otázkou, ako urobiť profesiu atraktívnou, ako zabezpečiť jej profesionalizáciu (Kolektív, 2006, s.79). Výskumy 

naznačujú faktory umožňujúce zmenu: akademické spôsobilosti získané pregraduálnym štúdiom, profesijný 

rozvoj počas celoživotnej profesijnej dráhy a kompetencia systematickej sebareflexie (Európska komisia, 2007, 

2011 a 2012).  Návrhy reforiem slovenského školstva predchádzajúcich desaťročí (Duch školy, Konštantín, 

Milénium) pripisujú učiteľom významné miesto v úspešnosti transformácie školy. Ako jedna z požiadaviek sa 

objavuje (v súlade s európskymi trendmi) potreba prijať profesijný zákon. V roku 2002 začína pracovať na 

základe poverenia ministerstva školstva tím odborníkov na návrhu koncepcie, ktorú vláda SR prijala v roku 2007 

ako východiskový materiál pre schválenie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch (2009, Zákon 

NR SR č. 317). V jednej právnej norme je integrovaná zložitá úprava výkonu učiteľskej profesie, ktorá má cieľ – 

priniesť vyššiu kvalitu do práce učiteľov a vytvoriť primerané podmienky a motiváciu pre ich profesijný rozvoj. 

Profesijný rozvoj je permanentný proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja osobnosti učiteľa a jeho 

kompetencií. Súčasne vytvára osobnostné predpoklady a vnútornú motiváciu k celoživotnej spôsobilosti 

využívať formálne, neformálne a neinštitucionálne príležitosti na tvorivé zdokonaľovanie kvality výkonu 

povolania a edukácie žiakov (Pavlov, 2002, s. 9). Cieľom systému profesijného rozvoja učiteľov je vytvorenie 

optimálnych podmienok na rozvoj profesijných kompetencií ako kľúčového prvku rozvoja školského systému 

a zvyšovania kvality pedagogickej práce. Prijatý zákon obsahuje systémové predpoklady a piliere modelu 

profesijného rozvoja. K pozitívam prijatého zákona patrí, že je motivačný, tzn. že rozhodnutie vzdelávať sa vo 

formálnom systéme závisí výhradne na učiteľoch, nie je povinné (okrem adaptačného a funkčného vzdelávania) 

ani sankčné. Systém vzdelávania vytvára podmienky pre gradáciu profesijných kompetencií prostredníctvom 

kariérnych stupňov pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov (bez diskriminácie), ale má aj svoje 

nedostatky. Nepodarilo sa aplikovať systém zahŕňajúci gradáciu učiteľských kompetencií cez výkon expertných 

pedagogických činností v triede a škole, metodické poradenstvo až po kontrolu (inšpekciu).  V dôsledku toho 

zostávajú naši školskí inšpektori mimo modelu pedagogickej gradácie a pôsobia podľa zákona o štátnej službe. 

Skúsenosti z realizácie zákona viedli, ale bez odbornej diskusie, už k jeho dvom novelám, ktoré nepredstavujú 

významné zmeny.  

Zákon priniesol príležitosť na systémovú diferenciáciu a gradáciu v kariérnom, ale aj platovom postupe 

učiteľov.  Už pri prijímaní zákona bol zrejmý nedostatok finančných zdrojov, aby nový model predstavoval 

výrazný motivačný prvok pre učiteľov. Platy učiteľov sú na Slovensku dlhodobo najnižšie v EÚ i OECD 

a v rámci republiky sa pohybujú na hranici priemernej reálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Od 

roku 2009 uplatňovaný model kariérneho a kreditového postupu vyvolal enormný záujem učiteľov o vzdelávaciu 
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ponuku (veľkoryso dotovanú projektmi ESF). Je to hlavne preto, že učitelia tak kompenzujú nízke platy 

„naháňaním kreditov“ a následne získaním istého kreditového príplatku a zvýšenia svojho príjmu (častá je 

otázka: „čo máte za sedem kreditov?!“). Možnosť získať 12-percentné zvýšenie platu je hybnou silou záujmu 

učiteľov (aj petície proti kreditovému systému), na ktorý sústava vzdelávacích zariadení ani ponuka programov 

nebola včas pripravená. Školy spochybňujú osvedčenia získané v programoch  kontinuálneho vzdelávania, ktoré 

nerozvíjajú potrebné profesijné kompetencie učiteľov, ale prinášajú im finančné benefity. Nový systém 

neumožnil uznať dovtedajšie preukázateľné výsledky učiteľov vo vzdelávaní v novom prostredí a diskriminoval 

tých, ktorí sa v minulosti profesijne rozvíjali najviac (stálo za to nevzdelávať sa!). Chýba zmysluplná 

vzdelávacia ponuka aj pre málopočetné kategórie učiteľov, majstrov a proces akreditácie programov 

kontinuálneho vzdelávania je málo flexibilný a zdĺhavý. Liberalizácia trhu so vzdelávaním učiteľov je lákavá 

najmä pre tých, ktorí nemajú žiadnu učiteľskú skúsenosť so zmenou vo vzdelávaní, ale prichádzajú s drahou 

ponukou pochybnej kvality. Je nemožné hovoriť o cieľavedomom prepojení potrieb rozvoja školy 

s potrebami a vzdelávaním učiteľov. Zvýšenie platov z dôvodu kariérneho postupu (atestácie) alebo kreditov 

(kreditového príplatku) obmedzilo možnosť riaditeľov využívať motivačnú časť hodnotenia učiteľov – osobný 

príplatok (keďže zdrojov viac nie je). Kritika tohto kupčenia a bezúčelného naháňania sa za kreditmi je 

oprávnená. Systém vyžaduje optimálne nastavenie, ktoré bude podporovať aj iné podoby motivácie. Dnes 

prevažujúci intencionálny model je spojený so sústavou kvalifikačných predpokladov a platových tried 

učiteľov, ktorí si vyberajú z  ponuky možností kontinuálneho vzdelávania a po ich úspešnom ukončení (atesty, 

kreditný systém) získavajú vyšší kariérny, funkčný postup a zvýšenie platu. Prednosťou je flexibilita pri 

implementácii závažných zmien v školskom systéme, nedostatkom je centralistické riadenie a riziko uniformity 

foriem a metód vzdelávania potláčajúce tvorivý potenciál učiteľov. Smerovanie k autoregulačnému modelu 

založenom  na predpoklade, že každý učiteľ má takú mieru vnútornej motivácie, že je schopný sám kompetentne 

rozhodovať o svojich vzdelávacích potrebách a cestách ich uspokojenia, naráža na demotivované, rezignované 

učiteľstvo a týka sa len menšieho počtu vysoko a trvalo motivovaných učiteľov. Skúmanie otázok profesijného 

rozvoja učiteľov prebieha v zložitých kontextoch (obrázok 1) a je predpokladom odhaľovania zjavných 

i latentných prejavov a vzťahov, ktoré predstavuje profesijný rozvoj učiteľov a jeho podpora 

v spoločnosti, podmienkach školy a pre jednotlivca (Pavlov, 2007, s. 20): 

 

Obrázok 1 Kontexty skúmania profesijného rozvoja učiteľov 
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Poňatie profesijného rozvoja závisí od širších súvislostí a prístupov – paradigiem prípravného 

i kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Podľa O. Kaščáka a B. Pupalu (2012, s. 147-156) je v duchu 

neoliberálnych teórií (od konca 70. rokov) dominantný utilitarizačný princíp presadzujúci na prax 

zameraný model prípravy a podpory, ktorý je založený na konštruktivistickej interpretácii formovania 

učiteľskej profesionality. Idea profesionalizácie učiteľstva legitimizovala štandardy profesie a vytvorila víziu pre 

individuálny kariérny rozvoj učiteľa. Na prax orientované vzdelávanie učiteľov, spojené so štandardizáciou 

očakávaných profesijných výkonov je základnou politickou agendou EÚ. Ide o vonkajší, centralizovaný 

regulačný nástroj vzdelávania, ktorý sa uplatňuje permanentnou kontrolou profesijných výkonov cez výkonové 

indikátory, ktoré preberajú kontrolu nad sebarozvojom učiteľov. Ideológia kompetencií je príznačná pre 

vzdelávaciu politiku posledných desaťročí s presadzujúcou sa ekonomizáciou vzdelávania, marketizáciou 

a dôrazom na výkonový manažment v školách. Vytvára sa napätie v poňatí učiteľa,  jeho vzdelávania a podpory 

rozvoja. Na jednej strane poňatie učiteľa ako kompetentného, výkonného a technicky ponímaného 

zamestnanca, ktorý dokáže zlepšovať svoje majstrovstvo v rámci centrálne definovaných merateľných 

profesijných štandardov (ľahko opísateľných, zrozumiteľných a priamo sprostredkovaných ako jednoduchý 

transfer vedomostí, zručností a postojov), však hovorí málo o tom, čo znamená byť v skutočnosti profesionál! 

Ide o prístup nadraďujúci efektivitu výkonu v kontexte školy nad individualitu autonómneho profesionála. 

Dôsledkom je potlačenie autonómie, sebavedomia učiteľov ako kultúrne neistých a nerozhľadených praktikov 

rezignujúcich na reprodukciu kultúrneho a historického vedomia (základov vzdelanosti),  ale aj  podriadenosť 

učiteľstva politickej moci a strata intelektuálnej významnosti, ktorá vytvárala sociálny vplyv na presadzovanie 

vlastných záujmov a pozitívnych sociálnych zmien. Na strane druhej je poňatie učiteľa ako autonómneho 

profesionála oddaného profesii, autoregulujúceho a kriticky rozmýšľajúceho nad svojou prácou, individuálne si 

určujúceho ciele, metódy a formy svojho rozvoja v prostredí dôvery a podpory.   

Napriek uvedeným postojom k profesijným kompetenciám a štandardom je pregraduálna príprava aj 

kontinuálny profesijný rozvoj bez  prijatého  konsenzu (očakávania od učiteľov a ich práce v škole) málo 

efektívny. Ide o model profesijných kompetencií formulovaných v podobe profesijného štandardu, ktorý 

svojou gradačnou funkciou zabezpečuje rozvoj profesionality každého učiteľa a je pilierom kariérneho systému. 

Kariérny systém nie je samospasiteľný. Nemôžeme stotožňovať profesijný rozvoj (v širšom význame 

spontánne, dobrovoľné a neformálne aktivity) a kariérny systém, ktorý poskytuje a umožňuje formálne 

vyjadrenie týchto kvalít profesie na štyroch stupňoch. Kariérny systém založený na štyroch kariérových 

stupňoch, dvoch atestáciách je akceptovateľný aj preto, že nadväzuje na doterajší model „kvalifikačných skúšok“ 

a gradáciu v profesii prepája s platovým postupom. Gradácia profesijných kompetencií učiteľov nadväzujúca na 

systém ich prípravného vzdelávania so sebou prináša tvorbu profesijného štandardu, ktorá je vyústením práce 

odborníkov, ktorí vypracovali návrh modelu rozvoja profesijných kompetencií. Profesijný štandard plní najmä  

tieto funkcie (Pavlov, 2009, s. 21):  

 Rozvojová – spočíva v potenciáli kompetencií poskytnúť učiteľom nástroj na sebareflexiu vlastnej 

pedagogickej činnosti, ich rozvoj.  

 Regulačná – podľa profesijného štandardu sú povinní poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania  

vypracovať vzdelávacie programy (smerovať k tým kompetenciám učiteľov, ktoré sú žiaduce a  ich 

osvojením sa vytvára potenciál na zlepšenie práce učiteľa).  

 Ochranná – profesijný štandard jasne pomenúva tie činnosti, za ktoré je učiteľ v škole zodpovedný 

a chráni ho pred narastajúcim tlakom, zvyšujúcim sa rozsahom požiadaviek od rôznych neškolských 

subjektov, ktoré ho robia zodpovedným napr. aj za nepedagogické činnosti.  

 Motivačná – transparentnosť profesijného štandardu (zrozumiteľnosť, dosiahnuteľnosť) má motivačný 

účinok pre učiteľa, aby mohol „modelovať“ svoju profesijnú cestu. Inak povedané: podľa štandardu by 

som mal vedieť, čo odo mňa škola očakáva  a čo je preto potrebné urobiť.  

 Gradačná – profesijný štandard slúži na overenie profesijných kompetencií učiteľov na jednotlivých 

kariérnych stupňoch (tzn. pri prvej, druhej atestácii a ukončovaní jednotlivých druhov vzdelávania). 

Súbor profesijných kompetencií predstavuje aj výstupné požiadavky na adepta atestácie, ktoré by mal 

náležite preukázať. Práve otázku preukazovania osvojených profesijných kompetencií učiteľov je dnes 

potrebné koncepčne riešiť. V súčasnosti je model preukazovania kompetencií výhradne záverečnou 

prácou prekonaný. V súlade s trendmi v profesijnom rozvoji bude nevyhnutné spracovať nové metódy 

preukazujúce dosiahnutie kompetencií (portfóliá obsahujúce napr. tematické plány výchovy a 

vzdelávania, učebné osnovy, písomné prípravy, scenáre výučby, videozáznamy, hodnotenia výučby od 

iných subjektov, hospitačné záznamy a pozorovacie systémy výučby, prípadové štúdie, demonštrácie 

kompetencií a iné). Procesy hodnotenia (overenia) osvojených (preukázaných) profesijných kompetencií 

predstavujú odborne a metodicky náročné postupy, na ktoré v súčasnosti nie sme pripravení.  

Podpora profesijného rozvoja učiteľov nastupujúcich do praxe je efektívnejšia, ak nadväzuje na 

prípravné vzdelávanie, ktoré budúcich učiteľov vyzbrojí aj praktickými spôsobilosťami. Tézy o úzkom prepojení 

života školy a trhu práce akoby pozabudli na jedného z kľúčových aktérov – učiteľa. Už dlhodobo sa systémovo 

nerieši otázka  prepojenia pedagogickej teórie a praxe vo vzdelávaní učiteľov (napr. model učiteľskej prípravy, 
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posilnenie výučby pedagogických a psychologických disciplín, podiel pedagogickej praxe, postavenie cvičných 

škôl a iné). Systém podpory profesijného rozvoja by mal byť schopný reflektovať spoločenské zmeny cez 

aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov, rozvojových a inovačných potrieb škôl. Práve adaptabilita na 

zmeny, stratégia podpory inovácií vytvára flexibilný model. Profesijný rozvoj učiteľov pôsobiacich 

v pedagogickej praxi predstavuje významné pole záujmu pedeutológie. Ako každá iná oblasť ľudskej činnosti,  

aj zlepšovanie práce učiteľov sa musí opierať o vedecké  teórie, výsledky výskumov. Roztrieštenosť výskumu 

profesijného rozvoja sťažuje vytváranie teórií a overovanie celého komplexu rôznych modelov. Napríklad, aký 

vplyv má vzdelávanie (sa) učiteľov na kvalitu ich vyučovania a na učenie sa žiakov? Takéto komplexnejšie 

modely sú potrebné preto, aby sme správne pochopili vzájomné dynamické vzťahy medzi podmienkami 

a účinkami  ako spolupráca, účasť na práci tímov a podobne (MacBeath, 2012, s. 58-75). Fakulty pripravujúce 

učiteľov neboli aktívne vtiahnuté do aplikácie zákona, ich zapojenie v prezentáciách najnovších výsledkov 

pedagogických teórií, bádania predmetových didaktík je nedostatočne prepojené s pedagogickou praxou. 

Podporu systému profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku podľa zákona vytvára sústava poskytovateľov 

(rezortné zariadenia, vysoké školy, právnické osoby oprávnené na vzdelávacie služby, cirkvi a školy). 

Stretávame sa s prístupom: 

 akademickým (vedecko-teoretická orientácia vzdelávania najmä na vysokých školách), 

 pragmaticko–metodickým (neuniverzitný, prakticko-metodické vzdelávanie na rezortných 

pracoviskách), 

 kombinovaným (integrácia vedecko-teoretických a metodických funkcií), ktorý predstavuje funkčné 

spojenie pedeutologického výskumu a jeho transfer do pedagogickej praxe. 

Ani po troch rokoch účinnosti zákona nemáme relevantné informácie o štruktúre, kvantite ani kvalite 

poskytovaných služieb. Neexistujú nástroje rezortu na spätnú väzbu o efektívnosti vynakladaných verejných 

zdrojov (resp. zdrojov ESF). Centrálne riadený model podpory profesijného rozvoja učiteľov z Bratislavy je 

prekonaný a zjavne neefektívny. Poskytovanie vzdelávacej  služby nie je potrebné riadiť z centra, ale naopak, čo 

najbližšie k školám a učiteľom na základe znalosti ich potrieb, špecifík regiónu (napr. v podpore učiteľov 

znevýhodnených detí a žiakov). Je potrebné vrátiť vysokým školám miesto v podpore profesijného rozvoja 

učiteľov na vyššej úrovni, než je tomu dnes. Vysoké školy prejavujú oprávnene zvýšený záujem o oblasť 

podpory profesijného rozvoja učiteľov. Je to prirodzené, ide o pracoviská s významným vedecko-pedagogickým 

potenciálom, možnosťami výskumných aktivít i vysokou mierou akademickej slobody, ktorá dnes v búrlivých 

reformných zmenách a profesijnom rozvoji učiteľov chýba. Vysoké školy sú pripravené, ale za rovnakých 

podmienok (národné projekty ESF), ako boli vytvorené priamo riadeným organizáciám ministerstva,  poskytnúť 

potrebnú kvalitu (Kosová, Porubský, 2011, s. 121-122). Zásadnou otázkou je financovanie podpory profesijného 

rozvoja. Je potrebné zmeniť deformácie, ktoré favorizujú jedného z poskytovateľov na úkor iných. Na Slovensku 

pretrváva netransparentnosť financovania v poskytovaní vzdelávacích služieb. Dotácie z verejných zdrojov sú 

nekoordinovane smerované rezortným poskytovateľom – priamo riadeným organizáciám, čiastočne cez normatív 

školám, ale nie ich objednávateľom – učiteľom. Tým nie je možné zistiť skutočný záujem o služby, posilňovať 

konkurenciu, znižovať náklady a ani zvyšovať tlak na kvalitnejšie poskytovanie služieb. Preto je nevyhnutné 

preniesť priame aj nepriame dotácie na zákazníkov – školy ako účelové finančné dotácie v rámci rozpočtu 

(výška vzhľadom na počet žiakov alebo učiteľov). Rozhodnutie o voľbe poskytovateľa vzdelávacej služby je na 

riaditeľovi školy, tak ako to deklarovalo Milénium (2002, s. 52): „Každá škola  by mala dostať účelovo viazané 

prostriedky na vzdelávanie pedagogických pracovníkov a škola si bude objednávať (vyberať z ponúk) také 

vzdelávanie, ktoré považuje za najpotrebnejšie.“ V komplexnom pohľade je potrebné prijať kompetencie 

(zodpovednosť) na troch úrovniach regulujúcich procesy podpory profesijného rozvoja. Na makroúrovni 

(ministerstvo) sa majú prijímať národné stratégie podpory učiteľov regionálneho školstva, zákonom vymedzovať 

zodpovednosti a pravidlá činnosti aktérov podpory a model financovania celej sústavy z verejných zdrojov. 

Mezoúroveň predstavuje spektrum poskytovateľov s pestrou ponukou programov kontinuálneho vzdelávania pre 

učiteľov s rovnakými možnosťami prístupu k zdrojom financovania, podliehajúcich mechanizmom evalvácie 

kvality ponuky, vrátane podpory výskumných aktivít učiteľskej profesie. Mikroúrovňou je škola so svojimi 

jedinečnými potrebami vyjadrenými v školskom vzdelávacom programe a tomu zodpovedajúcou podporou 

profesijného rozvoja učiteľov, pedagogického zboru (obrázok 2). 
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Obrázok 2 Úrovne regulácie systému podpory profesijného rozvoja 

 

 
Profesijný rozvoj učiteľov má v koncepte celoživotného učenia neinštitucionálnu, neformálnu dimenziu – 

sebavzdelávanie a dimenziu formálnu – kontinuálne vzdelávanie. Profesijný rozvoj učiteľov sa uskutočňuje 

v mnohých vzdelávacích aktivitách, ktoré ho sprevádzajú a sú jeho výsledkom. Je príznačné, že najprv je 

legislatívne upravené (organizované) prostredie formálneho vzdelávania ako priestor podliehajúci pravidlám 

(účasti, druhov, foriem, atestácie, gradácie kariérnych stupňov, systému kreditov, štandardizácie kompetencií  

a pod.). Tieto postupy sú založené na pozitivistickom poňatí profesijného rozvoja cez diagnostikovanie 

problémov, potrieb, preskripciu zmien a následné porovnanie výkonov s normatívnymi cieľmi. Avšak tento 

priestor podľa názorov mnohých výskumníkov, ale najmä učiteľov nestačí pokryť ich potreby. Nemôžeme 

stotožňovať profesijný rozvoj (v širšom význame spontánne, dobrovoľné a neformálne aktivity) a kariérny 

systém, ktorý poskytuje a umožňuje formálne vyjadrenie týchto kvalít profesie na štyroch stupňoch. Dôsledkom 

nasýtenej „ponuky pre ponuku“ vyvolanú potrebou čerpať najmä zdroje ESF je „únava zo vzdelávania“. 

Výskumy uvádzajú, že len 10 % zmien v profesijnom výkone učiteľov je výsledkom formálnych vzdelávacích 

aktivít. Oveľa významnejší sa stáva priestor, ktorý nie je možné organizovať, predpísať, nariadiť a tento vyplýva 

z novej paradigmy v profesijnom rozvoji založenej na individualizovanom, osobnostnom poňatí ako 

permanentná podpora učiteľom priamo pri výkone ich práce (oblasť informálneho a neformálneho vzdelávania). 

Práve tento priestor má zásadný význam pre praktickú, skúsenostne orientovanú učebnú činnosť učiteľov. 

Slovensko rieši „formálny priestor“ vo vzdelávaní učiteľov, ale zanedbáva iné vážne oblasti podpory ich rozvoja. 

Tie pritom nie je možné z podstaty ich obsahu a procesov nadiktovať, ale je možné vytvoriť podmienky, 

v ktorých sa budú rozvíjať. Otázka, ako v rezorte nastaviť podmienky a podporu pre uvoľnenie tvorivých 

aktivít učiteľov a ich sebarozvoj, je dnes kľúčová pre rozvoj škôl. Cieľ profesijného rozvoja učiteľov sa 

dominantne presadzuje v poňatí zlepšenia kvality výučby a kvality učebných výsledkov žiakov. 

Zmeny v systémoch profesijnej podpory učiteľov v krajinách EÚ predstavujú veľmi turbulentné 

prostredie, ktoré sa vyznačuje neustálymi zmenami a úsilím nájsť optimálny model, ktorý bude efektívne 

podporovať kvalitu práce učiteľov. Deje sa tak v presvedčení, že kvalita práce učiteľa je rozhodujúcim faktorom 

úspešnosti žiakov triedy, školy a celých školských sústav. Prijatím profesijného zákona nastala situácia, keď 

hlbšie analyzujeme jeho dopady na procesy vzdelávania a chápeme, že žiaden zákon neprinesie automaticky 

očakávané zlepšenie, najmä výsledkov práce učiteľov v triedach. Napriek tomu, že považujeme prínos 

z profesijného rozvoja učiteľov ku kvalite výsledkov školstva za samozrejmú, neexistujú o tom priame dôkazy. 

Zväčša súhlasíme s tým, že ak profesijný rozvoj neprináša zlepšenie učebných výsledkov žiakov, vzdelávanie 

učiteľov (vyčlenené zdroje) je neefektívne. Paradoxne mnohé výskumy poukazujú na to, že aj keď sú učitelia 

považovaní za zodpovedných za učebné výsledky svojich žiakov, má na tom svoj oveľa významnejší podiel 

súbor mimoškolských faktorov.  „Viac ako 90 % variácií  vo výsledkoch testovania žiakov je spôsobených  

rôznorodými faktormi, ktoré sú mimo kontrolu učiteľa. Učitelia môžu využiť len minimum vyučovacieho času 

venovaného netestovaným aspektom kurikula, ktoré však výrazne pomáhajú alebo brzdia v rozvoji žiakov“ 

(MacBeath, 2012, s.62). Na Slovensku chýbajú štúdie, diskusia, ale aj nástroje umožňujúce tento paradox hlbšie 

preskúmať a vyhodnotiť. Evalvácia práce učiteľa je zložitá pre komplexnosť očakávaných výsledkov, časový 

odstup od výučby po uplatnenie sa žiaka v živote, pôsobenie mnohých na kvalite učiteľa a školy nezávislých 

faktorov a vplyvov (Lemke, 2010, s. 6). Hodnotenie kvality práce učiteľa sa vo svete opiera o rôzne teoretické 

východiská, ale poňatie kvality ohrozujú najmä povrchné a podstatu vzdelávania redukujúce prístupy (Kohnová, 

2012, s 12). Skúmanie vzťahu medzi kvalitou práce učiteľa (v dôsledku aktivít jeho profesijného rozvoja) 

a kvalitou učebných výsledkov jeho žiakov nazývame aj efektívnosťou učiteľa. Ďalej uvedieme niektoré 

zahraničné a domáce pokusy o ujasnenie otázok kvality práce učiteľa.  
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C. Lemke (2010, s. 6) definíciu učiteľskej efektívnosti chápe ako kombináciu vedomosti a expertízy, 

zmeny v učiteľskej praxi a dopad na žiacke učenie sa na  troch úrovniach indikátorov: 

 efektívnosť profesijného rozvoja ako úroveň rozvoja individuálnych vedomostí, zručností a iných 

charakteristík expertnosti učiteľa; 

 efektívnosť profesijného rozvoja ako hodnotenie úrovne zlepšujúcej sa pedagogickej praxe alebo školskej 

kultúry; 

 efektívnosť profesijného rozvoja ako priamy vplyv na učenie sa žiakov (dosahované učebné úspechy 

a angažovanosť). 

B. Lazarová (2006, s. 39-45)  nastoľuje otázky efektivity ďalšieho vzdelávania učiteľov a zameriava sa 

na štyri faktory efektivity: 

a) celospoločenskú klímu a školskú politiku; 

b) ďalšie vzdelávanie učiteľov (ponuka, dostupnosť, organizátori, lektori, metódy vzdelávania, čas, miesto 

a podmienky vzdelávania, jeho cena a iné); 

c) učiteľa a ďalšie vzdelávanie (vzdelávacie potreby, osobnosť učiteľa,  motivácia spokojnosť a skúsenosti 

so vzdelávaním a iné); 

d) školu a ďalšie vzdelávanie (financovanie, riadenie vzdelávania: plánovanie, podpora, realizácia, 

evalvácia, klíma školy a implementácia výsledkov vzdelávania do výučby a iné). 

I. Pavlov (2007, s. 50) pri skúmaní otázok kvality učiteľov (podmienenej ich profesijným rozvojom) 

upozorňuje, že je potrebné zreteľne odlišovať kritériá (významné oblasti) a indikátory. Kritériami môžu byť:  

a) systém a sústava podpory profesijného rozvoja učiteľov; 

b) programy a procesy kontinuálneho vzdelávania učiteľov (potreby, podmienky, procesy, výsledky); 

c) práca učiteľa (riadené procesy výchovy a vzdelávania); 

d) učebné výsledky žiakov (aj ako dôsledok práce učiteľa). 

Pri skúmaní kritéria a) kvalita systému a sústavy podpory profesijného rozvoja učiteľov ďalej venujeme 

pozornosť týmto čiastkovým ukazovateľom, indikátorom: 

 finančné zdroje (systém financovania a materiálnej podpory profesijného rozvoja), 

 profesionalita zboru lektorov (učiteľov učiteľov) a jeho odborná podpora, 

 nástroje motivácie ako uspokojovanie individuálnych potrieb (teória A. Maslowa), 

 legislatívny systém podpory rozvoja učiteľov, prepojený s rozvojom škôl, 

 inštitucionálna sústava (podmienky na podporné poradenské vzdelávacie  služby), 

 pestrosť, dostupnosť, dĺžka a kvalita ponuky programov zodpovedajúca analýze potrieb učiteľov,  systém 

akreditácie a spätnej väzby na všetkých úrovniach, 

 uplatnenie výsledkov vedy a výskumu v praxi profesijného rozvoja, 

 preferované/dominantné  modely profesijného učenia v profesijnom rozvoji. 

Z uvedených indikátorov sú najmenej analyzované (pozri Korthagen a kol, Píšová – Duschinská, a kol.) 

modely profesijného učenia, ktorými si učitelia osvojujú, prehlbujú a rozširujú svoje vedomosti, zručnosti 

a postoje. Prebiehajú v zajatí istých typologických prístupov (Villegas – Reimers, 2003, s. 40-43), výrazne 

poznačené vyššie spomínanými paradigmami vo vzdelávaní učiteľov, ale aj množstvom faktorov, ktoré sme 

vyčlenili na základe viacročného pozorovania vzdelávacích aktivít učiteľov. Paradigmy predstavujú dve polarity, 

ktoré zaujímajú lektori, účastníci vzdelávania, tvorcovia programov kontinuálneho vzdelávania. Profesijný 

rozvoj učiteľov tak osciluje medzi osovými polaritami. Na osi teoreticko-praktického: teoretický (akademický, 

vedecký) prístup kladie dôraz na vedecky overené postupy a praktický (metodický, pragmatický) prístup kladie 

dôraz na využiteľnosť a okamžitú aplikovateľnosť osvojených poznatkov. Na osi spoločenskej objednávky - 

individuálnych potrieb škôl a učiteľov: spoločenská objednávka kladie dôraz na politické, kultúrne a sociálne 

potreby v profesijnom rozvoji učiteľov a dôraz na individuálne potreby zvýrazňuje uspokojovanie očakávaní 

účastníkov vzdelávania založených najmä na ich skúsenostiach z výučby (učiteľove subjektívne teórie). Väčšina 

aktivít profesijného rozvoja učiteľov má eklektický charakter, tzn. že využíva prvky rôznych teórií a prístupov 

v závislosti od potrieb vzdelávaných učiteľov, cieľov a obsahu vzdelávania, kompetencií lektorov a pod. 

(Schleicher, 2012, s. 45).   

V súčasnosti sa presadzuje orientácia pedagogického výskumu i  praxe na meranie, skúmanie pridanej 

hodnoty, kvality (efektívnosti) profesijného rozvoja vo vzťahu k učebným výsledkom žiakov. Domnievame sa, 

že výskumné pole je potrebné rozšíriť o širšie kontexty, v ktorých prebieha profesijný rozvoj a hľadať efektívne 

modely a prístupy v profesijnom učení. Individuálny rozmer kvality učiteľa je významne ovplyvnený 

dominantným modelom podpory jeho profesijného rozvoja, metód profesijného učenia a aplikovaných 

nástrojoch hodnotenia zlepšovania pedagogickej praxe. 
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