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Modul 6 (3/3) Realizácia adaptačného vzdelávania formou mentoringu 

Priebeh mentoringu 

 

V zásade mentoring prebieha v nasledovných fázach. A to prípravná fáza, ktorá zahŕňa 
najmä prípravu mentora, nasleduje zahájenie, kedy si mentor a jeho zverenec spolu sadnú, 
dohodnú cieľ, spôsob spolupráce aj s ohľadom na obsah, metódy a kontrolu. Následne 
prebieha realizácia opatrení, čiže praktická pomoc a podpora, edukácia, spolupráca 
a priebežne sa poskytuje spätná väzba. Nakoniec ide o záverečné hodnotenie, ukončenie 
spolupráce a evalváciu celého procesu mentoringu. V zásade, ak sa začínajúci kolega 
úspešne adaptuje, môžeme povedať, že proces mentoringu bol úspešný.  

Netreba v tom vidieť nič zložité. Uvádzajúci učiteľ sa pripraví na svoju rolu, oboznámi sa 
s príslušnou legislatívou, môže si urobiť zoznam opatrení, ktoré považuje za dôležité predať 
začínajúcemu kolegovi. Pripraví si formálne materiály, s ktorými začínajúci kolega 
oboznámený byť musí, ako napríklad školský poriadok či interné pravidlá. Pripraví sa 
program adaptačného vzdelávania, ten je však viac-menej formalita. Následne sa počas 
stretnutia dohodne spôsob spolupráce. Uvádzajúci učiteľ ako mentor môže urobiť so svojím 
kolegom hĺbkový rozhovor, aby zmapoval jeho skúsenosti, potenciálne vzdelávacie potreby, 
aby spoznal jeho očakávania a to, aký spôsob práce im navzájom bude vyhovovať. Všetko je 
to najmä o otvorenej a korektnej komunikácii.  

Následne prebieha adaptačný proces so svojimi povinnými prvkami, vrámci ktorých riešite aj 
to, čo je akoby mimo plánu, to, čo sa spontánne vyskytne, alebo to, v čom vidíte u mladého 
kolegu najväčšie medzery. Spoluprácu formálne ukončíte, beztak musíte odovzdať 
hodnotenie. Ak ste si vytvorili priateľské a korektné vzťahy založené na dôvere, vaša 
neformálna spolupráca môže pokračovať. Nie je na škodu robiť si záznamy o svojej práci. 
V prípade, že o dlhší čas budete opäť v pozícii uvádzajúceho pedagogického či odborného 
zamestnanca, môžete sa k tomu vrátiť.  

Pokiaľ ide o formalizovaný až formálny mentoring, je teda dobré robiť si o jeho 
priebehu záznamy, čo pomáha aj v prípade podávania spätnej väzby, a od vašich poznámok 
sa môže odvíjať ďalší obsah, prípadne iné vhodné opatrenia. Veľmi háklivou otázkou pri 
zavádzaní mentoringu do školského prostredia môže byť nerešpektovanie tohto spôsobu 
pedagogickým zborom. Môžu to vnímať ako záťaž navyše. Preto je vhodné oboznamovať ho 
s výhodami a prospechom pre školu ako celok z pozície vedenia a zachovávať tak princíp 
kolegiality.  

My sa teraz zameriavame na využitie mentoringu v školskom prostredí špecificky v rovine 
uvádzajúci pedagogický či odborný zamestnanec vo vzťahu k začínajúcim kolegom. Tento 
pomyselný vzťah spĺňa všetky predpoklady, aby bol mentorský. Avšak v rámci školského 
prostredia môžeme mentoring využívať aj v iných rovinách.  

Všeobecne môžeme hovoriť o rovine nadriadený a podriadený. Ide však skôr o situácie 
krátkodobé, kedy prichádza napríklad k zmene pracovného miesta. Ďalej môže ísť 
o mentoring v rovine kolega – kolega, kedy napríklad príde nový učiteľ so síce dlhoročnou 
praxou, ale potrebuje sa adaptovať najmä sociálne a zvyknúť si na nové prostredie a postupy. 
Vtedy by mohlo ísť skôr o neformálny mentoring, ktorý môže prebiehať dlhšiu dobu.  

Poslednou rovinou je mentoring v rovine učiteľ či pedagogický a odborný zamestnanec vo 
vzťahu k žiakovi či študentovi. Táto rovina je veľmi špecifická a nedá sa v pravom zmysle 
využívať vždy. Je však veľmi účinná pri talentovaných žiakoch či pri prípravách na súťaže.  
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Čo sa týka prístupu vás ako mentora ku kolegom, je na vás, aký prístup zvolíte. Či vyslovene 
formálny, ktorý veľmi neodporúčam, či poloformálny až neformálny. Tento aspekt veľmi 
závisí aj od toho, ako si so začínajúcim kolegom sadnete. Avšak práve vy by ste mali byť ten, 
kto sa snaží prelomiť ľady, pretože začínajúci kolegovia bývajú niekedy naozaj v ťažkej 
situácii. Prácu, ktorú síce vyštudovali, idú robiť prvýkrát v živote a môže ich sprevádzať 
neistota a strach zo zlyhania.  

Neistotu v práci začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, ale aj iné 
problémy, možno vyriešiť koučingom, respektíve koučingovým rozhovorom. O koučingu 
sa momentálne veľmi hovorí, do istej miery sa aj zneužíva. Avšak je to veľmi dobrá metóda 
riešenia problémov založená na rozhovore. Koučingový rozhovor mnohokrát môže 
podporiť rozvoj koučovaného či hľadanie riešení. Tvorí veľmi vhodný doplnok 
vzdelávania a rozvoja. Koučing je dnes považovaný za významnú rozvojovú aktivitu. Pokiaľ 
sa vykonáva správne, má aj veľmi vysoké pozitívne účinky na pracovný život, profesijný 
rozvoj, ale aj na pohodu na pracovisku, na zosúladenie pracovného a osobného života a na 
mnoho iného. Učitelia, ale aj ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl patria 
k ohrozeným skupinám v podliehaní syndrómu vyhorenia, najmä ich náročnosťou práce. 
A práve koučing je cesta ako tomu predchádzať. 

Koučing je vo svojej podstate forma riadeného rozhovoru medzi koučom a koučovaným. 
Kouč rozhovor vedie, a tak pomáha koučovanému vytvárať jeho vlastné cesty k dosiahnutiu 
cieľa. Je akoby sprievodcom rozhovoru, systematicky kladie otázky tak, aby umožnil 
nazerať na problém z iných uhlov. Cieľom takéhoto rozhovoru je nájsť riešenia a postupy, 
či ďalšie kroky k vyriešeniu stanoveného problému.  

Tak ako pri mentoringu, aj pri koučingu platí, že by mal byť založený na dôvere a empatii. 
Avšak mal by byť dobrovoľný a cieľ koučingového rozhovoru by si mal voliť koučovaný.   

Koučingový rozhovor prebieha podľa jasnej štruktúry, ktorú odporúčame dodržiavať. V inom 
prípade by už o koučing nešlo. Rozhovor prebieha tak, že kouč kladie špecificky zamerané 
otázky a aktívne počúva. Štruktúra rozhovoru, ktorá sa najčastejšie používa, sa nazýva 
GROW.1 

Na začiatku prebieha určenie si cieľa, ktorý by mal byť SMART, čiže špecifický, merateľný, 
akceptovateľný, realizovateľný a termínovaný.  

• S – špecifický 
• M – merateľný 
• A – akceptovateľný 
• R – realistický 
• T – termínovaný 

 

Napríklad potrebujete písať atestačnú prácu, ale nie a nie začať. Stále sa objaví nejaká 
prekážka. Následne sa zisťuje aktuálny stav, teda či dotyčný prácu písať začal, či vie, o čom 
by chcel, či je k tomu dostatočne motivovaný, aké prekážky mu stoja v ceste. Po objasnení 

                                                           

1
 Najčastejšia realizácia koučingového rozhovoru najmä podľa postupu GROW, ktorú navrhol John Whitmore. 
Dodnes je najrozšírenejšou a najpoužívanejšou verziou koučingového rozhovoru. 

 Whitmore, J. (2007). Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha: Management Press.  
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aktuálneho stavu sa hľadajú možnosti riešenia a možné alternatívne cesty. Postupne sa zužujú 
možnosti a vytvára sa cesta. Vytvára si ju koučovaný sám, vy mu len pomáhate kladením 
správnych a cielených otázok. Odpovede a riešenia má ukryté v sebe samom. Keď sa nájde 
jedno najvhodnejšie riešenie, koučovaný s vašou pomocou zostavuje a pripravuje plán.  

 

Štruktúra koučingového rozhovoru podľa schémy GROW 
Štruktúra podľa Johna Whitmora  

 
 
 
 
 
 
 
     

Koučingový  rozhovor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Riešenie 
(v rukách koučovaného) 

 

Problém 

Goals - ciele 
Čo chcem? 
Začiatok rozhovoru. 
Cieľ stretnutia. 
Cieľ - čo chcem zmeniť, 
dosiahnuť.  

Reality - realita, akt. stav 
Ako to je teraz naozaj? 
Popis situácie. 
Dopĺňanie a rekapitulácia celku, 
priorita problémov. 
Čo budeme teraz riešiť. 

Options - možnosti riešenia 
Čo môžem urobiť? 
Popis možností riešenia. 
Výber možných variant.  

Will - vôľa, akčný plán 
Čo som rozhodnutý urobiť? 
Kedy? 
Kde? 
Ako? 
Akčný plán + podpora.   
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Toto je podstata koučingového rozhovoru2 . Práve preto, ak chcete byť dobrým koučom 
a využívať koučingový rozhovor, je veľmi dôležité to, že pravý kouč si uvedomuje, že 
nepozná odpovede ani riešenia na problémy iných. Vie, že každý pozná svoju najlepšiu 
cestu sám a je len na ňom a na jeho možnostiach. Cieľom kouča nie je problém vyriešiť 
za svojho klienta, ale pomôcť mu nájsť cestu, ako to fungovať bude. 

Ak sa rozhodnete realizovať adaptačné vzdelávanie formou mentoringu, okrem koučingového 
rozhovoru môžete, samozrejme, využívať celú škálu metód, opatrení a podporných techník, 
napríklad s presahom na kolegiálne učenie.  

Adaptačné vzdelávanie môžete viesť ako nutnosť, spraviť to, čo je treba a čo predpisuje plán, 
respektíve môže byť len úplne formálne. Nezabúdajte však, že práve počas adaptačného 
vzdelávania a adaptačného procesu môžete pozitívne ovplyvniť jeden mladý život svojím 
prístupom a svojou ochotou. Svojím spôsobom takto budete rozvíjať nielen jeho, ale aj seba či 
celú školu.  

 

                                                           

2
 Viac napr. v publikáciách:  Daňková, M. (2015). Koučování. Kdy, jak a proč. Praha: Grada.  

    Podaná, R. (2012). Koučování pro manažery. Praha: Grada 


