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

Spätná väzba v adaptačnom vzdelávaní 

 

Poskytovanie spätnej väzby je neoddeliteľnou súčasťou práce uvádzajúceho 

pedagogického a odborného zamestnanca v adaptačnom vzdelávaní. Spätná väzba na 
prácu začínajúceho kolegu je vlastne prostriedok k dosiahnutiu cieľa adaptácie. Pod pojmom 
spätná väzba v zásade rozumieme informácie podávané väčšinou ústne, ktorých obsahom je 
reakcia na správanie a konanie človeka s tým, že môže obsahovať aj pocity. Napríklad to, ako 
človek pôsobí na ostatných.  

Jej hlavným cieľom je ale pomoc a podpora, kedy popisne chceme druhému poukázať 

na to, čo robí nesprávne, ale aj správne a čo môže vylepšiť. Spätná väzba je viac popisná 
ako hodnotiaca. Aby bola konštruktívna a hodnotná, je dobre pridržiavať sa nasledovných 
zásad. 

Najčastejšie využitie je napríklad ihneď po hospitáciách a pozorovaniach. K podávaniu 
spätnej väzby je potrebné do istej miery pristupovať systematicky, aby mala pozitívne efekty. 
Najskôr je potrebné si ujasniť jej cieľ, teda to, čo chceme poskytnutím spätnej väzby 
dosiahnuť. Napríklad chceme, aby začínajúci učiteľ viac svoj výklad prispôsobil žiakom a ich 
aktuálnej komunikačnej úrovni. Dôležité je, aby spätná väzba prebiehala čo najskôr, ako je to 
možné, napríklad ihneď po hospitácii. Je to najmä preto, aby mal príjemca stále v čerstvej 
pamäti situáciu, o ktorej je reč. Väčšinou spätný návrat k situácii už nie je taký efektívny.  

Aj keď je spätná väzba popisná, nechajte priestor na nápady a návrhy možného riešenia 

na strane začínajúceho kolegu. Pýtajte sa ho na problémovú situáciu, na jeho názor, na to, 
ako by to mohol urobiť lepšie a diskutujte o tom. V zásade platí, ak na lepšie riešenie príde 

človek sám, príjme to lepšie. Na tomto princípe funguje aj koučing a koučingový rozhovor.  

Tak ako sa počas podávania spätnej väzby zameriavame na to, čo treba zmeniť alebo 
vylepšiť, tak by sme sa mali zamerať aj na to, čo je pozitívne, a tak motivovať pochvalou. 
Začínajúci pedagogický či odborný zamestnanec sa môže cítiť neistý aj v tom, čo robí 
správne a dobre. Preto ho chváľte. Pochvala môže zvýšiť jeho sebavedomie a istotu. Vždy 
však pri chválení vychádzajte z reálnych silných stránok a z reálnych dobre vykonaných 
činov alebo dobre zvládnutých náročnejších situácií. Nepreháňajte a ani nezveličujte, nech má 
vaša pochvala svoju hodnotu.  

Počas podávania spätnej väzby je vhodné vyhnúť sa komentovaniu povahových vlastností. 
Napríklad: „Ste lenivý alebo neporiadny.“ Skôr predložte fakty, ako napríklad, že ste si 
všimli, že si nerobí prípravy včas tak, aby ste mu s nimi mohli v prípade potreby pomôcť 
a podobne. Tak skôr docielite zmenu správania, ako by ste ho v podstate trochu urazili 
komentovaním, že je lenivý.  

Ďalšou zásadou pri poskytovaní spätnej väzby je, že by ste mali vnímať aj neverbálne 

signály, ktoré začínajúci kolega vysiela. Interpretácia reči tela je zložitá, musí sa vnímať 
celistvo. Avšak mnohé signály viete ľahlo dešifrovať. Snažte sa byť aj čo najviac objektívny 

a konkrétny.  

Počas poskytovania spätnej väzby nemajú svoje miesto akékoľvek útoky, aj naznačené, ale 
ani vlastná interpretácia správania a konania začínajúceho pedagogického či odborného 
zamestnanca. Ak neviete dôvody, prečo konal tak, ako konal, opýtajte sa. Čo sa týka 
konkrétnosti, nebojte sa jej. Ihneď poukážte na jadro problému. Chodenie okolo horúcej kaše 
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a čakanie, či mu to samému dôjde, vás oberá o cenný čas aj energiu. Otvorená a priama 
komunikácia nielen šetrí čas, ale aj podporuje korektné vzťahy.  

Na záver spätnej väzby určite, v čom očakávate zmenu. Veď predsa hlavným cieľom 
poskytovania spätnej väzby je pozitívna zmena či už v správaní alebo v konaní. Dohodnite si 
možnosti riešenia alebo schváľte kroky, ktoré navrhne sám začínajúci pedagogický alebo 
odborný zamestnanec.  

Počas svojej práce uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca sa môžete 
neraz ocitnúť v pozícii, že musíte svojho začínajúceho kolegu hodnotiť. Hodnotenie nie je to 

isté, čo poskytnutie spätnej väzby. Spätnú väzbu v zásade podávate pomerne často, 
s hodnotením sa stretávame menej. K tomu môže dôjsť napríklad štvrťročne, polročne alebo 
až pri ukončení adaptačného vzdelávania. Napríklad hodnotenie o práci a pokrokoch môžete 
poskytovať aj vedeniu školy.  

Hlavným zmyslom hodnotenia je rozpoznať úroveň pracovného výkonu a správania 

zamestnanca, jeho silné a slabé stránky komplexne. Hodnotenie pomáha taktiež 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.

1 

Čiže môžeme povedať, že hodnotenie je zložitejší proces založený najmä na spätnej väzbe. 
Taktiež prostredníctvom hodnotenia konkrétneho zamestnanca spoznávame jeho potreby, 
potenciál, ale aj nedostatky. A 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. Záleží to 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, prevedenie na inú prácu, ale môže ísť aj o prepustenie. Veľmi významná je 
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.2 

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

hodnotenie je viac-menej priebežné hodnotenie. Má príležitostný charakter a jeho výsledky 
nebývajú zaznamenávané, ale niekedy sú oznamované neoficiálne, ale skôr v rámci bežnej 
debaty. Formálne hodnotenie je systematické a plánované, ktoré je periodické a má 
pravidelný interval. Výsledky tohto hodnotenia by mali byť dokumentované a sú podkladom  

                                                           

1
 Vetráková, M. (2011). Hodnotenie zamestnancov a práce. In Ľudské zdroje a ich riadenie (s. 175 – 202). 
Banská Bystrica: EF UMB. 

2
 Blašková, M. (1998). Manažment ľudských zdrojov. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky. 
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pre ďalšie hodnotenia. 3  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 dopúšťať viacerých chýb, v dôsledku 
čoho by hodnotenie mohlo stratiť svoj hlavný význam. 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 to tak nebolo, 
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, spolupracuje, ako ho vnímajú žiaci, študenti a 
podobne. Samotnému procesu hodnotenia v tomto kroku musí predchádzať príprava metód 
hodnotenia, teda príprava určitých kritérií a techník, ktorými sa hodnotenie uskutoční. 
Nasleduje oznámenie výsledkov hodnotenia. Nemalo by ísť len o strohé oznámenie, 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.4 

Počas hodnotenia, či už formálneho alebo neformálneho, ale aj počas poskytovania spätnej 
väzby, sa v bežnom i pracovnom živote stretávame s chybami hodnotenia. Najčastejšie sa 
dopúšťame nasledovných chýb:5 

• 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, 
• chyba časového sledu: tendencia hodnotiť podobne kritériá, ktoré nasledujú za 

sebou, 
• logická chyba: hodnotiteľ podobne hodnotí parciálne kritériá, 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. 

                                                           

3
 Oravcová, J.(2007). Hodnotenie pracovníkov. In Človek v spoločnosti. Človek v pracovnom prostredí (s. 69 –
92). Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB. 

4
 Oravcová, J.(2007). Hodnotenie pracovníkov. In Človek v spoločnosti. Človek v pracovnom prostredí (s. 69 – 
92). Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB. 

5
 Štikar, J. a kol. (2003). Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. 
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U hodnotiteľa sa prejavuje ako tendencia znižovania rozdielov medzi kritériami 
alebo medzi zamestnancami. 

 

Tieto chyby si vlastne ani neuvedomujeme, preto ich robíme. A práve preto je dobré o nich 
vedieť, 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 
im 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 ako 
priestor 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.  


