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Modul 2  (2/2) Pedagogický/odborný zamestnanec ako mentor 

Osobnostné predpoklady pre prácu mentora 

 

Ak pôsobíte v škole ako mentor, táto činnosť prebieha súbežne popri výkone vašej práce 
a iných povinnostiach a istým spôsobom môže pre vás predstavovať zvýšenú záťaž. Z toho 
vyplýva, že mentori by mali byť odolný voči stresu a mali by sa vedieť vyrovnať s náhlymi 
a záťažovými situáciami. So súbehom vlastného vyučovania, odbornej činnosti, mentoringu, 
prípadne adaptačného vzdelávania a možno ešte iných pracovných úloh vzniká potreba 
efektívneho riadenia svojho času a vyhradenia si dostatku priestoru na spoluprácu so svojím 
mentee.  

Time management alebo manažment času je momentálne kľúčovou zručnosťou.1 Či už 
v práci, alebo v bežnom živote. Pri mnohých pracovných povinnostiach je dôležité naučiť sa 
efektívne riadiť svoj čas s cieľom dosiahnuť maximálne výsledky v čo najkratšom čase, ale 
nie na úkor ich kvality.  

Organizácia času a pracovných úloh je dôležitá najmä preto, aby sme sa vyhli negatívnym 
dôsledkom, napríklad nestíhanie, prepracovanosť, odkladanie pracovných úloh, a neskôr 
nezažívali časový stres a podobne. Ovládať techniku time managementu je dôležité najmä pri 
kumulovaní pracovných úloh.  

Time management úzko súvisí aj so sebapoznaním a sebariadením. Každý z nás je iný, 
inak narába so svojím časom, a preto každému môže vyhovovať iný spôsob riadenia času. 
Time management môžeme považovať nielen za prevenciu stresu, ale aj prevenciu pred 
syndrómom vyhorenia.  

Tipov ako zvládnuť svoj čas je nesmierne veľa a zároveň každému vyhovuje čosi iné. Avšak 
medzi univerzálne spôsoby organizovania času patrí: 

• činnosti, ktoré sa dajú urobiť do piatich minút neodkladajte, urobte ich hneď, 
• najskôr sa venujte najdôležitejším a najťažším úlohám, jednoduchšie si nechajte na 

záver, rozsahovo veľké úlohy si zároveň rozdeľte na menšie,  
• plánujte si prácu na daný deň alebo obdobie, vždy si však nechajte dostatok priestoru 

na neočakávané úlohy,  aspoň 25% z celého časového úseku, 
• pri plánovaní využívajte rôzne dostupné pomôcky, napríklad diáre, kalendáre, 

upozornenia v mobilnom telefóne a podobne, 
• naučte sa sústrediť a vyhnúť sa prokrastinácii, ale zároveň oddychujte, vyčleňte si čas 

aj na prestávky, 
• vyhnite sa takzvaným požieračom času (surfovanie po webe, sociálne siete, hranie 

počítačových hier, dlhé telefonáty a podobne), počas vyhradených prestávok sa 
môžete venovať aj týmto činnostiam.   

Pravou podstatou zdravého, vyváženého a efektívneho time managementu je dlhodobé 
plánovanie si svojich činností tak, aby sme prihliadali na rovnováhu práce a oddychu 

a zároveň, aby sme si svoje povinnosti vedeli urobiť rýchlejšie.  

 

 

                                                           
1 Komplexná štúdia - Oravcová, J. (2007). Time manažment. In Človek v pracovnom prostredí (s. 25-46). 
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Keď si chceme naozaj zdravo a z dlhodobého hľadiska udržateľne naplánovať využívanie 
svojho času, nezabúdajme na: 

• dôsledné plánovanie, 
• plánovanie aj oddychu a odpočinku, 
• reálny odhad potreby času na činnosti a povinnosti, 
• časovú rezervu. 

Organizácia vlastného pracovného aj mimopracovného času úzko súvisí s odbúravaním najmä 
časového stresu, stresu z nadmerného množstva úloh a chaotickej organizácie práce. Stres, 

ale aj iné situácie považujeme za záťažové. Medzi základné záťažové situácie radíme:2 

• situácie, ktoré sú výkonnostne náročné, a ktoré môžu viesť až k fyzickej či psychickej 
vyčerpanosti, 

• problémové situácie,  
• situácie frustrácie, kedy sa pred cieľom činnosti objaví neprekonateľná prekážka,  
• situácie konfliktné, v ktorých veľkú rolu zohrávajú konflikty interpersonálne, 
• stresogénne situácie.  

Jednoducho povedané, ide o frustráciu, depriváciu, stres a konflikt. Za záťažové situácie ich 
však vnímame až vtedy, keď ich subjektívne vyhodnotíme ako nadmerné, presahujúce 

naše sily, ohrozujúce alebo nezvládnuteľné. Toto je hlavný dôvod, prečo jeden človek 
považuje situáciu za hravo zvládnuteľnú a iný za náročnú, vždy ide o subjektívny pohľad.  

Záťažové situácie, najmä ak ich nie sme schopní riešiť, vyvolávajú typické psychické 
a fyziologické zmeny a prejavy. Napríklad zvýšený krvný tlak, zrýchlené dýchanie, 
nevoľnosť, pocit neistoty, roztržitosť, hnev a mnoho iných. Môžu sa však prejaviť aj v rámci 
medziľudských vzťahov, v ktorých sa vyskytujú ako prejavy podráždenosti, útočnosti, 
utiahnutosti a iné neovládané prejavy emócií.3 

Stres je veľmi individuálny, pretože každý z nás reaguje na situácie inak. Niekto je odolný 
viac, iný menej. Práve preto by sme stresujúcu situáciu mohli vysvetliť tak, že nejde ani 
o konkrétnu situáciu, ale o to, aký význam jej pripíšeme a ako ju následne prežívame.  

To znamená, že každý jeden z nás vyhodnotí situáciu inak, a to aj na základe našej osobnosti, 
temperamentu, ale aj skúseností, vedomostí a schopností, ktoré máme.4 

U niekoho môže stres vyvolať návšteva u zubára, šoférovanie, vystupovanie pred ľuďmi, 
pohovor. Pre iných to nie je žiadny problém. Stres je odpoveďou na situáciu, ktorá nám je 
nepríjemná, ktorá nás ohrozuje, vyťažuje, zaťažuje a vyčerpáva buď krátkodobo, alebo 
dlhodobo, čiže chronicky.  

Stres nemusíme vnímať vyslovene záporne. Poznáme dva druhy stresu, a to:5 

• Distres: negatívny stres – najčastejšie ho označujeme ako úzkosť, záťaž, je spojený 
s preťažením, narušením pozornosti, psychosomatickými ochoreniami, psychickým 
vyčerpaním, utrpením a mnohými inými prevažne negatívnymi symptómami.   

• Eustres: pozitívny stres – spojený býva s príjemnými, ale náročnými situáciami 
(svadba, narodenie dieťaťa, povýšenie v práci a podobne). Eustres prinášajú aj hraničné 

                                                           
2Oravcová, J. (2007). Kapitoly zo sociálnej psychológie. Žilina: Edis.  
3Oravcová, J. (2007). Kapitoly zo sociálnej psychológie. Žilina: Edis. 
4Oravcová, J. (2007). Kapitoly zo sociálnej psychológie. Žilina: Edis. 
5Malčeková, E. (2007). Stres  a stresové situácie v pracovnom živote dospelého človeka. In Človek v pracovnom 

prostredí (s. 147-168). Banská Bystrica : FHV UMB.  
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Z terapeutických praktík je to najmä Jacobsonova progresívna relaxácia, Schultzov autogénny 
tréning alebo Bensonova relaxačná metóda.  

Cieľom a dobrou voľbou je so záťažovou situáciou pracovať a naučiť sa copingové stratégie 
využívať. Reagovať primerane v záťažovej situácii sa dá naučiť. K lepšiemu zvládaniu 
prispievajú aj vedomosti o probléme a možnostiach zvládania náročných situácii, ale aj 
úprava režimu práce a oddychu, jasné stanovenie priorít, úprava medziľudských vzťahov, 
osvojenie si relaxačných techník a mnohé iné.  

Stres môžeme považovať istým spôsobom za kategóriu samú o sebe. Je všeobecne známe, že 
učitelia a iní pracovníci v školstve zastávajú spolu s lekármi jedno z najviac stresujúcich 
povolaní.8 

Tieto informácie môžu byť pre vás podnetné, ale vždy treba mať na pamäti, že vyrovnávanie 
sa so stresom a inými záťažovými situáciami je veľmi individuálne a na každého platí niečo 
iné. Vnímanie stresových situácií závisí na osobnostnom, temperamentovom založení 
jednotlivca, ale aj na jeho skúsenostiach, vedomostiach a schopnostiach a tiež na tom, aký 
význam danej situácii prisudzujeme.  

Uvedomenie si záťažových situácií a následné vytvorenie si copingových stratégií, spolu 
s využívaním aspoň niektorých prvkov time managementu, vám môže pomôcť vyrovnať sa 
s náporom práce a prislúchajúcou záťažou.  

Významným prvkom, ktorý nám v živote pomáha napredovať je sebareflexia. Pod pojmom 
sebareflexia vo všeobecnosti rozumieme premýšľanie o sebe samom, o svojej osobnosti, akési 
obhliadnutie sa za sebou a svojimi činmi, myšlienkami, pocitmi či postojmi, čiže akási 
rekapitulácia určitého životného obdobia, vlastného konania alebo rozhodovania. Sebareflexiu 
využívame najmä v situáciách, ktoré sú pre nás významné. Jej hlavným cieľom je danú 

situáciu zhodnotiť a na základe toho sa rozhodnúť, či zmeniť, ako zmeniť a zvoliť 

stratégiu do budúcna. Čiže cieľom sebareflexie je pracovať na svojom rozvoji. Definícií 
sebareflexie existuje mnoho, vždy sa však zhodnú na tom, že prehodnocujeme svoje konanie 
a jeho následky s cieľom zlepšenia situácie. Môžeme teda hovoriť o procese zdokonaľovania 
sa.  

Sebareflexiu vykonávame často úplne spontánne a nevedome po mnohých významných aj 
menej významných činnostiach. My sa však budeme venovať zámernej a systematickej 
sebareflexii, ktorá vedie k dôkladnejšiemu poznaniu seba samého a má lepší efekt, využiteľný 
ako v edukačnom a odbornom procese, tak aj v situáciách osobného charakteru.  

Schopnosť sebareflexie je ovplyvnená vonkajšími aj v vnútornými faktormi a nie každý je jej 
schopný na vysokej úrovni. Avšak je možné trénovať a naučiť sa ju. Väčšinou sa techniky 
sebareflexie využívajú, keď sa stretávame s problémovou situáciou, skúšame nový postup 
a hodnotíme jeho následky, porovnávame sa s kolegami, stretávame sa s novými poznatkami 
a snažíme sa ich zaradiť do edukačného alebo odborného procesu, alebo sa ocitneme priamo 
v situácii, keď nás vyzvú k sebahodnoteniu.9 

Sebareflexiou však nehodnotíme len to, čo sme urobili možno nesprávne a čo sa dá 
zdokonaliť, ale prichádzame aj na situácie, ktoré hodnotíme kladne a práve na základe 

sebareflexie ich zaradíme buď do pracovného, alebo mimopracovného života, prípadne 
sa podelíme s pozitívnou skúsenosťou s ostatnými kolegami. Je známe, že okrem funkcie 
poznávacej, spätnoväzbovej, preventívnej a rozvíjajúcej má sebareflexia aj relaxačnú 

funkciu, kedy spomíname práve na príjemné zážitky, čo prináša spokojnosť s vykonanou 

                                                           
8Křivohlavý, J. (1998). Jak nestratit nadšení. Praha : Grada. 
9Obst, O. (2002). Učitel ve výuce. In Školní didaktika. Praha: Portál.  
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prácou. Využívanie sebareflexie zabraňuje rutinérstvu, umožňuje overovať nové metódy, učí 
predvídať možné dôsledky konania a zároveň povzbudzuje k sebavzdelávaniu 
a sebarozvoju.10 

Ako sme už naznačili, na sebareflexii sa dá pracovať a môžeme zdokonaľovať jej proces. 
Najskôr je potrebné stanoviť si jasný cieľ, určiť si, akej situácii sa ideme venovať. Následne 
si klásť v duchu otázky a hľadať na ne odpovede. Rovnako je potrebné vnímať, popisovať 
a hodnotiť svoje celkové myslenie, postoje, spôsob jednania, ale aj svoje prežité alebo 
prežívané emócie. Je možné porovnávať svoje aktuálne „ja“ so svojím ideálnym „ja“. Na 
záver je potrebné pokúsiť sa o odhalenie príčin javu či situácie a vyvodiť závery 

a opatrenia.  

Môžeme skonštatovať, že sebareflexia je osobná záležitosť každého z nás, každého učiteľa 
alebo iných pedagogických a odborných zamestnancov. Nikoho k nej nemožno prinútiť 
a záleží na každom jednotlivcovi, na motívoch,  na tom či vôbec a ako bude sebareflexiu 
vykonávať. Zámerná sebareflexia však zásadne prispieva k zvyšovaniu kvality tak 
pedagogického a odborného procesu, ako aj procesu mentoringu. Zvládanie záťaže a stresu, 
ovládanie techniky time managentu a schopnosť sebareflexie, to je silná rozvojová 
trojkombinácia, ktorá nám pomáha rýchlejšie napredovať a efektívne sa rozvíjať. 

 

 

                                                           
10 Obst, O. (2002). Učitel ve výuce. In Školní didaktika. Praha: Portál.  


