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Modul 4  (1/2) Obsah a priebeh adaptačného vzdelávania 

Význam a obsah adaptačného vzdelávania v profesijnom rozvoji 

 

Adaptačné programy, ktoré ponúkajú ďalšie vzdelávanie, osobnú pomoc a rady začínajúcim 
učiteľom a ostatným pedagogickým a odborným zamestnancom škôl, nie sú v jednotlivých 
krajinách rovnaké a v niektorých boli zavedené len nedávno. Ucelené a legislatívne upravené 
adaptačné vzdelávanie tak ako u nás funguje napríklad aj v krajinách ako Veľká Británia, 
Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Estónsko. 
Rozsahom je adaptačné vzdelávanie stanovené v trvaní od 6 mesiacov až po 2 roky. Z toho je 
nepovinné v Estónsku, Slovinsku a v Škótsku.  

 

Existencia národných adaptačných programov v Európe 

 

Ostatné krajiny, ako napríklad Česká republika, Maďarsko, Poľsko, krajiny Beneluxu 
a Grécko nemajú adaptačné vzdelávanie povinné. To však neznamená, že ho nerealizujú. 
Napríklad v Českej republike pozícia uvádzajúceho pedagogického pracovníka po roku 89 
zanikla, ale uvádzanie je stále zaužívané, aj keď až 62 % českých učiteľov pôsobí na školách, 
ktoré nemajú formálny program adaptácie.  

Zaujímavosťou je aj to, že v oblasti adaptačného vzdelávania učiteľov je vyučovací predmet 
uvádzajúceho učiteľa väčšinou rovnaký ako predmet začínajúceho učiteľa v krajinách ako 
Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Izrael, Poľsko, Portugalsko a u nás. Na rozdiel 
od flámskej časti Belgicka a Holandska, kde je zhoda vyučovaných predmetov veľmi 
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zriedkavá. Smerovanie Slovenska v oblasti adaptačného vzdelávania teda prakticky prebieha 
s prúdom ostatných európskych krajín.1 

Adaptačné vzdelávanie tvorí v podstate východisko ďalšieho profesijného rozvoja 

pedagogických a odborných zamestnancov. Jeho cieľom by malo byť eliminovanie 
negatívnych dôsledkov nástupu do zamestnania, avšak zle podchytené a realizované 
adaptačné vzdelávanie môže negatívne efekty ešte viac prehlbovať.   

Čiže adaptačné vzdelávanie a adaptačný proces ako celok je akýsi medzník medzi vysokou 
školou a úplnou pripravenosťou na výkon svojho povolania. Absolvent vysokej školy je síce 
teoreticky veľmi dobre vybavený, ale na druhej strane krátka prax počas štúdia neprináša 
ucelený pohľad a dostatok skúseností pre budúci výkon povolania. A najmä očakávania 
mladého učiteľa či iného pedagogického a odborného zamestnanca sú často od reality veľmi 
vzdialené.  

Prvým krokom pre ďalší profesijný rozvoj mladých kolegov a ich úspešnú adaptáciu je 
oboznámenie sa s pracoviskom, kolegami a podmienkami práce. Zvládnutie procesu 
adaptácie je podmienené kvalitou adaptačného programu školy a školského zariadenia, 
profesionalitou uvádzajúceho pedagogického a odborného zamestnanca a spoluprácou 
ostatných kolegov. Čiže kvalita programu, partnerské vzťahy a dobrá otvorená komunikácia 
výrazne prospievajú k rýchlej adaptácii.2 

Najskôr je však potrebné uvedomiť si, že adaptačné vzdelávanie má dva základné rozmery. 
Prvým je, že ide najmä o pracovnú adaptáciu, teda o proces spojený s uvedením nového 
zamestnanca na pracovisko. Ten sa prispôsobuje pracovným podmienkam, charakteru a 
obsahu pracovných činností, riadiacemu systému a organizácii práce. Na druhej strane veľmi 
významnú rolu zohráva aj adaptácia sociálna, čiže zaradenie začínajúceho pedagogického a 
odborného zamestnanca do medziľudských vzťahov a adaptácia na školskú kultúru. Podľa 
niektorých autorov venujúcich sa tejto problematike môžeme hovoriť aj o praktickej 

podpore mladého kolegu, ale najmä o emocionálnej podpore, ktorá je mnohokrát 
dôležitejšia.3 

Pracovná adaptácia v širšom zmysle znamená, že ide o proces spojený s uvedením nového 
zamestnanca na pracovisko. V procese adaptácie nový zamestnanec začína preberať hodnoty 
organizácie, kultúru, normy a prvoradou úlohou je, aby rýchlo nadobudol schopnosť robiť 

prácu samostatne, výkonne a kvalitne.4 

                                                           

1
  European Commision. (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 

 The OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013 Results.   
2
 Výbohová, D. (2012). Príprava a realizácia adaptačného vzdelávania na škole, školskom zariadení. Banská 
Bystrica: MPC. 

3
 Porovnaj s:  Vetráková, M. (2011). Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. In Ľudské zdroje a ich riadenie. 

  Banská Bystrica: UMB, EF. 
  Výbohová, D. (2012). Príprava a realizácia adaptačného vzdelávania na škole, školskom 

  zariadení. Banská Bystrica: MPC. 
  Csandová, E. (2017). Emocionálna verzus praktická podpora začínajúceho učiteľa. In Evropské 

  pedagogické fórum 2017 (s. 147 – 158). Hradec Králové: Magnanimitas. 
4
 Vetráková, M. (2011). Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. In Ľudské zdroje a ich riadenie. Banská Bystrica: 
UMB, EF. 



 

3 

Môžeme povedať, že v oblasti medziľudských vzťahov sú nároky na začínajúceho 

učiteľa, pedagogického či odborného zamestnanca v škole vysoké, pretože sa od neho 
očakáva správanie a konanie na vysokej morálnej a odbornej úrovni. Navyše mnoho 

začínajúcich učiteľov je poverených aj inými aktivitami a funkciami, ako napríklad byť 
triednym učiteľom, správcom knižnice, vedením rôznych záujmových krúžkov, 
organizovaním súťaží a podobne. 5  V takýchto prípadoch môže byť na začínajúceho 
pedagogického a odborného zamestnanca kladených toľko povinností, že sa to môže 
negatívne odrážať v jeho výchovno-vzdelávacej a odbornej práci.  

Okrem toho je adaptačné vzdelávanie významné aj preto, že začínajúci pedagogickí a odborní 
zamestnanci získavajú najmä nové skúsenosti, ale aj spätnú väzbu na svoju edukačnú alebo 
odbornú činnosť. Taktiež im vy, uvádzajúci pedagogickí a odborní zamestnanci, pomáhate 
zvládať reálnu pedagogickú prax a aktívne riešiť vzniknuté problémy, čo sa odráža na 
celkovom skvalitňovaní edukačného a odborného procesu.  

Medzi ďalšie silné stránky adaptačného vzdelávania patrí napríklad to, že vzniká priestor 

na výmenu názorov a skúseností. Ide teda o možnosť poradiť sa a konzultovať, ale je to aj 
priestor na kontrolu pedagogickej a odbornej činnosti. V procese adaptácie ide hlavne o to, 
aby začínajúci pedagogický či odborný zamestnanec čo najskôr dosahoval žiaduci výkon, 
nadviazal korektné vzťahy s kolegami aj s vedením školy, pochopil štýl práce a získal pocit 
spolupatričnosti so školou.  

Celková kultúra školy, prístup k jej zamestnancom, ale aj žiakom a študentom výrazne 
ovplyvňuje celkové výsledky školy, vo vzťahu k edukácii detí a mládeže, no zvyšuje tiež jej 
image a prestíž. V príjemnej a otvorenej atmosfére sa nielen lepšie pracuje, ale aj výsledky 
práce bývajú lepšie. To platí takisto na adaptačný proces.  

Ako sme si v predchádzajúcich lekciách spomenuli, adaptačné vzdelávanie trvá spravidla 
jeden rok, avšak adaptáciu na učiteľské povolanie považujeme za oveľa dlhodobejší proces. 
Môžeme hovoriť o prvých rokoch praxe, to je približne vo veku medzi 24. a 30. rokom 
života,6 za predpokladu, že začínajúci pedagogickí a odborní zamestnanci začnú vykonávať 
svoju profesiu hneď po ukončení školy. Tu sa otvára priestor na ďalšiu spoluprácu medzi 
učiteľmi a ostatnými kolegami po skončení povinného adaptačného vzdelávania napríklad vo 
forme kolegiálneho učenia sa, o ktorom si neskôr povieme viac.  

Medzi základné činitele vstupujúce do adaptačného vzdelávania patria teda samotný 
začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec, jemu pridelený uvádzajúci, vedenie školy 
alebo školského zariadenia zastúpené riaditeľom a legislatíva upravujúca adaptačné 
vzdelávanie.  

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Šimoník O. (2009). Začínajíci učitelé. In Pedagogická encyklopedie (s. 419 – 423). Praha: Portál.  

6
 Podľa Kasáčová, B. (2009). Učiteľ ako subjekt riadenia edukácie. In Základné pojmy a vzťahy v edukácii (s. 63 
– 74). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009.   
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Základné činitele vstupujúce do adaptačného vzdelávania 

 

Tieto vzťahy sa výrazne menia, pokiaľ je uvádzajúci učiteľ zároveň aj riaditeľom školy, čo 
nie je vylúčené najmä v malých školách. Okrem týchto základných činiteľov adaptačné 
vzdelávanie ovplyvňujú už spomenutá kultúra a klíma školy a školského zariadenia, 
materiálne vybavenie a ostatní kolegovia, s ktorými začínajúci pedagogický a odborný 
zamestnanec spolupracuje. 

Všeobecne vo vzdelávaní je potrebné klásť dôraz na individuálny prístup. Snažíme sa ho 
uplatňovať v rámci edukácie detí a mládeže, takisto aj vo vzdelávaní dospelých. Adaptačné 

vzdelávanie je charakteristické tým, že na jedného vzdelávateľa pripadá väčšinou jeden 

vzdelávaný, a tak individuálny prístup naberá úplne iný rozmer.  

Môžete tak promptne reagovať na vzdelávacie potreby, ktoré vypozorujete počas hospitácií 
a diskusií alebo vám ich dokonca sám začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec 
povie a poukáže na ne. Pre niekoho môžu byť problematické písomné prípravy, pre iného 
komunikácia s rodičmi, správne rozvrhnutie učebnej látky alebo získanie si rešpektu, autority 
a mnohé iné. Každý z nás je iný, a preto môže potrebovať pomôcť v rôznych situáciách, na 
ktoré je potrebné počas adaptačného vzdelávania upriamiť pozornosť. Plán je síce plán, ale 
toto je pravá podstata adaptačného vzdelávania.  

Tým sa vlastne dostávame k podstate systémového prístupu k vzdelávaniu.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 Základy systémového prístupu komplexne popisuje:  

 Prusáková, V. (2005). Základy andragogiky 1. Bratislava : Gerlach print. 
 Prusáková, V. (2010). Teoretické východiská analýzy vzdelávacích potrieb dospelých. In Analýza 

 vzdelávacích potrieb dospelých (s. 13 – 44). Banská Bystrica: PDF. 
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Systémový prístup k vzdelávaniu dospelých 

 

 

 

Najdôležitejšia je analýza vzdelávacích potrieb. Vzdelávacia potreba môže byť uvedomelá, 
kedy vám sám začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec povie, čo potrebuje, alebo 
neuvedomelá, kedy práve vy zistíte, v čom robí chyby, kde má medzery a v čom sa potrebuje 
zdokonaliť. Zistiť ich môžete napríklad rozhovorom, pozorovaním alebo kontrolou 
písomných príprav a správ a mnohými inými spôsobmi.  

Samozrejme, adaptačné vzdelávanie má na základe legislatívnej úpravy svoj obsah, ale je 
možné ho upraviť pre potreby konkrétneho začínajúceho pedagogického alebo odborného 
zamestnanca, prispôsobiť ho jeho vedomostiam a zručnostiam, ale aj jeho talentu, 
možnostiam a doterajším skúsenostiam. V podstate mu môžete dať omnoho viac, ako káže 
legislatíva. 

Po analýze vzdelávacích potrieb by malo nasledovať definovanie cieľov vzdelávania, 
plánovanie a jeho realizácia, čo viete robiť veľmi operatívne. Nakoniec prebieha jeho 
hodnotenie. Podávanie spätnej väzby počas vzdelávania alebo naplnenia čiastkových cieľov 
je žiaduce, pretože na základe týchto informácií môže začínajúci pedagogický a odborný 
zamestnanec ešte viac znásobiť svoje úsilie. Vždy je potrebné mať na pamäti, že takéto 
vzdelávanie je hlavne komunikačný proces, ktorý by mal prebiehať vzájomne a otvorene 
tak, aby nevznikali nedorozumenia a komunikačné šumy.   

Záverom môžeme povedať, že hlavným cieľom adaptačného vzdelávania je eliminovať 

nedostatky mladého začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktoré 
pramenia najmä z jeho neskúsenosti. Avšak nejde len o pracovnú adaptáciu, ale aj o adaptáciu 
sociálnu, kedy by mal získať spolupatričnosť so školou alebo školským zariadením, zapadnúť 
do kolektívu, ale aj naučiť sa ďalej profesijne rásť.   

Dôležité je uvedomiť si aj fakt, že začínajúci kolegovia mnohokrát potrebujú viac pomôcť 
a poradiť nie s obsahom učiva, ktoré majú sprostredkovať žiakom a študentom, ale práve 
s inými faktormi, ako komunikácia, disciplína, rovnomerné rozloženie učiva, prispôsobenie 
reči a vysvetľovania deťom. Preto nemusí mať uvádzajúci PZ a OZ rovnakú aprobáciu, čo ani 
nebýva veľmi možné, pretože sa práve za neho hľadá náhrada. Ale pokiaľ je zhodný aspoň 
jeden predmet, je to svojím spôsobom výhodou.   


