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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou kariérneho poradenstva z pohľadu aktuálnych 
vzdelávacích potrieb podmieňujúcich ďalšie vzdelávanie učiteľov. Autor vyjadruje názor, že 
pre učiteľov by mal byť kariérny rast spojený s kariérnym poradcom, ktorý by riešil 
problematiku vzdelávania samotných učiteľov a zároveň i danej školy. A tým by prispel 
k zefektívneniu chodu školy i samotnej práce učiteľa. 
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Abstract: 
This contribution deals with theissue of career counseling from the viewpoint of actual 
educational needs conditioning the next education of teachers. The author presents an opinion 
that career growth of the teachers should be promoted by career counselor, who should to 
solve the issue of education of teachers and many other issues concerning the school. And 
herewith the career counselor should to contribute to effectiveness of  running the school as 
well as work of teacher. 
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Úvod 
Slovenské školstvo možno v posledných rokoch charakterizovať prívlastkom reformné. Je 
späté nielen so zmenami vzťahujúcimi sa k žiakom, riadeniu, ale reformne zamerané i k tým, 
ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní mladej generácie. Učiteľ, či podľa zákona č. 
317/2009 Z.z., odborný a pedagogický zamestnanec, by sa na rozdiel od staršieho chápania 
mal sám spolupodieľať na tvorbe svojho kariérneho rastu, čím by si mal zabezpečiť kariérny 
postup na základe získaného kontinuálneho vzdelávania. Ak sa oprieme o slová J. Průchu, E. 
Walterovej a J. Mareša (2009, s. 121) zistíme, pod kariérnym rastom učiteľa sa myslí 
„gradácia profesijnej dráhy učiteľa založenej buď spravidla na systéme atestácií overujúcich 
úroveň kvality výkonu profesijných činností alebo je spojená s postupným preberaním pozície 
v škole.“  Väčšina učiteľov kariérny rast spája s prvou možnosťou i keď je nutné poznamenať, 
že v súčasnosti sa u nás  prvé kvalifikačné skúšky nahradili atestáciami, ktoré vedú ku 
kariérovým stupňom. Z. Šimková (2008, s. 2) píše, že profesijný rozvoj je „komplexný systém 
starostlivosti o prefesijný a osobnostný rast pedagogických pracovníkov, ktorý sa v súčasnosti 
stáva účinným nástrojom rozvoja a úspešnosti každého výchovno-vzdelávacieho zariadenia.“ 
Pri tomto konštatovaní je nutné sa oprieť o slová profesijný a osobnostný rast, ktoré nehľadia 
na učiteľskú profesiu izolovane, ale v rámci samotného rozvoja osobnosti učiteľa sa napájajú 
aj na istý potenciál rozvoja školy.  
 
1 Odmietanie sa ďalej vzdelávať 
Pri rozhovoroch s učiteľmi sme zachytili nielen energiu a túžbu po vzdelávaní, ale 
i rozčarovanie, či odpor podieľať sa pri získavaní kreditov. Za odmietavým postojom 
nemožno hľadať, len nutnosť vzdelávania, ale je potrebné popísať aj iné charakteristiky, ktoré 
sú príznačné. Prvoradú príčinu vidíme v neustálenej koncepcii ďalšieho vzdelávania, ktoré sú 
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príznačné pre posledné dve desaťročia nášho školstva. Javom č. 2 je znížený status učiteľa, 
ktorý je spôsobený spoločenskými podmienkami. Domnievame sa, že učiteľská verejnosť nie 
je adekvátne pripravená zaznamenať nové trendy v spoločnosti a zároveň ich aplikovať do 
vyučovania. Uvoľnená spoločenská situácia sa prenáša do škôl, tak že učiteľ je nútený 
preberať roly rodiča, policajta, sociálneho pracovníka,... Nový zákon č. 317/2009 Z.z. 
očakáva od učiteľa neustále napredovanie a vzdelávanie. Učitelia sú si vedomí nutnosti 
a potreby ďalej sa vzdelávať, ale podmienky a iné skutočnosti, ktoré z ďalšieho vzdelávania 
vyplývajú považujú za prekážky k ich realizácii. Ide najmä o to, že i keď je nový zákon 
založený na motivácii a dobrovoľnosti, často sa vzdelávať môže len ten zamestnanec, 
ktorému to umožní riaditeľ školy. Učiteľ má na štúdium počas školského roka vyhradených 
päť dní a platnosť získaného vzdelávania je obmedzená na sedem rokov. Ďalej sme 
v rozhovoroch zistili i problém č. 5, ktorý pramení v tom, že učitelia nemajú dostatok 
informácii o vzdelávacích ponukách a na ponuku pozerajú ako na niečo, čo im prináša iba isté 
bodové vymedzenie (nazbierať čím najviac kreditov za vzdelávanie, ktoré ich posunie do 
vyššej triedy). Tým sa rodí jav, ktorý by sme mohli pomenovať ako „zberačstvo“, za ktorým 
môže ísť nie o kvalitu a obsah vzdelávania, ale o kvantitu – početnosť kreditov vymedzených 
na vzdelávanie. Podobné reformy vznikli i v Poľsku, kedy učitelia nerozvíjali učiteľské 
kompetencie, ale kredity získavali za rôznorodé vzdelávacie podujatia (pr. vodičský preukaz), 
ktoré nemali s učiteľstvom nič spoločné. 
 
2 Potreba kariérneho poradenstva 
Domnievame sa, že tento i mnohé iné problémy súvisiace so vzdelávaním a napredovaním 
učiteľov v školách by mohol aspoň s časti pomáhať riešiť kariérny poradca, ktorý by svoju 
pracovnú náplň zameriaval na pomoc učiteľom v otázkach ďalšieho vzdelávania. Zákon č. 
317/2009 Z. z. síce uvádza, že kontinuálne vzdelávanie môže zamestnancovi umožniť iba 
riaditeľ školy, ak sa však detailnejšie zameriame na kompetencie vedúceho pedagogického 
zamestnanca a predstavíme si ho, že manažuje približne 30 členný pedagogický kolektív, 
zistíme, že nie je možné poznať vzdelávacie potreby všetkých pedagogických zamestnancov. 
Tento zákon vymedzuje v § č. 33 kariérovú pozíciu špecialistu, do ktorej je zaraďovaný 
odborný zamestnanec – supervízor, ktorý je v školskom systéme novinkou. Podľa nášho 
názoru by sa práve supervízor mohol spolupodieľať na kariérnom poradenstve učiteľov. 
Európska asociácia pre supervíziu (EAS) metódu supervízie definuje ako:  

- metódu poradenstva, s ktorého pomocou osoby, tímy, skupiny a organizácie hodnotia 
svoju profesionálnu aktivitu, 

- postup, v ktorom s pomocou supervízora osoby, tímy, skupiny a organizácie pracujú 
na riešení problémov, prítomných v profesionálnych situáciách, 

- model pre výukové procesy, 
- teoretické poňatie, ktoré umožňuje zhodnotenie faktorov, súvisiacich s profesionálnou 

komunikáciou a ich definovanie (Belešová, J. – Krajčír, Z. – Tóthová, J., 2010, s.50). 
Z dôvodu spoločenských zmien, ktoré vyvoláva prax, ale aj z dôvodu lepšieho poznania 
informovanosti o rozličných skutočnostiach, vychádza nový zákon č. 317/2009 Z.z., cieľom 
ktorého je prispieť k aktualizácii a lepšej orientácii sa učiteľov na poli školskej praxi. Cieľom 
ďalšieho vzdelávania je vízia, ktorá sleduje lepšiu pripravenosť učiteľa nielen na výučbu 
vlastných predmetov, ale i na organizáciu a riadenie celého vyučovacieho procesu. Perrenoud 
(In: Lazarová, B., 2005, s. 24) vymedzuje desať hlavných kompetencií, ktoré by mal učiteľ 
získať v priebehu ďalšieho vzdelávania: 

1. Organizovať a animovať situáciu učenia 
2. Zaisťovať/riadiť pokroky v učení 
3. Formulovať a rozvíjať nástroje pre rozlíšenie 
4. Zapájať žiakov do učenia a práce 
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5. Pracovať v tíme  
6. Zúčastňovať sa na riadení školy 
7. Informovať a zapájať rodičov 
8. Využívať nové technológie 
9. Zvládať povinnosti a etickú dilemu profesie 
10. Riadiť vlastné ďalšie vzdelávanie 

Preventívnu prácu, poradenskú intervenciu, poskytovanie opory a iné formy pomoci majú 
v školách zvyčajne na starosti učitelia s jasne vymedzenými funkciami. Zvyčajne slovenské 
poradenstvo na školách je výlučne orientované na žiaka (výchovný poradca, špeciálny 
poradca, školský psychológ) ako na samotného učiteľa, ktorý je odkázaný sám na seba. 
Pritom aj učitelia by potrebovali poradiť v iných oblastiach školskej praxe (šikanovanie, 
riešenie konfliktov,...). Jednou z oblasti je profesijné (kariérne) poradenstvo, ktorú  Š. Vendel 
(2008, s. 50) charakterizuje ako „odbornú pomoc a činnosť, ktorá sa vykonáva počas života 
človeka vo sfére práce, zamestnania, povolania.“ Kariérne poradenstvo podľa Busaccu (In: 
Vendel, Š., 2008, s. 51) „pomáha klientovi riešiť intrapersonálne prekážky pri uskutočnení 
voľby povolania.“   
 
3 Poradenstvo v prospech učiteľov 
Cieľovým subjektom nášho uvažovania sú učitelia (vzdelávajúci). Stará sa niekto o nich? 
Pomáha im niekto? Radí im niekto so samotným vzdelávaním? V slovenskom školstve je žiaľ 
situácia taká, že analógia kariérneho poradenstva je zameraná cez výchovného poradcu na 
žiakov a kariérne poradenstvo pre učiteľov chýba, ale prax poukazuje na okolnosti, s ktorými 
by učiteľ potreboval poradiť. Situácia, kedy sa má poradca priamo zapojiť do informačných 
procesov, záleží od samotného učiteľa. Sampson (In: Grajcár, Š., 2004, s. 51) to vidí ako 
kľúčový faktor pri užívaní informačných systémov. Priama pomoc prichádza do úvahy, keď 
má človek nasledovné ťažkosti: 

 Nie je schopný jasne definovať problém a preto nedokáže určiť, aké informácie 
potrebuje. 

 Nevie presne, aké informácie sú dostupné. 
 Je zahltený obsahom dostupných informácií. 
 Nie je schopný prefiltrovať si vhodné informácie podľa svojich potrieb. 
 Nie si je istý, ako má informácie použiť na riešenie konkrétneho problému. 
 Nie je schopný pochopiť systém, ktorý je za ponúkanými informáciami. 
 Nemá prístup k správnym, zdrojom ponúkaných informácii. 
 Používa frustráciu a predčasne preruší kontakt s informačným systémom.  

Dôležitú rolu v celoživotnom vzdelávaní učiteľov zohráva kariérny poradca, ktorý by 
podľa nás mohol na školách vykonávať nasledujúcu činnosť, ktorá by bola zameraná na 
poradenstvo určené učiteľom: 

- hospitovanie na vyučovacích hodinách, 
- motivovanie učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu, 
- sledovanie vzdelávacej ponuky, 
- skúmanie vzdelávacích potrieb učiteľov, 
- skúmanie vzdelávacích potrieb školy, 
- pomoc pri výbere druhu a typu vzdelávania, 
- podieľať sa na kooperácii všetkých pedagogických zamestnancov školy, 
- poskytovať vzdelávacie programy slúžiace na ohodnotenie svojich schopnosti, 
- zaoberanie sa novými trendmi v školskom vzdelávaní, 
- organizovať a zabezpečovať vzdelávacie podujatia, 
- vytvárať vzdelávací plán pre všetkých učiteľov. 
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Zo samotnej definície zákona č. 317/2009 Z.z. nevyplýva celkom jasný obraz o práci 
supervízora. Jeho uplatnenie vidíme v tom, aby učiteľ vzdelávaním napredoval sám a zároveň 
by rozvíjal potenciál samotnej školy, čím by prispel k efektívnemu rozvoju samotnej školy  
a utužil by samotnú kultúru školy.  
Teoretik kariérového poradenstva Parsons (In: Nilsson, P. – Akerblom, P., 2003, s. 18) 
zastáva názor, že „kariérové poradenstvo tvorí v podstate tri úlohy:  štúdium daného človeka, 
vymedzenie potenciálnych pracovných príležitostí a priradenie zvolenej možnosti k danému 
človeku.“ Práca kariérového poradcu zahŕňa  rôzne aspekty a formy poradenstva, ktoré sú 
potrebné v procese profesionálneho rozvoja v priebehu celého života človeka. Je potrebné 
pripomenúť, že v pedagogickom zbore má kariérny poradca k dispozícii rôznorodý vek 
učiteľov, čo je nutné akceptovať a rozložiť svoje poradenstvo každému učiteľovi zvlášť, čo sa 
prejavuje i konkrétnym prístupom. Vývojové fázy v priebehu životného cyklu veľmi 
zaujímavo upravil Později (In: Nilsson, P. – Akerblom, P., 2003, s. 18) do nasledujúcej 
tabuľky: 
Tab. Vývojové fázy 
Fáza života/ 
profesijného 
vývoja 

Mladistvý vek 
14 -25 

Nižší stredný 
vek 
25 – 45 
14 - 25 

Vyšší stredný 
vek 45 – 65 
14 - 25 

Staroba 
65 - ? 
14 - 25 

Ustávanie Venovanie sa 
menej času 
záľubám  

Obmedzovanie 
účastí na 
športových 
aktivitách 

Zameranie sa na 
podstatné 
činnosti 

Znižovanie počtu 
pracovných 
hodín 

Udržiavanie Potvrdenie 
súčasnej voľby 
povolania 

Zaisťovanie 
pozície v 
zamestnaní 

Vzdorovanie 
konkurencii 

Venovanie sa 
tomu, čo človeka 
stále baví  

Usadenie Nástup do 
zamestnania vo 
zvolenom obore 

„Zabývanie“ sa 
v stálom 
zamestnaní 

Rozvíjanie 
nových zručností 

Venovanie sa 
tomu, čo človek 
vždy chcel robiť 

Hľadanie Zisťovanie 
informácii 
o rôznych 
možnostiach 

Hľadanie 
možnosti 
vykonávať 
vysnívané 
povolanie 

Vymedzovanie 
nových 
problémov, na 
ktorých je 
potrebné 
pracovať 

Hľadanie 
vhodného miesta, 
kde by človeka 
strávil dôchod 

Rast Rozvíjanie 
realistického 
obrazu o sebe 
samom 

Snaha 
o rozšírenie 
činnosti i mimo 
zamestnania 

Prijatie vlastných 
obmedzení 

Rozvíjanie rolí, 
ktoré nie sú 
spojené so 
zamestnaním 

 
Záver 
Jedna z kľúčových úloh kariérového poradcu, príp. supervízora, v školách je zaoberať sa 
dôkladne každým pedagogickým zamestnancom školy v tom zmysle, aby začlenil 
poradenstvo do celoživotného plánovania príslušného jedinca a zároveň ho vnímať cez 
prizmu jeho individuality.  
Efektívny kariérny rast učiteľa nie je možný bez toho, aby si pedagogický či odborný 
zamestnanec uvedomoval, aká ja efektívnosť jeho práce a aké výsledky dosahuje. K tomuto 
poznaniu je možné dospieť nielen sebareflexiou a sebareguláciou učiteľa, ale aj aktívnym 
kariérnym poradenstvom.  
Literatúra:  



 165

Belešová, J. – Krajčír, Z. – Tóthová, J. (zostavovatelia). (2010). Praktická príručka učiteľa. 
Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2010. 144 s. ISBN 978-80-8052-347-3 
Grajcár, Š. – Riháková, E. – Štepitová, S. – Juráčková, G. – Juzváková, E. (2004). Dištančné 
poradenstvo – príručka pre účastníkov vzdelávacieho kurzu. Trnava: Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 2004. 292 s. ISBN 80-969002-3-4 
Lazarová, B. (2005). Netradiční role učitele. O situacích pomoci, kríze a poradenství ve 
školní praxi. Brno: Paido. 2005. 70 s. ISBN 80-7315-115-4 
Nilsson, P. – Akerblom, P. (2003). Kariérové poradenství pro život. Poradenská metoda 
budoucnosti. 2. vydáni. Brno: Národní vzdělávací fond. 2003. 79 s. ISBN80-238-8363-1 
Průcha, J. – Walterová, E. – Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. 6. aktualizované 
a rozšírené vydanie. Praha: Portál, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7367-647-6 
Šimková, Z. (2009). Vzdelávanie riaditeľov škôl v slovenskej republike a vo vybraných 
krajinách európskej únie. In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. č. 2, roč. 
XVII. 2009. s. 2-8. ISSN 1335-003X 
Vendel, Š. (2008). Kariérní poradenství. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-1731-9 
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
 
Adresa autora: 
PhDr. Tatiana Majerová 
Ústav pedagogiky a psychológie, Katedra pedagogiky 
FHPV PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov 
Meil: tatiana.majer@gmail.com 


