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Modul 1 (1/1) Teória mentoringu 

Základné pojmy 

 

Mentoring je vhodným, a ak sa dobre akceptuje, tak aj kolegiálnym spôsobom vedenia, 
rozvoja a vzdelávania. Pri jeho pochopení a pozitívnej implementácii, má vysoký potenciál 
rozvíjať nielen jednotlivcov, ale aj celé skupiny či organizácie ako celok. Rovnako môže 
prispievať k pozitívnej klíme, vytváraniu partnerských vzťahov a otvorenej komunikácii na 
pracovisku. 

Základnou charakteristickou črtou mentoringu je, že neskúseného alebo menej 

skúseného kolegu sprevádza kolega skúsený, ktorý mu pomáha v rôznych oblastiach 

pracovného života, ale najmä mu poskytuje svoju skúsenosť a sprevádza ho profesijným 

rastom.  

Mentoring svojim spôsobom nie je nič nové. Je to však viac formalizovaný prístup ku 
kolegiálnemu učeniu sa a vzdelávaniu tak, aby boli čo najviac zachované jeho pozitívne 
prínosy. Mentoring, špecificky v školskom prostredí, má podľa zahraničných skúseností 
pozitívny dopad na celkový profesijný rozvoj zamestnancov škôl, je výbornou formou 
vzdelávania a výmeny skúseností, podporuje medzigeneračné učenie, dá sa veľmi dobre 
implementovať do adaptačného vzdelávania a je vhodnou formou podpory kolegiálneho 
učenia sa na pracovisku.  

Samotný pojem mentor vychádza z Homérovho diela Odysea. Odyseus poveril svojho 
priateľa, múdreho muža Mentora, výchovou svojho syna. Dlhodobo tento pojem označoval 
akéhosi poučovateľa či kárateľa v negatívnom slova zmysle. Dnes ho už používame 
pozitívne, synonymne k pojmom radca, sprievodca alebo vychovávateľ.   

Mentoring sa v medzinárodnom rámci (v niektorých krajinách Európskej únie, v Spojených 
štátoch, Kanade a v Austrálii) v spojitosti so školským prostredím používa už dlhšie. V týchto 
krajinách sa vydávajú aj príručky k mentoringu a k mentoringu špecificky v adaptačnom 
procese. U nás však stále nie je mentoring v školách a školských zariadeniach zaužívaný. Na 
základe výsledkov TALIS 2013 vieme, že medzinárodný priemer využívania mentoringu 
v školách je 13% a u nás necelých 5%.  

Ako sme už naznačili, mentoring vo svojej podstate znamená, že skúsenejší kolega, ktorý má 
bohaté praktické skúsenosti pomáha menej skúsenému alebo neskúsenému tým, že mu 
pomáha pri adaptácii na nové miesto, je jeho sprievodcom v období zmeny, radí mu, 
podporuje ho a podobne. Taktiež mu pomáha odhaliť jeho potenciál a využiť jeho schopnosti 
za účelom kariérneho rastu, profesijného aj osobnostného rozvoja.  

Základom mentoringu je spolupráca medzi mentorom a mentorovaným založená na 

vzájomnej dôvere a rešpekte a na tom, že je výrazne preferovaný individuálny prístup. 
Pre mentorovaného sa taktiež používa pojem mentee. 

Mentoring je plnohodnotné a systematické sprevádzanie kolegu v začiatkoch jeho kariéry 
alebo v období zmeny, prípadne slúži ako podpora ďalšieho profesijného rozvoja. Po 
obsahovej stránke zahŕňa najmä prenos skúseností. Často slúži ako praktická aj emocionálna 
podpora.1  

                                                           
1 O praktickej a emocionálnej podpore v živote začínajúceho učiteľa v súvislosti s mentoringom hovorí  

Csandová, E. (2017). Emocionálna verzus praktická podpora začínajúceho učiteľa In Evropské pedagogické 

fórum 2017 (s. 147-158). Hradec Králové: Magnanimitas. 
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Význam používania mentoringu ako spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja 
a vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl vidíme najmä v prvom roku ich 
pôsobenia na škole, kedy začínajúci kolega absolvuje adaptačné vzdelávanie, keďže práve 
vtedy sú začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci v priamom a úzkom kontakte 
s prideleným uvádzajúcim, ktorý je vnímaný ako skúsený a predáva svoje „know-how“ 

mladšiemu a menej skúsenému kolegovi. Takto poňatý vzťah môžeme za určitých podmienok 
charakterizovať ako mentorský.  

Toto je len jedna rovina využívania mentoringu. Mentoring možno využívať v akejkoľvek 
fáze profesijného rastu alebo počas akejkoľvek zmeny, napríklad pri prestupe na inú pozíciu, 
na inú školu alebo po návrate z rodičovskej dovolenky. Je možné ho využívať pri akejkoľvek 
forme kolegiálneho vzdelávania na pracovisku.  

Všeobecne možno povedať, že mentoring môžeme využívať v rovinách: 

• nadriadený – podriadený (treba vždy striktne dohliadať na partnerský a rovnocenný 
prístup),  

• kolega – kolega,  
• pedagogický alebo odborný zamestnanec –žiak alebo študent (táto forma je však 

svojím spôsobom najobmedzenejšia, pretože je ťažké implementovať ju do 
každodenného vzdelávacieho procesu, možno ju však využiť pri talentovaných 
žiakoch, napríklad pri príprave na súťaže a podobne, alebo naopak pri deťoch 
integrovaných, ktoré majú pridelených asistentov – vtedy je možné taký vzťah nazvať 
mentorský a je možné princípy mentoringu využívať). 

V procese mentoringu je veľmi dôležitá dôvera. Ak sa nevybuduje alebo naruší, proces 
mentoringu nemusí byť úspešný. Môže sa stať, že mentorovaný kolega bude hľadať oporu 
a rady u niekoho iného. V takom prípade sa vytráca charakter mentorského vzťahu a pravým 
mentorom sa stáva niekto iný. Toto je zároveň aj najväčším rizikom realizácie mentoringu. 
Stratou dôvery mentorský vzťah vážne utrpí, vytratí sa z neho otvorenosť, ochota 
komunikovať, snaha riešiť problémy a podobne. Preto je prvoradou úlohou mentora 
vybudovať si pevný vzťah so svojím mentee.  

Využívanie mentoringu v školskom prostredí má svoje pravidlá a špecifiká. Prvým je, že 
mentorovaný si zvyčajne sám vyberá mentora. Toto pravidlo sa dá dodržať pokiaľ sa nejedná 
o adaptačné vzdelávanie. Počas adaptačného vzdelávania je uvádzajúci pedagogický alebo 
odborný zamestnanec pridelený. Možnosť vybrať si mentora je v takomto prípade veľmi 
obmedzená, najmä ak sa v menšej škole nachádza len jeden pedagogický alebo odborný 
zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý uvádzať môže.  

Cieľom mentoringu, najmä začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl, by 
mal byť v širšom slova zmysle rozvoj špecifických odborných i osobnostných 

kompetencií, ktoré im umožnia dobre vykonávať ich prácu a stať sa skutočnými 

odborníkmi.
2
 Napríklad v prípade adaptačného vzdelávania vedeného formou mentoringu sa 

začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec stáva chránencom svojho mentora 
v období, kedy prežíva náročné obdobie v profesijnom živote. Preto nevyhnutnou súčasťou 
mentoringu sa môže stať aj emočná podpora a sociálna adaptácia.3  

                                                           
2 Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. In Pedagogika, 60(3/4), 

59-69. 
3 Základnou súčasťou adaptácie na nové pracovné miesto je adaptácia sociálna a pracovná. Problematike sa 

bližšie venuje aj Výbohová, D. (2012). Príprava a realizácia adaptačného vzdelávania na škole, školskom 

zariadení. Banská Bystrica: MPC. 
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Za ostatných okolností môžeme mentoring v škole definovať ako profesionálnu prax s cieľom 
poskytnutia podpory, asistencie a vedenia kolegov, za účelom zvýšenia ich profesijného rastu 
a úspešnosti v práci. Ide teda predovšetkým o kolegiálnu podporu a kolegiálne učenie sa, 
ktoré je síce súčasťou bežného profesijného života a života škôl, ale rozdiel je vtom, že 
mentoring si zakladá na tom, že navodzuje a udržuje vzťahy dôvery, opory a starostlivosti 
kontinuálne, čiže súvislé a pomerne dlhé časové obdobie. Svojím spôsobom ide o dlhodobú 
a takmer každodennú pomoc v širšom rámci vzdelávacích, výchovných, ale aj emočných 
potrieb.4 

Mentoring ako forma profesijného rozvoja učiteľov, pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl kombinuje v sebe dve základné zložky. Prvou sú vedomosti, odborná 
a metodická pripravenosť a druhou sú špecifické vedomosti o procesoch učenia, vedenia 
a facilitácie dospelých s prihliadnutím na aktuálnu úroveň kompetencií.5 

Výhod využívania mentoringu je nespočetne veľa. Je nenáročný na realizáciu a táto realizácia 
má prínos pre všetky zúčastnené strany aj pre školu ako celok. Zvyšuje kvalitu 

pedagogických a odborných kompetencií, najmä v oblasti zvyšovania úrovne praktických 
zručností a umožňuje úspešnú implementáciu vzdelávacích stratégií. Motivuje 
pedagogických a odborných zamestnancov k svojej práci a k jej zlepšovaniu. Vytvára 
udržateľný rámec pre celoživotné vzdelávanie a je modelom nehodnotiacej spolupráce 

založenej na procesoch učenia sa a profesijného rastu.6  

Samozrejme, má aj svoje nevýhody. Personálne zabezpečenie, náročnejšia príprava mentora 
a časová náročnosť. Za najväčšie riziko v oblasti mentoringu v školskom prostredí sa 
považuje nezvládnutie role mentora. Následne mentee hľadá pomoc u iných kolegov, teda 
hľadá si neformálneho mentora.  

Mentorské vzťahy majú taktiež silný psychologický potenciál. Môžu podporiť školskú klímu, 
zvýšiť pocit bezpečia a pracovnej pohody. Správne realizovaný mentoring môže zvýšiť 
stabilitu pedagogického zboru, najmä elimináciou tradične zvýšenej fluktuácie mladých 
učiteľov. 

Úlohou mentora je odovzdať svoju odbornosť menej skúsenému kolegovi spôsobom, ktorý je 
mu zrozumiteľný, čo zdôrazňuje individuálny charakter mentoringu, ale napriek tomu mu 
necháva priestor pre vlastnú iniciatívu. V tomto bode je potrebné mať na pamäti, že žiadne 
mentorské vzťahy nie sú nikdy rovnaké, vždy vychádzajú z konkrétnych vzťahov a ľudí, čiže 
rovnaký prístup sa spravidla nedá využívať k viacerým mentorovaným. 

Učiteľ alebo iný pedagogický a odborný zamestnanec v role mentora môže poskytovať 
mentoring buď všeobecný, kedy sa zameriava na rozvoj pedagogických kompetencií 
a kompetencií odborných zamestnancov, alebo mentoring vo vzťahu k odboru alebo 

vyučovaciemu predmetu. Samozrejme, najčastejšie ide o ich kombináciu. 

V rámci mentoringu sa dá využiť mnoho metód, napríklad pozorovania, hĺbkové a koučovacie 
rozhovory, podávanie spätnej väzby, praktická pomoc, opisovanie problematických situácií  
a hľadanie ich riešení, využívanie prípadových štúdií, akčný výskum a veľa iných. 

Sumárne povedané, mentoring je špecifická forma podpory, vzdelávania a rozvoja, ktorá je 
spravidla dlhodobá a založená na dôvere. Opiera sa o individuálny a partnerský prístup. Nie je 
to riadenie zhora, je skôr založený na princípoch kolegiálneho učenia sa a výmeny skúseností. 
                                                           
4Jonson, F. K. (2008). Being a effective mentor. How to help beginning teacher succeed. Thousand Oaks (CA): 

Corwin Press.  
5Šneberger, V. (2012). Co je mentoring a jeho zavádění na škole. Ostrava: Repronis. 
6Šneberger, V.; Dobrovolná, S. (2014). Metodika interního mentoringu pedagogických kompetencí. Ostrava: 

SPKŠ. 
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Mentoring nemá univerzálnu podobu. Vždy vychádza z potrieb konkrétnych ľudí, ich 
možností a schopností, ale vždy by mal byť pri jeho realizácii zachovaný princíp, že 
mentorom je skúsený a erudovaný človek, ktorý je ochotný sa so svojimi skúsenosťami 
podeliť s ostatnými kolegami.  


