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

Sebareflexia uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca 

 

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 akú stratégiu zvoliť do budúcna. Čiže cieľom sebareflexie je pracovať na 

svojom rozvoji. Definícií sebareflexie existuje veľké množstvo. Vždy sa však zhodnú v tom, 

že prehodnocujeme svoje konanie a jeho následky s cieľom zlepšiť aktuálnu situáciu. 

Môžeme hovoriť o procese zdokonaľovania sa.  

Sebareflexiu vykonávame často spontánne, nevedome, a to po mnohých významných aj 

menej významných činnostiach. Dnes sa však budeme venovať zámernej a systematickej 

sebareflexii. Tá vedie k dôkladnejšiemu poznaniu seba samého. Má vysokú mieru 

využiteľnosti v edukačnom a odbornom procese, ale aj v situáciách osobného charakteru.  

Reflexia ako taká, čiže aj sebareflexia by mala mať tri dimenzie. V prvej ide o deskriptívnu 

dimenziu, kedy si kladieme otázky typu: Čo sa stalo? Je to účinné? Pre koho áno a pre koho 

nie? Čo o tom viem a čomu nerozumiem? Druhá dimenzia je komparatívna, kedy hľadáme 

alternatívne spôsoby a iné perspektívy. Vtedy si v rámci vnútorného dialógu kladieme otázky, 

ako napríklad: Aké sú alternatívne pohľady na to, čo sa stalo? Ako môžem zmeniť to, čo 

nefunguje? Aké sú cesty zdokonalenia? a podobne. Posledná dimenzia je kritická, kedy 

berieme do úvahy dôsledky.
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V skratke povedané, najprv hodnotíme svoje konanie popisne, teda čo sme urobili a ako 

sme konali, potom sa usilujeme nájsť cestu zdokonalenia a na záver sa snažíme 

uvedomiť si možné dôsledky ďalšieho konania.  

Schopnosť sebareflexie je ovplyvnená vonkajšími aj vnútornými faktormi a nie každý je jej 

schopný na vysokej úrovni. Avšak je možné trénovať ju a naučiť sa jej. 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 či odborného procesu alebo sa ocitneme priamo 

v situácii, keď nás vyzvú k sebahodnoteniu.
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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 
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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.
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Ako sme už naznačili, na sebareflexii sa dá popracovať a 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. Takisto je potrebné vnímať, popisovať a hodnotiť 

aj svoje celkové myslenie, postoje, spôsob jednania, ale aj svoje prežité alebo prežívané 

emócie. Je možné tiež porovnávať svoje aktuálne „ja“ so svojím  ideálnym „ja“. A nakoniec 

sa pokúsiť o odhalenie príčin javu či situácie a vyvodenie záverov a opatrení.  

Sebareflexiu svojho konania je možné podporiť viacerými spôsobmi
4

. Ide napríklad 

o sebamonitorovanie už v priebehu edukačného alebo odborného procesu, kedy si priamo pri 

činnosti kladieme otázky, ako napríklad: Je to, čo rozprávam žiakom, zaujímavé? Rozumejú 

tomu? Zabezpečujem v dostatočnej miere aktivitu žiakov? A hľadáme odpovede. Odpovede 

ihneď vyhodnotíme a vieme zaviesť do edukačného alebo odborného procesu. Nevýhodou je, 

že takáto forma sebareflexie je málo objektívna. Tento spôsob viete veľmi jednoducho využiť 

aj pri práci so začínajúcim kolegom.  

Ďalším spôsobom je prezeranie audio alebo videozáznamu edukačného alebo odborného 

procesu. Pripúšťame, že vytvorenie audiozáznamu je menej technicky náročné, nie síce 

komplexné, ale pre potreby reflexie vlastnej práce postačujúce. Pri pravidelnom opakovaní, 

napríklad raz za pol roka, dokážeme objektívnejšie zhodnotiť svoje pokroky.  

Veľmi cennými informáciami využiteľnými v procese sebareflexie sú informácie získané od 

žiakov a študentov. Tie sa dajú nadobudnúť prostredníctvom anonymných dotazníkov, 

hodnotiacich potrebnú oblasť, napríklad kvalitu výučby a edukačného procesu, alebo 

zameraných na osobnosť učiteľa, vychovávateľa a pod. Do procesu sebareflexie viazanú na 

vedenie adaptačného vzdelávania je vhodné zahrnúť aj spätnú väzbu od začínajúceho 

pedagogického či odborného zamestnanca. Keďže táto spätná väzba nemôže byť 

anonymná, je vhodné o ňu požiadať v pokojnej a neformálnej atmosfére, aby začínajúci 

pedagogický či odborný zamestnanec nepodával informácie účelovo a nebál sa vyjadriť aj 

menej uspokojivé hodnotenie.  

Ďalším podnetným zdrojom informácií o svojej práci, konkrétne u učiteľov, sú učebné 

výsledky žiakov. Oveľa zaujímavejšie informácie však môžu priniesť vzájomné hospitácie, 

respektíve pozorovania sa najmä učiteľov, ale aj iných pedagogických či odborných 

zamestnancov. Cenné podnety získavate najmä vtedy, keď pozorujete skúsenejšieho kolegu, 

avšak pozorovanie menej skúseného kolegu vás môže obohatiť. Samozrejme, k hospitáciám 

patrí aj rozhovor a pozitívna i možno negatívna, ale hlavne konštruktívna spätná väzba.  

Veľký význam môže zohrať aj tzv. pedagogický denník, kde si môžete priebežne 

zaznamenávať svoje skúsenosti. Dôležité je, aby denník nebol plný len negatívnych 

skúseností, ale aby boli zaznamenávané aj skúsenosti pozitívne. Tieto zápisky je potrebné 

podrobiť kritickej analýze, a tak získané informácie o sebe a svojom konaní zahrnúť do svojej 

sebareflexie.  

Záverom môžeme povedať, že sebareflexia je osobná záležitosť každého z nás, každého 

učiteľa či iných pedagogických a odborných zamestnancov. Nikoho k nej nemožno prinútiť 
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a záleží na ňom samom a na jeho motívoch, či a ako bude sebareflexiu vykonávať. Zámerná 

sebareflexia však zásadne prispieva k zvyšovaniu kvality pedagogického aj odborného 

procesu, ale aj procesu adaptačného. 

Dôležité v tomto bode je uvedomenie si, že učiteľom, majstrom, vychovávateľom či 

psychológom ste prakticky každý jeden deň dlhé obdobie. Uvádzajúcim pedagogickým či 

odborným zamestnancom sa stávate skôr sporadicky, a to len na určité obdobie. Preto je 

dôležité venovať tejto činnosti, ale aj sebe zvýšenú pozornosť.  


