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Modul 3  (3/3) Realizácia a proces mentoringu v školskom prostredí 

Vyhodnocovanie mentoringu 

 

Samostatné ukončenie mentoringu by malo prebiehať záverečným stretnutím. Záverečné 
stretnutie je vhodné realizovať vtedy, keď sa zmysel a poslanie mentoringu naplní. Čiže 
mentee dosiahne požadovanú úroveň kompetencií a samostatnosti.  

Záverečné stretnutie by malo obsahovať sebareflexiu mentorovaného na svoju prácu za celé 
obdobie, čiže akési zhrnutie. Takisto sa ho môžete pýtať na to, čo bolo pre neho najsilnejším 
momentom, čo ho najviac posunulo. Nasledovať by malo celkové zhodnotenie oboma 

stranami. Dôležitou súčasťou je aj spätná väzba od mentorovaného na vás ako mentora. 
Avšak výsledkom tohto stretnutia by malo byť aj nastavenie ďalšieho akčného plánu 

a ďalšieho rozvoja mentorovaného, na ktorom sa už ale podieľať nebudete. Respektíve, ak 
sa dohodnete na neformálnej spolupráci aj po ukončení mentoringu, tak môžete.1 

Je veľmi príjemné pre obe strany, ak záverečné stretnutie budete vnímať a naplánujete ho ako  
malú oslavu, kde si symbolicky pripijete na budúce úspechy. Nech záverečné stretnutie 
zanechá vo vás pozitívne dojmy.  

Povedali sme si síce, že mentoring nie je forma hodnotenia a prístup by mal byť 

partnerský, ale pokiaľ vás situácia k hodnoteniu prinúti, napríklad ak zlúčite mentoring 
s uvádzaním začínajúcich kolegov a s adaptačným procesom, možno sa mu nevyhnete. Vtedy 
je však dobré pridŕžať sa nasledovných odporúčaní.  

V prvom rade, hodnotenie nie je to isté, čo poskytnutie spätnej väzby. Spätnú väzbu 
v zásade podávame pomerne často, s hodnotením sa stretávame menej. K tomu môže dôjsť 
napríklad štvrťročne, polročne alebo až ročne.  

Hlavným zmyslom hodnotenia je rozpoznať úroveň pracovného výkonu a správania sa 
zamestnanca a identifikovať jeho silné a slabé stránky komplexne. Hodnotenie taktiež 
pomáha vytvoriť základ pre odmeňovanie zamestnanca podľa dosiahnutých výsledkov 
a motivovať ho k zlepšeniu výkonov a pracovného správania. Poskytuje aj informácie 
o potrebách v oblasti ďalšieho vzdelávania a rozvoja. Hodnotenie zamestnancov dáva spätný 
pohľad na to, čo zamestnanec v priebehu hodnoteného obdobia dosiahol a zároveň na to, akú 
perspektívu má pri dosahovaní ďalších cieľov.
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Môžeme povedať, že hodnotenie je zložitejší proces, založený na najmä spätnej väzbe. 
Taktiež prostredníctvom hodnotenia konkrétneho zamestnanca spoznávame jeho potreby, 

jeho potenciál aj nedostatky. Na základe získaných informácií by sme mali vedieť navrhnúť 
a spolu s hodnoteným zamestnancom prediskutovať možnosti jeho ďalšieho kariérneho 

a osobného rozvoja.  

Hodnotenie má mnoho funkcií. Poznávacia funkcia znamená, že ide o priebežné sledovanie 
pracovného výkonu a správania. Porovnávacia, že ide aj o porovnávanie s inými pracovnými 
výkonmi kolegov alebo s výkonmi vlastnými v predchádzajúcich obdobiach. To záleží od 
prístupu vedenia k hodnoteniu. Regulačná funkcia hovorí o tom, že v rámci hodnotenia je 
možnosť operatívnych zmien na základe výsledkov hodnotenia, napríklad vo forme pomoci 
zamestnancovi, preradenie na inú prácu alebo aj o prepustenie. Veľmi významná je 
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motivačná funkcia. Ide o akési podnecovanie k lepšej práci a k lepším výkonom. A nakoniec 
môžeme hovoriť o funkcii rozvojovej, kedy na základe zistených pozitívnych alebo 
negatívnych prejavov v pracovnom správaní poskytuje hodnotenie výborný odrazový mostík 
pre rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností.3 

V zásade exitujú dve základné formy hodnotenia. Formálne a neformálne. Neformálne 

hodnotenie je viac-menej priebežné hodnotenie. Má príležitostný charakter a jeho výsledky 
nebývajú zaznamenávané, sú oznamované neoficiálne a skôr v rámci bežnej debaty. 
Formálne hodnotenie je systematické, plánované a periodické a má pravidelný interval. 
Výsledky tohto hodnotenia by mali byť dokumentované a sú podkladom  pre ďalšie 
hodnotenia. 4  Vo vašom prípade ide o záverečné hodnotenie začínajúceho pedagogického 
a odborného zamestnanca, s ktorým sa oboznamujú členovia komisie pri ukončovaní 
adaptačného vzdelávania. 

Obe formy hodnotenia majú svoj význam a opodstatnenie, ale neformálne hodnotenie nie je 
až tak precízne pripravené a hodnotiteľ sa tak môže dopustiť viacerých chýb, ktoré môžu 
spôsobiť stratu jeho hlavného významu. Pre vás, v tomto prípade ako hodnotiteľa, je dôležité 
vytvoriť si vlastný a čo najviac efektívny systém hodnotenia. Okrem toho, že pripravený by 
ste mali byť predovšetkým vy, je potrebné s cieľom a zmyslom hodnotenia oboznámiť aj vám 
prideleného začínajúceho kolegu. Ak by k tomu nedošlo, nemuseli by napríklad odpovedať na 
vaše otázky pravdivo a mohli by konať tak, ako si myslia, že je žiaduce. Hodnotenie by tak 
stratilo svoj význam, pretože by nebola hodnotená objektívna realita.  

Viac formalizované hodnotenie by malo prebiehať v troch fázach.  Najskôr ide o zisťovanie 

toho, ako začínajúci kolega vykonáva svoju prácu. V podstate ho sledujete celý rok, čiže 
vidíte, ako spĺňa požiadavky, ako sa rozvíja, ako spolupracuje, ako ho vnímajú žiaci a študenti 
a podobne. Samotnému procesu hodnotenia v tomto kroku musí predchádzať príprava metód 
hodnotenia, teda príprava určitých kritérií hodnotenia a techník, ktorými sa hodnotenie 
uskutoční. Nasleduje oznámenie výsledkov hodnotenia. Nemalo by ísť len 
o strohé oznámenie výsledkov, ale tiež o ich prekonzultovanie a zisťovanie príčin. 
Záverečnou fázou je hľadanie ciest na zlepšenie a navrhovanie opatrení, ktoré majú 
pomôcť zvýšiť výkon a odstrániť prekážky v jeho práci, prekážky, ktoré nemusia ani plne 
súvisieť s ním samým. Druhý a tretí krok hodnotenia prebieha v podstate súčasne a má formu 
hodnotiaceho pohovoru.5 

Počas hodnotenia, či už formálneho, alebo neformálneho, ale aj počas poskytovania spätnej 
väzby, či v bežnom, alebo pracovnom živote sa stretávame s chybami hodnotenia. 
Najčastejšie sa dopúšťame nasledovných chýb:6 

• chyba miernosti: hodnotenie je lepšie ako realita, 
• chyba favoritizmu: vedomé alebo nevedomé vyzdvihovanie zamestnanca, 
• chyba kontrastu: hodnotiteľ neporovnáva zamestnanca s kritériami, ale so samým 

sebou, 
• haló efekt: hodnotiteľ sa nechá ovplyvniť celkovým dojmom alebo dominujúcim 

hodnotiacim kritériom, 
• chyba centrálnej tendencie: priemerovanie hodnotenia, hodnotiteľ sa obáva 

chváliť alebo kritizovať, 
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• chyba časového sledu: tendencia hodnotiť podobne kritéria, ktoré nasledujú za 
sebou, 

• logická chyba: hodnotiteľ podobne hodnotí parciálne kritéria, o ktorých si myslí, 
že sú vo vzájomnom vzťahu, 

• sériový efekt: prejavuje sa pri hodnotení väčšieho množstva kritérií u jedného 
zamestnanca alebo u viacerých zamestnancov so sebou, v nepretržitom slede, 
u hodnotiteľa sa prejavuje ako tendencia znižovania rozdielov medzi kritériami 
alebo medzi zamestnancami. 

Tieto chyby robíme nevedome. A práve to je dôvod o nich vedieť a poznať ich, aby sme sa im 
vedeli viac či menej úspešne vyhnúť. Opäť je dobré si po hodnotení urobiť sebareflexiu 
a prípadne hľadať, akých chýb sme sa dopustili a následne sa ich vyvarovať.  

Na záver by sme mohli povedať, že spätná väzba a hodnotenie ako celok majú výrazný 
motivačný charakter. Ak sa hodnotí správne a efektívne, ľudia sú potom motivovaní viac sa 
snažiť, dosahovať vyššie ciele, pracovať na sebe a svojom rozvoji, lebo vedia, že sa o nich 
niekto zaujíma. Hodnotenie by nemalo byť len negatívne vnímanou kontrolou, ale aj 
priestorom na komunikáciu a riešenie problémov a hľadanie ciest zlepšenia. Hodnotiť je preto 
dôležité nielen to zlé, ale poukázať aj na to dobré a zakončiť ho pozitívne a motivujúco, 
v takej miere ako sa dá.  

Opäť pripomíname, že hodnotenie nie je základnou súčasťou procesu mentoringu, ale môže sa 
v ňom vyskytnúť, preto sa naň dôkladne pripravte a nezabúdajte na to, že ak je hodnotenie 
správne podané, má výrazne motivačný charakter. 

 

 
 


