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Modul 2  (1/2) Rola uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca 

Osobnostné predpoklady uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca 

 

Ako sme už v minulej lekcii rozoberali, hlavným princípom adaptačného vzdelávania je, že 
mladému, začínajúcemu učiteľovi, pedagogickému či odbornému zamestnancovi školy je 
pridelený uvádzajúci, ktorý je mu radcom, sprievodcom a vzdelávateľom na začiatku jeho 
profesijnej cesty. 

Mal by to byť skúsený zamestnanec, ktorý svoju prácu vykonáva dobre, pristupuje k nej 
zodpovedne, má tú istú alebo veľmi blízku aprobáciu alebo pozíciu ako začínajúci PZ a OZ. 
Z odbornej stránky je na vysokej úrovni a so svojimi dobrými skúsenosťami je ochotný sa 
podeliť s ostatnými kolegami. Od uvádzajúceho PZ a OZ sa teda očakáva, že pomôže vniknúť 
do podstaty povolania zverenému začínajúcemu PZ a OZ, po celý školský rok mu bude 
nápomocný, prístupný a ochotný. Jeho úlohou je vypracovať individuálny plán uvádzania 

do praxe, ktorý vnáša procesu ucelenosť, riešenie každodenných, spontánne sa vyskytujúcich 
problémov a koordinuje prácu všetkých zainteresovaných. Uvádzajúci pedagogický alebo 
odborný zamestnanec by mal byť takisto výborný komunikátor a hlavne dobrý poslucháč.1 

Adaptačné vzdelávanie však prebieha súbežne popri výkone práce uvádzajúceho PZ a OZ 
a istým spôsobom môže pre neho predstavovať zvýšenú záťaž. A nie práve veľmi výrazne 
finančne ocenenú. Z toho vyplýva, že by mal byť odolný voči stresu a mal by sa vedieť 

vyrovnať s náhlymi záťažovými situáciami. Veľmi dôležité je, aby v procese adaptačného 
vzdelávania nespadal do rutiny vzdelávania detí a mládeže, ale aby pristupoval 
k začínajúcemu PZ a OZ ako k seberovnému, ako ku kolegovi a akceptoval všetky špecifiká 
učenia sa dospelého. So súbehom vlastného vyučovania či odbornej činnosti a adaptačného 
vzdelávania, a možno ešte iných pracovných úloh, vzniká potreba efektívneho riadenia svojho 
času a vyhradenia si dostatku priestoru na uvádzanie začínajúceho PZ a OZ, obzvlášť ak 
uvádza začínajúceho PZ alebo OZ inej školy.  

Time management
2  alebo manažment času je momentálne kľúčovou zručnosťou. 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, ako napríklad nestíhanie, prepracovanosť, odkladanie 
pracovných úloh a neskôr zažívanie časového stresu. Ovládať techniku time managementu je 
dôležité najmä pri kumulovaní pracovných úloh.  

Time management úzko súvisí aj so sebapoznaním a sebariadením najmä preto, že každý 
z nás je iný, inak narába so svojím časom, tým pádom každému môže vyhovovať iný spôsob 
riadenia času. Time management môžeme považovať nielen za prevenciu stresu, ale aj 
syndrómu vyhorenia.  

Tipov, ako zvládnuť svoj čas, je nesmierne veľa a zároveň každému vyhovuje čosi iné. Avšak 
medzi univerzálne spôsoby, ako čas organizovať, patrí: 
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• 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, ako napríklad diáre, kalendáre či 

upozornenia v mobilnom telefóne; 
• naučte sa sústrediť a vyhnúť sa prokrastinácii, ale zároveň oddychujte. Vyčleňte si čas 

aj na prestávky; 
• na záver sa vyhnite takzvaným požieračom času ako surfovanie po webe, sociálne siete, 

hranie počítačových hier, dlhé telefonáty… Samozrejme, počas vyhradených prestávok 
ku káve môžete.   

 

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 povinnosti vedeli urobiť rýchlejšie.  

Aby sme to zhrnuli, keď si chcete naozaj zdravo a z dlhodobého hľadiska udržateľne 
naplánovať využívanie svojho času, nezabúdajte na: 

• dôsledné plánovanie, 
• plánovanie 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:3 

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

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

 

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

naše sily, ohrozujúce či nezvládnuteľné. Toto je hlavne 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 
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medziľudských vzťahov, kedy sa vyskytujú prejavy ako podráždenosť, útočnosť, naopak aj 
utiahnutosť a iné neovládané prejavy emócií.4 

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 značí, že každý jeden z nás vyhodnotí situáciu inak, a to aj na základe našej osobnosti, 

temperamentu, ale aj na základe skúseností, vedomostí a schopností, ktoré máme.5 

Niekomu môže stres vyvolať návšteva u zubára, šoférovanie, vystupovanie pred ľuďmi, 
pohovor, pritom pre iných to nie je žiadny problém. Čiže stres je v podstate odpoveďou na 
situáciu, ktorá nám je nepríjemná, ktorá nás ohrozuje, vyťažuje či zaťažuje, vyčerpáva buď 
krátkodobo alebo dlhodobo, čiže chronicky.  

Aby sme stres nevnímali vyslovene záporne, poznáme dva druhy stresu, a to:6 

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

• Eustres: stres spojený s príjemnými, ale náročnými situáciami (svadba, narodenie 
dieťaťa, povýšenie v práci a pod.). Eustres prinášajú aj hraničné situácie, do ktorých sa 
človek dostáva zámerne z vlastnej iniciatívy – horolezci, športové výkony, 
automobiloví pretekári a pod. 

Stres ako taký má väzbu aj na náš výkon, napríklad na výkon športovcov. Primerané 
množstvo stresu je potrebné. Ak je stres príliš nízky alebo na druhej strane príliš vysoký, náš 
výkon klesá. Takáto úroveň stresu závisí od konkrétnych ľudí, ich odolnosti, momentálneho 
psychického stavu či od celkového prístupu k životu. Takáto optimálna hranica stresu nám 
pomáha dosiahnuť optimálne ciele, riešiť zložité úlohy.  

Vzťah stresu a výkonu:  
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Známy český psychológ Milan Nákonečný7 hovorí, že: „Život bez stresu by bol ako život 
v skleníku. Vytváral by atmosféru, v ktorej by vyrastali jedinci neschopní vyrovnávať sa 
s bežnými každodennými problémami a spoliehali by sa na dokonalú ochranu zvonku a hladký 
priebeh udalostí.“ 

Na zvládanie záťažových situácií sa využívajú takzvané copingové stratégie. Ide vlastne 
o úsilie zvládnuť problémovú situáciu. Môže ísť o coping zameraný na cieľ či proces alebo 
predovšetkým o coping zameraný na jadro problému, kedy hľadáme spôsoby, ako situáciu 
zmeniť alebo zmeniť jej vnímanie, teda prehodnocujeme význam problému pre seba samého. 
Účinný je aj coping zameraný na reguláciu emócií, kedy sa snažíme o zmiernenie 
prežívaných emócií, ich zmenu k pozitívnemu, avšak bez zmeny problémovej situácie. 
Coping je vnímaný ako pozitívna reakcia na záťaž, existujú však i negatívne reakcie, a to 
agresívne, regresívne, únikové a depresívne.8 

Čiže poznáme pozitívne možnosti ich zvládania alebo negatívne, respektíve adekvátne alebo 
neadekvátne. Medzi negatívne patria útok, únik, obrana, ventilovanie si na niekom, pitie 
alkoholu, branie drog, fajčenie, zapieranie situácie, zbavovanie sa zodpovednosti a pod. 
Reakcie na nezvládnutý stres môžu byť napríklad agresivita, depresia, syndróm chronickej 
únavy, syndróm vyhorenia, egocentrizmus, izolácia či popieranie situácie. 

Pozitívne možnosti zvládania stresu sa zameriavajú na riešenia daného problému alebo na 
zmiernenie citového prežívania. Najčastejšie spôsoby vyrovnávania sa so stresom sú oddych 
a relax, ďalej šport a aktívne strávenie času, čas strávený s rodinou, rozhovory, pozitívne 
myslenie či káva. No sú to aj organizovanie práce a času, vyváženie práce a oddychu, 
asertívne správanie, správanie zamerané na riešenie problémov a relaxačné cvičenia. 
Z terapeutických praktík je to najmä Jacobsonova progresívna relaxácia, Schultzov autogénny 
tréning alebo Bensonova relaxačná metóda.  

Cieľom a dobrou voľbou je teda 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 situácií, 
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 samu o sebe. Je všeobecne známe, že 
učitelia a iní pracovníci v školstve zastávajú spolu s lekármi jedno z najviac stresujúcich 
povolaní.9 Podľa výskumov najväčšími stresormi v práci v školstve sú najmä časté zmeny vo 
vzdelávacom systéme, čoraz viac žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami zaradených 
v triede, spoločenské ohodnotenie, platové podmienky a zastávanie viacerých funkcií. 

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, schopnostiach a tiež na tom, aký 
význam danej situácii prisudzujeme.  
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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.  

Teraz by sme sa vrátili k vzťahu začínajúci a uvádzajúci pedagogický či odborný 
zamestnanec. Vo vzťahu k začínajúcemu učiteľovi, pedagogickému a odbornému 
zamestnancovi treba mať na pamäti, že tento vzťah je najmä legislatívnou úpravou 
predurčený na to, aby bol asymetrický s dominanciou uvádzajúceho, pretože on je ten, kto 
uvádza, vedie a vzdeláva. Ale dôležitý je aj osobný rozmer tohto vzťahu po ľudskej stránke. 
Ak si nerozumejú, vzťah ostáva formálny a môže sa stať, že začínajúci pedagogickí 

a odborní zamestnanci budú hľadať oporu u iných kolegov, a tak pravú rolu uvádzania 

preberá niekto iný.  

Je naozaj dobré, keď sa na prácu uvádzajúceho zamestnanca vyberá niekto, kto má svoju 
prácu rád, je nadšený a zanietený. Práve nadšenie pomáha mladým kolegom lepšie zvládať 
problematické situácie, sú motivovanejší. Nadšenie sa na nich prenáša presne tak, ako sa na 
nich môže preniesť aj otupenosť, pasivita a negativita. S týmto však veľmi úzko súvisí 
zabehnutá kultúra školy, počnúc prístupom vedenia až po samotných zamestnancov.  

Podstatná je aj informácia, že začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci na základe 
mnohých výskumných zistení považujú adaptačné vzdelávanie a najmä svojho uvádzajúceho 

PZ alebo OZ za veľmi dôležitého v začiatkoch ich praxe. Prisudzujú mu naozaj veľký 
význam. Práve preto to najvzácnejšie, čo začínajúcemu pedagogickému alebo odbornému 
zamestnancovi školy alebo školského zariadenia môžete dať, sú vaše vlastné skúsenosti, 

ktoré ste nazbierali rokmi praxe. 


