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ABSTRAKT 

Cieľom práce je zistiť rozdiely a zhodné riešenia v oblasti profesijného rozvoja v českom 

a slovenskom kariérnom poriadku. Základnou metódou  je obsahová analýza a komparácia 

slovenského zákona s návrhom českého zákona a ich súvisiacich noriem. 

V prvých  dvoch kapitolách sú spracované teoretické východiská pre základné pojmy:  učiteľ 

a jeho profesijný rozvoj, kariérny systém a jeho zložky. V tretej kapitole sú spracované 

výsledky komparácie oboch zákonov a ďalších vykonávacích predpisov, či iných 

relevantných dokumentov. V podkapitole 3.8 sú zistenia z komparácie zhrnuté 

v odpovediach na položené výskumné otázky. Zo zistení vyplýva, že kariérne systémy oboch 

krajín sa v mnohých oblastiach zhodujú, čo môže byť spôsobené aj spoločnými historickými 

východiskami v danej oblasti. Medzi najdôležitejšie zhody patria – zavedenie viacúrovňovej 

kariérnej štruktúry, vnímanie profesijného rozvoja ako cesty k dosiahnutiu kompetencií 

a vykonávanie atestácie ako spôsobu ich overenia pre vyšší kariérny stupeň. Ako 

najpodstatnejšie rozdiely boli v rámci zistení identifikované tieto: v cieľových skupinách 

pedagogických zamestnancov, ktoré môžu vykonať atestáciu, v možnostiach, ktoré vedú 

k získaniu funkčného vzdelania a v povinnosti špecialistu pred výkonom špecializovanej 

činnosti absolvovať špecializačné vzdelávanie. Na základe zistení boli pre každý kariérny 

systém naformulované podnety na zmeny. 

 

KĽÚČOVÁ SLOVÁ 

profesia učiteľa, profesionalizácia, profesijný rozvoj, kompetencie učiteľa, profesijný 

štandard, kariérny systém 

 

  



ABSTRACT 

The aim of the work is to find out differences and consistent solutions in the field of professional 

development in the Czech and Slovak career system. Basic method used in the thesis is content 

analysis and comparative research of the Slovak law with the proposal of the Czech law and 

their relevant norms.  

In the first two chapters, which are theoretical part, basic terms are defined: teacher and their 

professional development, career system and its parts. Results of the comparative research of 

both laws and other relevant documents are presented in the third chapter. The subchapter 3.8 

includes findings from the comparative research summed up in the answers on research 

questions. The results of the findings prove that career systems of both countries coincide in 

many areas, which might be caused by common historical background. The most important 

coincidences include – application of „multi-level career structure“, seeing professional 

development as a way to reach competences, and performing attestation as a way of proving 

competences for the higher career level. Main differences were found in the focus groups of 

pedagogical staff, which can perform attestation, in the options to gain functional education and 

in the obligation of specialist teachers to undergo the training for specialists before they start 

working on this position. Based on the findings suggestions for changes were formulated.          
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Úvod 

 

Kariérny poriadok v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov je méta, ku 

ktorej slovenský aj český právny systém smeruje už od obdobia spoločnej republiky. Mnohé 

dokumenty, ktoré vznikali ešte pred rozdelením v roku 1993, naznačovali túto cestu vývoja 

pre pedagogických zamestnancov. Pri štúdiu teoretických zdrojov aj praktických výstupov 

z ostatných 28-ich rokov je zrejmé že dochádzalo k vzájomným inšpiráciám a tiež k štúdiu 

podobných, v tých časoch už existujúcich kariérnych poriadkoch. Medzi krajiny iste patrili 

Veľká Británia, či Spojené štáty americké, Holandsko, Austrália, či ďalšie. V týchto ale aj 

v iných krajinách vznikali kariérne poriadky rôznymi spôsobmi, buď zhora-nadol alebo 

zdola-nahor. Iste to je spôsobené aj odlišnými prístupmi k slobode v rámci výkonu profesie 

a pocitu štátnej moci zasahovať do regulácie danej profesie, či povolania. V oboch našich 

krajinách by bolo vhodné robiť zmeny zdola-nahor, avšak zväčša nakoniec k tým zásadným 

zmenám a inováciám dochádza opačným postupom. Preukázaním toho je aj nevôľa, ktorú 

vzbudil návrh novely českého zákona o pedagogických pracovníkoch, čo nakoniec vyústilo 

do jeho neschválenia (iniciatíva, ktorá to spôsobila išla práve zdola).  

Téma práce vznikla, keď spomínaný návrh novely českého zákona o pedagogických 

pracovníkoch bol ešte len v procese tvorby a následne v novembri 2016 bol predložený do 

legislatívneho procesu. Cieľom práce je zistiť rozdiely a zhodné riešenia v oblasti 

profesijného rozvoja v českom a slovenskom kariérnom poriadku. Základnou metódou  je 

obsahová analýza a komparácia slovenského zákona a súvisiacich noriem s návrhom 

českého zákona a súvisiacich noriem podľa ďalej opísanej štruktúry. 

V prvej kapitole sú spracované teoretické východiská v oblasti učiteľa a jeho profesijného 

rozvoja (pojem „učiteľ“ rovnako ako v Programe „Učitel“ zahŕňa aj ostatných 

pedagogických zamestnancov). Druhá kapitola opisuje z teoretického pohľadu kariérny 

systém. V tretej kapitole sú spracované výsledky komparácie oboch zákonov a ďalších 

vykonávacích predpisov, či iných relevantných dokumentov, pričom podkapitola 3.1 je 

východiskom pre podkapitoly 3.2 – 3.7, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľa. 

V podkapitole 3.8 sú zistenia z komparácie a podnety na zmeny zhrnuté v odpovediach na 

položené výskumné otázky.  
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1 Učiteľ a jeho profesijný rozvoj 

 

Průcha (2002, s.17) sa na začiatku svojej publikácie pýta „Kto je to učiteľ?“. Z jeho odpovedí 

však vplýva, že odpoveď nie je také jednoduchá. Odpoveď sťažuje aj to, že teoretická 

diskusia niekedy o učiteľovi hovorí ako o profesii, niekedy ako o semiprofesii, či nepravej 

profesii, niektorí autori ho označujú za remeslo, zamestnanie, či povolanie. 

 

1.1 Učiteľ v teoretickom vymedzení 

V laickej podobe je učiteľ osoba, ktorá vyučuje v škole (Průcha, 2002, s.17). Z odborného 

pohľadu je učiteľ osobou, ktorej profesijná aktivita zahŕňa odovzdávanie poznatkov, 

zručností a postojov, ktoré sú špecifikované v kurikulárnych dokumentoch (Průcha, 2002, 

s.21). Táto definícia v sebe nepriamo nesie množstvo oblastí, ktoré by učiteľ pre úspešné 

vykonávanie profesijnej aktivity mal zvládnuť. Aj preto sa nároky kladené na prípravu 

učiteľa v historickom kontexte neustále zvyšovali. V súčasnosti medzi tieto nároky patria 

(Babiaková, 2013, s.96-98): 

1. učiteľ má byť odborníkom na úrovni II. stupňa vysokoškolského vzdelania, 

2. okrem poznatkovej, inštrumentálnej, názorovej a postojovej vybavenosti sa požaduje 

jeho osobnostná zrelosť (osobnostná zrelosť je podmienkou profesijného rozvoja, 

pretože učiteľ by mal poznať svoje silné a slabé stránky, samostatne a zodpovedne sa 

rozhodovať o svojom profesijnom rozvoji v súlade s potrebami školy), 

3. učiteľ má byť akceptovaným partnerom pre rodičov, predstaviteľov obce a iných 

odborníkov, s ktorými spolupracuje v súvislosti s výkonom svojej profesie, 

4. učiteľ by sa mal ďalej profesijne rozvíjať v rôznych druhoch kontinuálneho vzdelávania 

s ohľadom na inovačné trendy v pedagogike a psychológii. 

Babiaková a kol. (2014, s.69) uvádzajú paradigmy učiteľského vzdelania v spoločnosti: 

1. učiteľ ako dobrý zamestnanec – s akcentom na výcvik a edukačnú prax, 

2. učiteľ ako vedec – s akademickým dôrazom na štúdium teoretických disciplín 

a uplatňovanie vedeckých metód v praktickej činnosti, 

3. učiteľ ako inovátor – so zreteľom na výcvik v inovačných projektoch, v najnovších 

teóriách, v pedagogickom a laboratórnom prostredí a s dôrazom na budúcnosť, 



9 

 

4. učiteľ ako reflektívny profesionál – s dôrazom na kritické uvažovanie o vlastnej práci, 

praktický výskum, situačnú teóriu, interpretáciu a tvorbu vlastných rozhodnutí, 

5. učiteľ ako plne funkčná osobnosť – s personalistickým zreteľom na sebapoznanie, 

objavovanie vlastných hodnôt a vlastného učiteľského štýlu vo vyučovaní. 

Autori ďalej uvádzajú, že nie je možné sa prikloniť k niektorej z paradigiem a zároveň 

považujú za paradoxné, či zvláštne to, že spoločenská požiadavka predpokladá splnenie 

všetkých paradigiem každým učiteľom. (Babiaková a kol., 2014, s.69-70) 

Helus uvádza tri podoby učiteľstva (In. Helus, Bravená, Franclová, 2012, s.39-40): 

1. zamestnanie – učiteľ ako zamestnanec, ktorý obhospodaruje svojich „školákov“ 

v intenciách smerníc, direktív; konajúci pre zamestnávateľa, ktorý ho platí, 

2. povolanie (poslanie) – učiteľ ako osoba zodpovedná voči deťom, rodičom a vlastnému 

svedomiu; odkazuje predovšetkým na učiteľovu osobnosť a jej morálne zakotvenie, 

3. profesia – učiteľ ako profesionál, ktorého činnosti sú vedecky podložené, zdieľané 

a rozvíjané a tiež dovoľuje uskutočňovať reflexiu činností a vyvodzovanie záverov pre 

dosiahnutie vyššej kvality konania. 

V nasledujúcich riadkoch sú jednotlivé podoby spracované podrobnejšie. Aj v nich je vidieť, 

že existuje značné množstvo terminologických problémov, keď jeden autor pojmy vydáva 

za synonymá, iný ich rozlišuje, dokonca zásadne oddeľuje. Tento terminologický chaos 

spôsobuje u čitateľa rôznych monografií množstvo odlišných konotácií toho istého pojmu 

a to komplikuje porozumenie textu a aj následnú aplikáciu toho ktorého pojmu. Vzhľadom 

na to, sú v teoretickej časti používané pojmy tak, ako ich uvádzali citovaní autori, 

v praktickej časti je však používaný len pojem „profesia“.  

 

Zamestnanie  

Zamestnanie je spôsobilosť pracovníka vykonávať určitú vymedzenú oblasť pracovnej 

činnosti (Pavlov, 2014, s.19-20). Zamestnanie začína zamestnaneckým pomerom, ktorý je 

daný pracovnou zmluvou. Pojem zamestnanie je možné charakterizovať nasledovne: 

hľadám zamestnanie, zamestnanie môžem ukončiť, či stratiť, som zamestnaný, moja 

profesia je lekár a som zamestnaný v nemocnici XY. Ľudia za výkon zamestnania prijímajú 

pravidelné platby (mzdy a platy). 
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Povolanie 

Svobodová (2015, s.30-31) považuje za základné znaky povolania zručnosť a obratnosť 

založenú na teoretických vedomostiach, ktorá si vyžaduje výcvik a vzdelávanie, spôsobilosť, 

ktorá je preukázaná skúškou alebo testom, integritu, ktorá je udržiavaná kódexom správania, 

službu pre verejné blaho a organizovanosť povolania. Bontová (2015, s.12-13) vymedzuje 

povolanie ako spôsobilosť pracovníka vykonávať určitú oblasť pracovnej činnosti; 

povolaním teda nie je samotná činnosť, ale kompetencia pracovníka pre jej výkon; povolanie 

je charakteristické znakmi: ide o sústavu spätých činností, ktoré si vyžadujú určitý okruh 

znalostí a zručností, ide o dlhodobé a systematicky vykonávané činnosti zakladajúce 

materiálne zabezpečenie jednotlivca. Kosová uvádza, že povolania existujú (2013, s.108) 

v podobe remesla, semiprofesie a profesie. Anglosaskí autori označujú učiteľstvo ako 

semiprofesiu, ktorá sa vyznačuje tým, že je vykonávaná v byrokratických organizáciách 

s hierarchickou štruktúrou na čele s autoritou, má veľký počet členov, značný podiel žien, 

vyžaduje nižšie vzdelanie s kratšou dobou prípravy a má nižší legitímny status (Kosová, 

2013, s.108). Profesie naopak predstavujú povolania, ktoré sa sami riadia a preto majú 

vysoko rozvinuté sústavy noriem, podľa ich špecifickej roly v spoločnosti. Ak učiteľ 

autonómne pôsobí v prospech dieťaťa, odborne a morálne posudzuje a zlepšuje svoje ďalšie 

pedagogické konanie, je si vedomý zodpovednosti za druhého človeka ide o povolanie, ktoré 

kladie na jeho predstaviteľa omnoho väčšie nároky ako na profesionálov v iných, 

prestížnejších profesiách (Kosová, 2013, s.111). 

 

Profesia 

Medzinárodná klasifikácia ISCO-08 (International Standard Classification of Occupation, 

2012, In. Rovňanová, 2015, s.20-21) zaraďuje učiteľské povolanie medzi profesie v druhej 

hlavnej triede medzi vedeckých a odborných duševných zamestnancov (z desiatich možných 

tried), čím odráža u učiteľa jeho vysokú kvalifikačnú úroveň a psychickú výkonnosť. 

Svobodová (2015, s.33-35) vymedzuje profesiu ako druh pracovnej činnosti, pre ktorú je 

vyžadovaná profesijná príprava uskutočňovaná nielen v školskom systéme a na rozdiel od 

povolania je vymedzená pevne stanovenými pracovnými úlohami, ktoré sú zhrnuté v profile 

profesie. Rovňanová ďalej uvádza, že od konca 20.storočia sa o učiteľskej profesii hovorí 

ako o expertnej profesii, v ktorej (2015, s.27): 
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 podstatu profesionality tvoria systematizované integrované poznatky pedagogiky so 

psychológiou a s každým vyučovaným odborom v didaktike, 

 nejde len o výlučne technologický proces, ktorý možno presne do detailu naplánovať, 

 ide o zložitý, premenlivý a tvorivý proces osobného stretávania sa učiteľa a žiaka 

prostredníctvom obsahu vzdelávania, 

 učiteľ je expertom, ktorý facilituje procesy učenia sa žiaka a rieši rôzne výchovno-

vzdelávacie situácie, 

 sú potrebné expertné učiteľské kompetencie (v zložitej štruktúre obsahujúcej 

vedomostnú, schopnostnú, skúsenostnú, postojovú a hodnotovú zložku). 

Píšová a Lojdová (In. Rovňanová, 2015, s.22) poukazujú na chybnú predstavu o premene 

povolania na profesiu v momente splnenia všetkých, sociológmi určených kritérií, 

s dôrazom na fakt, že ide o historicko-spoločenský proces. Podľa autoriek by spoločnosť 

mala v určitej etape svojho vývoja uznať autoritu a prestíž učiteľstva do takej miery, že ho 

bude možné považovať za profesiu. 

V odbornej literatúre sa pracuje s rôznymi kategorizáciami znakov profesie. Kosová medzi 

znaky nesporných profesií zaraďuje (2013, s.109-114): 

- silný ideál služby spoločnosti – povolanie vykonávané v prospech spoločnosti, 

- rozvinutú profesijnú identitu – profesijná autonómia a socializácia, vytváranie 

odborných asociácií, profesijných noriem a etického kódexu (predpokladá vysoký 

stupeň sebauvedomenia, autonómie a sebakontroly profesijnej komunity; komunita je 

schopná sama sa riadiť, tvoriť štandardy výkonu či kontroly profesie a jej etický kódex 

a to všetko podporené profesijnou socializáciou napr. existencia profesijnej komory), 

- autonómiu v rozhodovaní profesionála – kvalita práce učiteľa ako profesionála nie je 

podmienená vonkajšou kontrolou, naopak samostatne rozhoduje, pretože má hlboké 

znalosti, dobre pozná potreby žiaka a využíva expertné schopnosti v jeho záujme; svoje 

výkony dokáže posudzovať sám alebo za účasti členov profesijnej komunity (výskumy 

autorky poukazujú na to, že časť učiteľov nemá o autonómiu záujem, ku všetkému 

vyžadujú pokyny a metodické návody – autonómia si vyžaduje zmenu profesijného 

správania, vysokú mieru zodpovednosti za výsledky každého dieťaťa, čo je na príťaž), 
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- náročné expertné schopnosti, ktoré vlastnia len členovia profesie (zložitý, premenlivý 

a tvorivý proces stretávania sa učiteľa a žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania), 

- zvládnutie na teórii postavených formalizovaných poznatkov v rámci dlhej prípravy na 

vysokej úrovni (špecifická integrácia vedy o výchove a ďalších vied o človeku s každým 

vyučovaným odborom, prejavujúca sa v didaktike, psychodidaktike). 

Göbelová a Seberová (2012, s.8) a Bontová opisujú ďalšie znaky (2015, s.12-13): 

- existencia systematickej teórie (o ktorú sa opiera profesijná prax) a dlhodobá 

špecializovaná príprava na profesiu s vlastnou subkultúrou, 

- profesijná autorita vychádza z ovládnutia vedomostí a z takej úrovne kompetencií, 

ktorú laik nemá, odborník rozpoznáva a rozlišuje to, čo je pre laika nerozlíšiteľné, 

- profesijná etika – etický kódex, ktorý normuje vzťahy odborníka voči klientom aj medzi 

odborníkmi navzájom, 

- záväzok odborníka k profesii a regulácia členov, ktorí poskytujú služby, motivácia 

odborníka spočívajúca v spoločenskej prospešnosti, uznávaný spoločenský význam 

profesie, možnosť profesijnej kariéry a i. 

 

Profesionalizácia učiteľa 

Podľa Kosovej (2013, s.108) učiteľstvo a ostatné pedagogické profesie patria k tým 

povolaniam, v ktorých spontánne narastá trend profesionalizácie. Havlík (Lazarová a kol., 

2006, s.54) považuje koncept profesionalizácie učiteľského povolania za významný prvok 

spoločenského statusu učiteľa a posunu od semiprofesie k tzv. „pravej profesii“.  

Göbelová (Göbelová a Seberová, 2012, s.9) uvádza, že procesy profesionalizácie sa týkajú 

vzniku novej profesie, teda aj učiteľskej profesie. Pre profesionalizáciu sú charakteristické 

znaky, ktorými je nová profesia definovaná: 

 „špecifikácia pracovných úkonov a operácií, 

 stanovenie systému profesijnej prípravy, prípadne možností kvalifikačného postupu, 

 vytvorenie foriem ohodnotenia výkonov, 

 vznik noriem profesie a profesijného vedomia, prípadne vznik profesijných inštitúcií 

ponúkajúcich priestor pre výmenu skúseností v rámci profesie a ochranu profesie 

(asociácie, zväzy, komory).“ Göbelová (Göbelová a Seberová, 2012, s.9) 
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Aj v kontexte profesionalizácie Spilková hovorí (podľa Korthagen, 2004, Vonk, 1992, Koťa, 

2007, Lukášová – Kantorková, 2003, Vašutová, 2004) o systematickej podpore učiteľstva 

na ceste od tzv. semiprofesie k tzv. pravej profesii (In. Krykorková, Váňová, 2010, s.36). 

Kohnová (2004, s.77) rozumie dve úrovne: profesionalizácia učiteľa a profesionalizácia 

procesu tejto profesionalizácie, teda profesionalizácia ďalšieho vzdelávania učiteľov. 

V prvej rovine je možné vychádzať zo Spilkovej (In. Krykorková, Váňová, 2010, s.37), ktorá 

pracuje s už spomínanými znakmi profesie. V tomto kontexte však ide o znaky, či kritériá 

slúžiace k hodnoteniu miery profesionalizácie (súbor profesijných, expertných znalostí 

a zručností, ktoré výrazne odlišujú profesionála od laika; dlhá doba prípravy (špeciálneho 

výcviku); zmysel pre službu verejnosti, celoživotná angažovanosť a oddanosť práci 

a klientom; etický kódex; existencia profesijných komôr; kontrola nad licencovanými 

štandardami alebo požiadavkami na výkon profesie; autonómia rozhodovania vo vybraných 

sférach činnosti; zodpovednosť za výkon činnosti; vysoká úroveň dôvery, autority 

a sociálnej prestíže v spoločnosti, vysoký ekonomický status). 

Ak by sme chceli učiteľstvo profesionalizovať mali by sme podľa Pavlova vytvoriť 

podmienky pre (In. Pavlov, Šnídlová, 2013, s.21): 

1. kariérny postup – predstavujúci gradáciu profesijných kompetencií na vertikálnych 

kariérnych stupňoch a horizontálnych špecializáciách a prinášajúci kariérny úspech, 

2. osobnú kariéru – predstavujúce vnútorné uspokojenie s vykonávanou pedagogickou 

činnosťou. 

S profesionalizáciou je tiež spájaný aj samotný vývoj učiteľskej profesie. Kasáčová (In. 

Kasáčová, Cabanová (eds.), 2009, s.10-12) uvádza štyri etapy vývoja učiteľskej profesie: 

 Predprofesionálne obdobie (koniec do prvej polovice 20. storočia) znamenalo silnejúci 

trend dostať pedagogiku na vedeckú úroveň, hlavným motívom bola otázka, či je 

potrebná čisto akademická alebo metodicko-inštrukčná príprava učiteľov. 

 Obdobie profesionálnej autonómie (druhá polovica 20. storočia) určovali snahy 

o demokratizačné reformy vzdelávacích systémov a chápanie vzdelania ako investície 

do ľudského kapitálu a učiteľská profesia na status autonómnej profesie. 

 Obdobie krízy profesie a deprofesionalizácie (od 70-tych rokov 20. storočia), v ktorom 

sa začala prejavovať nastupujúca kríza učiteľskej profesie: strata atraktivity, zníženie 

záujmu mladých ľudí o profesiu učiteľa. 
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 Neoprofesionalizmus – hľadanie novej profesijnej identity (90-te roky 20. storočia) 

znamenal snahu o hľadanie novej učiteľskej profesionality, vo vyspelých krajinách bol 

prijatý koncept, že škola a učitelia sú považovaní za kľúčové sily rozvoja spoločnosti. 

Z predchádzajúceho textu podkapitoly vyplýva, že k zvyšovaniu profesionalizácie by 

mohlo, či skôr malo dôjsť: 

- dlhou dobou prípravy – ide teda o zabezpečenie takého rozsahu vzdelávania, aby nebolo 

možné spochybňovať profesionalitu učiteľa, v danom kontexte nejde len o dĺžku štúdia, 

ale najmä o jeho kvalitu (absolvent učiteľského štúdia pripravený nielen po teoretickej 

ale aj praktickej stránke), v súvislosti s praktickou prípravou sa u nás objavuje 

nespokojnosť s rozsahom pedagogických praxí počas štúdia učiteľstva (tiež veľkého 

rozdielu v jej dĺžke medzi fakultami aj študijnými programami), 

- z predchádzajúcej podmienky vyplýva aj odlíšenie profesionála od laika – vnímanie 

učiteľa ako profesionála na vzdelávanie a výchovu, odlišujúceho sa znalosťami 

a zručnosťami, ktoré mu umožňujú realizovať edukačný proces v očakávanej kvalite, 

- zmysel pre službu smeruje k ponímaniu učiteľskej profesie ako pomáhajúcej profesie, 

doterajšie ponímanie učiteľstva ako „poslania“, 

- existencia etického kódexu – v dnešných súvislostiach je etický kódex len jednou časťou 

profesijnej etiky, nie je možné ho vytrhávať ako ojedinelý prvok, ktorý sám osebe dokáže 

zabezpečiť etické, či mravné (morálne) správanie sa učiteľa, 

- existencia profesijnej komory – v súčasnosti v oboch štátoch existujú akési spolky, 

asociácie učiteľov, škôl a pod. V tomto kontexte uvedené inštitúcie (zväčša občianske 

združenia) nenapĺňajú podstatu profesijnej komory, ktorá by mala na starosti najmä 

odborné záležitosti, bola by odborným partnerom ministerstva, či učiteľských fakúlt 

(alebo iných organizácií) pri diskusiách, nastavovala by profesijné štandardy (aby išlo 

o iniciatívu samotných predstaviteľov povolania), etický kódex, pregraduálne 

vzdelávanie (požiadavky na vedomosti a zručnosti budúcich absolventov), prípadne 

ďalšie oblasti pre zvyšovanie profesionality, 

- kontrola nad štandardami alebo požiadavkami na výkon – opäť by bolo na mieste, aby 

danú kontrolu vykonávala samotná profesijná komora, ktorá by zaisťovala cez rôzne 

certifikácie realizáciu ďalšej profesionalizácie učiteľa, nevpustila alebo vypustila by 

z profesie, výkonu povolania osobu, ktorá nie je profesionálom, 
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- autonómia rozhodovania vo vybraných sférach činnosti – nebránenie sa autonómii pri 

plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní edukácie, je na zodpovednosti učiteľa ako je 

výchovno-vzdelávací proces realizovaný a napriek volaniu po všelijakých pomôckach, 

metodikách, vždy fungujúcich materiáloch (bez ohľadu na špecifiká detí), 

- zodpovednosť za výkon činnosti – súvisí s tým, že daná osoba, ktorá vykonáva profesiu 

učiteľa si je vedomá svojej slobody v realizácii edukácie a zároveň si je vedomá 

zodpovednosti, ktorá z danej autonómie vyplýva, ide o reflektívneho praktika, ktorý 

pracuje na svojom rozvoji a cezeň skvalitňuje svoj každodenný výkon, tiež v prípade 

zlyhania vyvodenie dôsledkov (sebou samým), 

- vysoká úroveň dôvery, autority a sociálnej prestíže v spoločnosti – súvisí s vnímaním 

profesie učiteľa v spoločnosti,  

- vysoký ekonomický status – závisí od ceny, hodnoty vzdelania v spoločnosti, 

možnosťami spoločnosti ohodnotiť túto profesiu a tiež súvisí s reálnymi (skutočnými) 

predstaviteľmi tejto profesie v danom štáte, výberovými podmienkami do štúdia, 

udržanie sa počas štúdia, či počas prvých rokov výkonu profesie. 

Helus považuje za podstatný znak profesionality prekonanie rutinného prakticizmu, ktorý sa 

najčastejšie prejavuje odkázanosťou na receptoch, ako to, či ono so žiakmi robiť, či dokonca 

nekritickým preberaním zvyklostí považovaných za samozrejmosť. Rutinný prakticizmus 

charakterizuje najnižšiu úroveň „robenia“ učiteľstva, ktorý je zároveň brzdou jeho vývoja 

a diskvalifikuje ho pred ostatnými akademickými odborníkmi ako niečo, čo si nevyžaduje 

žiadne vyššie vzdelávanie práve kvôli svojej rutinnej a zvykovej podobe. (Helus, Bravená, 

Franclová, 2012, s.42) Janík (2005) dopĺňa, že keby bolo učiteľstvo „len” remeslom, 

vystačilo by si s návodmi správneho konania. Jedinečnosť pedagogickej práce však určite 

smeruje k tomu, že neexistujú jediné správne cesty, akési návody, ktoré by fungovali 

v akejkoľvek situácii. Rovňanová dopĺňa, že stávať sa dobrým učiteľom je proces neustáleho 

premýšľania o svojej práci a snahy zdokonaľovať sa v nej, sledovať zmeny edukačnej reality 

a reflektovať ich vo svojej pedagogickej činnosti a koncipovať vlastné chápanie vyučovania 

(2015, s.8). Okrem toho sú všetky edukačné situácie (vzhľadom na jedinečnosť žiaka) 

unikátnymi a neopakovateľnými vzťahmi s deťmi, čo kladie na učiteľov omnoho vyššie 

nároky, ako na profesionálov v iných, aj prestížnejších profesiách.  
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Pojmy povolanie a profesia sa často prelínajú, dopĺňajú, niekedy aj rovnako definujú. Pri 

celkovom posúdení a stanovení čo vlastne učiteľstvo je, nakoniec autor práce vychádza 

z vyššie citovaného textu, v ktorom autorky poukázali na chybnú predstavu o premene 

povolania na profesiu v momente splnenia všetkých, sociológmi určených kritérií. 

Vzhľadom na to, je v tejto práci učiteľstvo, považované za profesiu. 

 

1.2 Profesijný rozvoj učiteľa 

Pavlov (2013, s.26) vymedzuje profesijný rozvoj ako permanentný proces, ktorý zahŕňa 

všetky dimenzie rozvoja osobnosti učiteľa a jeho kompetencií a ktorý vytvára osobnostné 

predpoklady a vnútornú motiváciu k spôsobilosti celoživotne sa vzdelávať a využívať 

príležitosti na formálne a neformálne vzdelávanie, tiež informálne učenie a v neposlednom 

rade na tvorivé zdokonaľovanie kvality výkonu profesie a edukácie žiakov. 

Scheerens  definuje profesijný rozvoj učiteľov ako „jadro systematických aktivít 

pripravujúcich učiteľa pre výkon do profesie, zahŕňajúce prípravné vzdelávanie, fázu 

uvádzania do profesie, ďalšie vzdelávanie učiteľov a priebežný profesijný rozvoj v škole“ 

(2010, In. Starý, Dvořák, Greger, Duschinská, 2012, s.11). Autori uvádzajú, že profesijný 

rozvoj zahŕňajúci aj prípravné vzdelávanie učiteľov, nie je všeobecne prijímaný a väčšina 

zdrojov hovorí o profesijnom rozvoji až po vstupe do profesie (tamže, 2012, s.11).  

Khan & Afridi (2017, s.213) celý proces profesionálneho rozvoja rozdelili na tri časti: 

profesionálna kvalifikácia (pregraduálne vzdelávanie); uvádzanie do učiteľskej profesie 

a treťou časťou je proces profesionálneho rozvoja (vlastný preklad). Marcut a Kifor (2017, 

s.228 - 230, podľa EU, 2016) tvrdia, že žiadny kurz pregraduálneho (počiatočného) 

vzdelávania učiteľov, nech je akokoľvek vynikajúci, nemôže vybaviť učiteľov všetkými 

kompetenciami, ktoré budú potrebovať počas svojej kariéry. Ďalším dôvodom je, že 

požiadavky na učiteľskú profesiu sa rýchlo vyvíjajú a vyžadujú si potrebu nových prístupov. 

V rámci ich výskumu vyšli závery, ktoré predchádzajúce tvrdenia potvrdzujú: počiatočné 

vzdelávanie učiteľov zabezpečuje malú časť potrebných kompetencií a učitelia musia byť 

celoživotne vzdelávajúci sa, aby sa dokázali vyrovnať so všetkými výzvami 

a profesionálnymi požiadavkami vo svojej kariére. (vlastný preklad) 



17 

 

Profesijný rozvoj učiteľov (In. Starý, Dvořák, Greger, Duschinská, 2012, s.12): 

 je súbor aktivít vedúcich k zdokonaľovaniu výkonu profesie učiteľa a skvalitňovaniu 

výsledkov učenia žiakov, 

 zahŕňa akcie ďalšieho vzdelávania učiteľov, vzájomnú odbornú debatu medzi 

pedagógmi a samoštúdium, 

 a jeho systematické hodnotenie umožňuje, aby sa profesijný rast premietal do 

diferencovaného odmeňovania aj kariérneho postupu. 

Eurydice (2018, s.51) uvádza, že znalosti a zručnosti získané počas počiatočnej prípravy 

učiteľov sú len východiskovým bodom pre profesijné uplatnenie a rozvoj. Rozvojové 

programy používané v počiatočnej fáze kariéry umožňujú učiteľom rozvoj ich 

profesionálnych zručností a profesijný rozvoj umožňuje učiteľom zlepšiť ich kompetencie 

a prispôsobiť ich dnešnému rýchlo sa meniacemu prostrediu. Komisia zdôrazňuje, že 

profesijný rozvoj musí byť prístupný, cenovo dostupný, relevantný, so zapojením škôl 

a učiteľov do definovania politík profesijného rozvoja. Zdôrazňuje tiež 

potrebu poskytnúť špeciálnu podporu učiteľom, najmä v počiatočných štádiách ich kariéry. 

Všeobecne povedané profesijný rozvoj v Európe (obr.1) možno považovať za povinný; 

zväčša ide o jednu z povinností učiteľov podľa predpisov, príslušných politických 

dokumentov alebo pracovných zmlúv. (vlastný preklad) 

 

Obrázok 1 Stav profesijného rozvoja pre učiteľov primárneho až vyššieho sekundárneho 

vzdelávania (ISCED 1-3) podľa najvyšších predpisov, 2016/17 (Eurydice, 2018, s.57) 
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Teória profesijného rozvoja 

Pavlov (2013, s.8) pracuje s pojmom „teória profesijného rozvoja“ ako ukotvujúcim pojmom 

pre sieť pojmov používaných v pedeutologickej teórii a aj v praxi učiteľského vzdelávania, 

či profesijného rozvoja. Autor ďalej medzi najvýraznejšie rozpory v teórii a praxi 

profesijného rozvoja učiteľov zaraďuje (In. Pavlov, Šnídlová, 2013, s.7): 

 rozpor medzi požiadavkami na profesiu a jej výkonom (očakávania – reálne možnosti), 

 rozpor medzi poňatím učiteľa ako autonómnej osobnosti a direktívne riadeným 

zamestnancom verejného školstva (vnútená autonómia – oslobodzujúca direktivita), 

 rozpor medzi centralizovaným a decentralizovaným modelom riadenia procesov 

podpory profesijného rozvoja (nedôvera – dôvera), 

 rozpor medzi poňatím tradičných a aktivizujúcich metód profesijného vzdelávania 

(učenie sa po práci – učenie sa pri práci a v práci), 

 rozpor medzi rozvojovými potrebami školy a individuálnymi potrebami profesijného 

rozvoja učiteľov (čo vyžaduje moja škola – čo potrebujem ja). 

 

Cieľ a funkcie profesijného rozvoja 

Hlavným cieľom ďalšieho rozvoja pracovníkov je podľa Hána predovšetkým prekonať 

rozdiel medzi schopnosťami aktuálne aj do budúcnosti požadovanými daným pracovným 

miestom a reálnymi existujúcimi schopnosťami pracovníka (In. Žufan, Hán, Klímová, 2013, 

s.30). Hán ďalej uvádza, že redukcia tohto rozdielu vedie mimo iného k: 

 zvýšeniu úrovne pracovného výkonu po kvantitatívnej alebo kvalitatívnej stránke, 

 posilneniu motivácie pracovníka k vyššiemu pracovnému výkonu, 

 posilneniu kvality pracovných aj osobných vzťahov medzi pracovníkmi a zlepšenie 

úrovne komunikácie a spolupráce, 

 pozitívnemu formovaniu organizačnej kultúry, 

 posilneniu úrovne lojality pracovníka k organizácii (tamže, 2013, s.30). 

Profesijný rozvoj plní štyri dôležité funkcie, pomocou ktorých dosahuje ciele 

v profesionalizácii učiteľov (Pavlov, 2013, s.26): 

 adaptačná (induktívna) – prispôsobenie sa potrebám a podmienkam školy 

a vyučovania v prvých rokoch pedagogickej praxe, 
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 aktualizačná (kompenzačná) – udržiavať na primeranej úrovni profesijné 

kompetencie počas celej profesijnej dráhy a kompenzovať prirodzené procesy 

zastarávania vedomostí a spôsobilostí a rutinérstva v práci, 

 inovačná (novátorská) – ako podmienka permanentného rozvoja a zvyšovania 

profesionálnej úrovne učiteľov a školstva ako systému, spojenie medzi teóriou 

a praxou, medzi navrhovanými reformami a ich aplikovaním v školskej praxi, 

 osobnostne rozvojová -  ako naplnenie idey učiteľstva etickým obsahom, 

morálnymi hodnotami a pedagogickými cnosťami. 

Nosnou myšlienkou profesijného rozvoja je vnútorná motivácia učiteľa určovaná 

uspokojovaním jeho potrieb, ktorú komplikujú odlišné reakcie ľudí na rovnaké podnety.  

 

Podpora profesijného rozvoja 

„Podpora profesijného rozvoja je súbor podnetov, podmienok (inštitucionálnych, 

legislatívnych, materiálnych, finančných, personálnych, iných) pôsobiacich na 

skvalitňovanie práce učiteľa zvonku školy alebo z jej vnútra.“ (Pavlov, 2013, s.27) 

Autor ďalej uvádza konkrétne modely podpory profesijného učenia sa učiteľov, ktoré je 

len schematickým vyjadrením poodhaľujúce možné súvislosti (tamže, 2013, s.75-76): 

I. Kompetenčný model – je založený na jasne definovaných požiadavkách v podobe 

súboru profesijných kompetencií (štandardov); tieto predstavujú inventár spoločensky 

prijatých noriem pre očakávané profesijné správanie a konanie učiteľov; profesijný 

rozvoj je zameraný na osvojenie a zvládnutie súboru záväzných spôsobilostí v nich 

obsiahnutých; podporným prvkom je kariérny systém založený na atestáciách, ktoré 

pracujú s gradáciou profesijných kompetencií v predpísaných oblastiach kompetencií. 

II. Transmisívny model – je založený na preferovaní akademických (teoretických) 

prístupov, ktoré sú opreté o poznatky vied a zdôrazňujú socio-kultúrne, etické a estetické 

princípy a tiež obsah učebných predmetov; spätosť modelu s tradičným akademickým 

poňatím profesijného učenia sústredeného na kurikulum školy; podporným prvkom je 

orientácia na predpísané obsahové štruktúry schválených vzdelávacích programov. 
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Obrázok 2: Modely podpory profesijného učenia učiteľov (Pavlov, 2013, s.74) 

III. Reflektívny model – je založený na osvojení teoretických východísk procesov 

vyučovania a učenia (konštruktivizmus), ktoré sú rozvíjané na individuálnej skúsenosti 

a vytvárajú zmysluplné subjektívne teórie vyučovania; hľadanie inovácií, inšpirácia, 

výmena skúseností a tímová práca učiteľov pri zlepšovaní vyučovania; podporným 

prvkom sú pedagogické javy a situácie ako predmet profesijného učenia učiteľov. 

IV. Imitačný (tréningový) model – je založený na pragmatických individuálnych potrebách 

učiteľa, kde rozvoj prebieha úzkym kontaktom s úspešnou pedagogickou praxou, 

nácvikom osvedčených metodických postupov; orientácia na osvojovanie toho, čo 

umožňuje efektívne zvládnutie naliehavých a náročných edukačných situácií. 

 

Vplyv škôl na profesijný rozvoj 

Lazarová za jeden z pilierov kvality školy považuje profesionálny rozvoj ľudí a to v kontexte 

myšlienky „Organizácia sa sama o sebe nemôže zmeniť, meniť sa môžu len jej členovia“. 

Tiež je možné súhlasiť s tým, že zameranie na ľudí a ich profesionálny rast je 

najužitočnejšou cestou k zmene organizácie. (Lazarová a kol., 2006, s.189) Každá 
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organizácia má prijatú určitú filozofiu vzdelávania (niekedy nepísanú). Kachaňáková a kol. 

(2011, s.121-122) uvádza päť prístupov organizácie k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov: 

1. nulový variant – vzdelávacie aktivity sa obmedzujú len na povinné školenia, ktoré 

vyplývajú zo zákonných úprav a odborných predpisov, 

2. náhodný prístup – vzdelávacie aktivity nie sú plánované, podriaďujú sa momentálnym 

potrebám; kurzy sa vyberajú náhodne podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií, 

3. organizovaný prístup – vzdelávacie aktivity sú plánované a požiadavky sú presne 

špecifikované podľa potrieb organizácie, 

4. cielená koncepcia – vzdelávanie sa zabezpečuje permanentne a systematicky na základe 

identifikovaných potrieb; zabezpečenie vzdelávacích aktivít sa rieši prostredníctvom 

spolupráce s externými dodávateľmi, ale výrazne sa podporuje aj učenie v organizácii, 

5. koncepcia učiacej sa organizácie – pozornosť sa sústreďuje na 

samovzdelávanie, tímové učenie sa, experimentovanie, supervíziu v rámci organizácie. 

Ako je vidieť v piatom prístupe k profesijnému vzdelávaniu (rozvoju) sa od škôl očakáva 

kultúra učiacich sa škôl, ktoré (Pol, 2007, In. Babiaková a kol., 2014, s.70): 

 jednajú s učiteľmi ako s odborníkmi; sú proti štandardizácii žiakov a proti poňatiu 

vyučovania ako rutiny; u učiteľov zdôrazňujú význam poznania dieťaťa a tiež ovládanie 

pedagogických postupov; dôverujú učiteľom, že rozhodujú v prospech svojich žiakov, 

 snažia sa vytvárať podmienky pre kvalitné ďalšie vzdelávanie učiteľov; základom je 

presvedčenie, že ak chceme zmenu v učení žiakov, školy musia viac investovať a dbať 

na učenie sa učiteľov; zdôrazňované je celoživotné učenie pre všetkých v škole, 

 podporujú spoluprácu pre dosiahnutie vyššej kvality práce a to najmä v oblasti 

spolupráce a stáleho zdokonaľovania za rešpektovania individuality žiakov aj učiteľov, 

 vhodne zapájajú nových členov do chodu školy a rozvíjajú ich potenciál.  

Závery kolektívu McMahon, Forde, Dickson upriamujú pozornosť aj na možné negatívne 

stránky (2015, s.171-174) kolaboratívneho učenia sa učiteľov, medzigenerečného učenia, či 

učenia sa v komunitách alebo prostredníctvom pozorovania mentorov (u začínajúceho 

učiteľa alebo študenta učiteľstva) a kolegov (u učiteľa v praxi). Pozorovanie označujú za 

problematické a to najmä z dôvodu predpokladanej imitácie a nie až tak zvládnutej aplikácie 

(keď študent na praxi alebo začínajúci učiteľ pozoruje skúsených odborníkov a potom sa 
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pokúša aplikovať tieto praktiky vo svojej triede), podobne aj v profesijnom vzdelávaní 

učiteľov, kde existuje rovnaké nebezpečenstvo pri pozorovaniach kolegov s myšlienkou 

„zdieľania osvedčených postupov“. Niet pochýb o tom, že tieto procesy patria medzi dôležité 

príležitosti na vzdelávanie. Autorky zároveň upozorňujú na to, že tieto procesy nie sú 

dostatočné vzhľadom na konzervujúce tendencie takýchto praktík, ktoré udržiavajú 

súčasnosť (či dokonca minulosť) a tak ide skôr o recyklovanú než reformovanú prax, v ktorej 

by sa uspokojovali meniace sa potreby a okolnosti. Autorky nespochybňujú tieto spôsoby 

preto, aby sa v školách počas profesijného rozvoja nepoužívali. Skôr chcú upriamiť 

pozornosť na to, že doba, v ktorej sú všetci učitelia považovaní za pedagógov učiteľov (práve 

prostredníctvom horeuvedených metód), má dôsledky pre vzdelávanie a profesijný rozvoj 

učiteľov. Obnovené partnerstvá so školami (tzv. sieťovanie) uznávajú prednosť školy ako 

miesta profesijného učenia a práve preto je potrebné rekonštruovať spôsob, akým profesijné 

učenie sa v iných kontextoch prispieva k profesijnému rozvoju. (vlastný preklad, upravené) 

Keďže kľúčovým hráčom v škole aj v oblasti profesijného rozvoja je riaditeľ, Babiaková 

(2011, s.71-77) vymenúva oblasti, v ktorých má riaditeľ vplyv na profesijný rozvoj učiteľov: 

Riaditeľ školy je modelom lídra a učiaceho sa – sleduje hodnoty a ciele školy, podporuje 

etiku práce, zaujíma sa o potreby ľudí v škole, plánuje vlastný profesijný rozvoj, je 

príkladom v ďalšom vzdelávaní, orientuje sa v problematike rozvoja ľudí a poskytuje čas 

zmenám, podporuje zmeny a rieši problémy. 

Riaditeľ pomáha vytvárať učiace sa prostredie – dokáže hovoriť s ľuďmi a počúvať ich, 

podnecuje a vedie dialóg, podporuje ľudí v škole, vytvára učiace sa prostredie, kde ľudia 

môžu myšlienkovo aj prakticky experimentovať. 

Riaditeľ uľahčuje profesijný rozvoj učiteľov – pomáha poznávať vzdelávacie potreby, 

podporuje učiteľov v plánovaní a realizácii rozvoja v súlade s potrebami, harmonizuje ich 

s cieľmi školy a podporuje rozmanitosť v učebných príležitostiach pre učiteľov. 

Riaditeľ hodnotí výstupy – hodnotí efektivitu kontinuálneho vzdelávania učiteľov, 

poskytuje im spätnú väzbu a hodnotí ich prácu, vie, že cieľom nie je byť perfektný, ale 

cieľom je rast, zbiera a analyzuje informácie o profesijnom rozvoji učiteľov v škole. 

Riaditeľ buduje a rozvíja tímy – stanovuje zrozumiteľné ciele, vie byť členom tímu 

a spoločne rozhodovať na základe konsenzu, pravidelne hodnotí ako funguje tím, využíva 

tímy aj pre profesijný rozvoj a ďalšie vzdelávanie učiteľov. 
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Profesijné vzdelávanie učiteľov 

Profesijné vzdelávanie je pokračovanie rozvoja po ukončení prípravného vzdelávania 

učiteľov a počiatočnej doby v škole (Ježková, Dvořák, Chapman a kol., 2010, s.67). 

Lazarová charakterizuje ďalšie vzdelávanie učiteľov podobne ako predchádzajúca definícia 

a ešte ho dopĺňa o ďalšie dimenzie. Ide podľa nej o (Lazarová a kol., 2006, s.14): 

 systematický, nepretržitý a koordinovaný proces, ktorý nadväzuje na pregraduálne 

vzdelanie a trvá po celú dobu učiteľovej profesionálnej kariéry, 

 celoživotné rozvíjanie profesijných kompetencií a trvalý osobnostný rozvoj učiteľa, 

 spoločensky obzvlášť významnú oblasť vzdelávania dospelých, 

 základný predpoklad transformácie školstva, 

 najefektívnejšiu formu vyrovnávania obsahu aj metód vzdelávania a výchovy v školstve 

s rýchlymi zmenami v hospodárskom aj sociálnom kontexte.  

Do profesijného vzdelávania je možné zahrnúť (Šikýř, 2014, s.125): 

 zaškolenie (adaptácia, orientácia) – človek, ktorý nastúpi do organizácie na určité 

pracovné miesto alebo prejde na iné pracovné miesto, si potrebuje osvojiť kompetencie 

potrebné pre vykonávanie danej práce, 

 doškoľovanie (prehlbovanie kvalifikácie) – človek si priebežne osvojuje nové 

kompetencie v súvislosti s meniacimi sa požiadavkami svojho súčasného pracovného 

miesta, aby mohol ďalej úspešne vykonávať prácu, 

 preškoľovanie (rekvalifikácia) – človek si osvojí nové kompetencie aby mohol 

vykonávať inú ako súčasnú prácu, 

 rozvoj (rozširovanie kvalifikácie) – človek si osvojuje nové kompetencie nad rámec 

požiadaviek pracovného miesta aby zvýšil uplatniteľnosť v organizácii alebo mimo nej.  

 

Profesionalizácia ďalšieho (kontinuálneho, profesijného) vzdelávania 

V druhej rovine (profesionalizácia ďalšieho vzdelávania učiteľov) ide podľa Kohnovej 

(2004, s.20) o profesijný rozvoj učiteľa v kontexte celoživotného vzdelávania (v Slovenskej 

republike ide o kontinuálne vzdelávanie). Autorka tiež uvádza, že profesijný rozvoj učiteľa 

je akákoľvek činnosť, ktorou sa rozvíjajú individuálne schopnosti, znalosti a ďalšie 

charakteristiky povolania učiteľa, napr. samoštúdium, poznatky získané z vlastnej učiteľskej 
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praxe a rozsiahla oblasť ďalšieho vzdelávania. Profesionalizácia ďalšieho vzdelávania 

učiteľov by sa podľa Kohnovej (2004, s.77) mala dotýkať troch oblastí, ktoré je potrebné 

zaistiť na kvalifikovanej úrovni: odbornosť vzdelávateľov učiteľov, odborná úroveň 

vzdelávacích programov a profesionálne zaistenie realizácie akcie, vzdelávacieho programu. 

 

Hodnotenie účinnosti profesijného rozvoja 

Nanešťastie systematické hodnotenie dopadov profesijného rozvoja v našich podmienkach 

veľmi často chýba. Už dlhšie sa síce hovorí v pojmoch ako edukácia založená na dôkazoch, 

akontabilita vzdelávania, avšak v realite bežného školského života v kontexte aplikácie 

vedomostí a zručností zo vzdelávania tieto pojmy a ich podstata zatiaľ nenachádzajú 

odozvu. Českí autori (Starý, Dvořák, Greger, Duschinská, 2012, s.184) prezentujú 

zaujímavú ukážku jednoduchých a aplikovateľných zásad takéhoto hodnotenia: 

 Evalvácia profesijného rozvoja musí sledovať dopad v troch oblastiach: Čo sa účastníci 

naučili? Akým spôsobom využili to, čo sa naučili? Aké sú efekty na učenie sa žiakov? 

 Na tomto hodnotení sa podieľajú zainteresované skupiny: účastníci vzdelávania, 

členovia manažmentu školy (prinášajú rôzne perspektívy, ktoré sa navzájom dopĺňajú) 

 Informačná základňa (údaje) musí byť dostatočne široká, nie je možné ju zúžiť len na 

zmenu výsledkov žiakov v testovaní. 

 Evalvácia zahŕňa aj časové hľadisko, napr. v prípade dlhodobých vzdelávaní sa realizuje 

priebežné formatívne hodnotenie dopadu. 

 Hodnotenie účinnosti profesijného rozvoja je integrálnou súčasťou procesu plánovania. 

 Dôležité je stanovenie minimálnych kritérií úspešnosti aktivity profesijného rozvoja. 

 Jedným z hľadísk je aj finančná efektivita. 

 Tiež procesy evalvácie profesijného rozvoja sú podrobované pravidelnej evalvácii. 

 

Učiteľove poňatie vyučovania ako výsledok jeho profesijného rozvoja 

Počas svojej praxe si každý učiteľ vytvára aj svoju subjektívnu teóriu (nemecká literatúra), 

implicitnú teóriu (angloamerická literatúra) alebo tzv. učiteľovu individuálnu koncepciu 

vyučovania/učiteľove poňatie vyučovania (slovenská a česká literatúra). Základom 

vymedzenia subjektívnej teórie je chápanie učiteľa ako experta na seba samého a svoju 

perspektívu, pričom on sám využíva reflexiu a racionalitu pre overovanie reálnej platnosti 
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svojich teórií. Z uvedených myšlienok ďalej vychádza aj skúsenostné učenie (či reflexívna 

prax podľa Schöna alebo realistické vzdelávanie podľa Korthagena), ktorého základom je 

samotná skúsenosť. Skúsenosť je základom kompetentného (profesionálneho) konania 

a vzniká ako aktívny prvok vyplývajúci zo zážitku (prožitku). (Janík, 2005, s.32-35) 

Na týchto základoch Janík stavia rozlíšenie znalostí „učiteľov expertov“ od znalostí 

„učiteľov začiatočníkov“ (2005, s.49-50): 

 učiteľ expert vyniká vo svojom vyučovacom predmete a v špecifickom kontexte, napr. 

vyučovaní žiakov mladšieho školského veku, 

 učiteľ expert disponuje väčším množstvom znalostí relevantných pre konanie a to na 

úrovni ich kategorizácie, 

 učiteľ expert lepšie interpretuje situácie a problémy vďaka tomu, že disponujú väčším 

množstvom relevantných konceptov a princípov, 

 štruktúra znalostí učiteľa experta je hlboká, viac previazaná a tiež lepšie prístupná, 

 učiteľ expert vďaka svojim znalostiam v problémovej situácii lepšie rozlišuje podstatné 

od nepodstatných aspektov a tak cielenejšie zameriavajú vlastné riešenie problému, 

 učiteľ expert nie vždy dokáže svoje znalosti a skúsenosti verbalizovať a ak to dokáže, 

tak len s problémami alebo čiastočne. 

Keď vnímame profesijný rozvoj učiteľa v celej jeho šírke (nielen ako absolvovanie 

formálnych vzdelávacích aktivít), je práve jeho vlastná prax obrovským zdrojom učenia sa 

a už od počiatku jeho pregraduálnej prípravy až po koniec jeho profesijnej dráhy formuje 

a mení jeho poňatie vyučovania. Ako už bolo spomínané v podkapitole 1.1 je aj pre toto 

poňatie vyučovania, či učiteľovu individuálnu koncepciu vyučovania dôležité, akú rolu 

a úlohu prikladá teórii a tiež ako je schopný pracovať s výsledkami rôznych výskumov a to 

vrátane vlastných (pri experimentovaní či akčnom skúmaní vlastného vyučovania).  
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2 Kariérny systém 

 

Kariérny systém je súbor pravidiel ustanovených pre zaradenie učiteľov do kariérnych 

stupňov a kariérnych pozícií (kolektív, 2006, s.139). Veteška uvádza, že súčasťou kariérnej 

politiky je systém vzdelávania a rozvoja pracovníkov, ktorý môže mať podobu kariérneho 

poriadku legislatívne alebo inak ukotveného. Jeho konkretizácia je pomenovaná v ďalšom 

texte, kde autor píše, že v ČR je diskutovaná zmena zákona (žiaľ, táto zmena bola v čase 

vydania slovníka odmietnutá), ktorá dopĺňa existujúci kariérny systém pedagogických 

pracovníkov o novú kariérnu cestu pre učiteľov, tzv. cestu rozvoja profesijných kompetencií 

(zatiaľ čo doteraz mohli voliť len cestu k výkonu špecializovaných činností v škole alebo 

smerovať k vedúcej pozícii). (Veteška, In. Pisoňová a kol., 2017, s.54-56) 

Havlík (Lazarová a kol., 2006, s.54) sa pri svojom zastavení pri problematike profesijného 

vzostupu učiteľa a jeho väzby na vzdelávanie zamýšľa nad množstvom pojmov: 

 kariérny poriadok, 

 kariéra ako profesijný vzostup, 

 kariéra ako profesijný vývoj, 

 profesijná dráha ako celkový vývoj učiteľa v povolaní. 

V SR v roku 2004 Ministerstvo školstva zaradilo do plánu úloh riešenie návrhu Koncepcie 

profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme“, ktorej cieľom bolo vytvorenie systému 

požiadaviek a podmienok pre profesijný rozvoj a kariérny postup učiteľov ako kľúčového 

prvku rozvoja školského systému a zvyšovania kvality a efektívnosti pedagogickej práce 

(Valica, Pavlov, In. Kolektív, 2006, s.84). V pozadí návrhu boli aj také ambície, že nový 

kariérny systém zvýši motiváciu žiakov a spravodlivosť v odmeňovaní. Obidva predpoklady 

je možné považovať za nereálne a danou zmenou nerealizovateľné (nakoniec už takmer 9 

ročná prax daného zákona to aj sama preukazuje). 

Podobné argumenty pre zavedenie kariérneho systému zverejnilo aj MŠMT 

(http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad), ktoré uviedlo: „Cílem Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní 

rozvoj učitelů a propojí ho se systémem odměňování“. 
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2.1 Využitie strategického myslenia pre zmenu v kariérnom systéme 

Bartoňková (2010, s.12-13) uvádza, že stratégia je riadenie určitej činnosti k dosiahnutiu 

základných cieľov, čím sa ovplyvňuje dlhodobý smer. Strategický prístup ku vzdelávaniu 

zamestnancov na celoštátnej úrovni teda prináša riadenie vzdelávania v oblastiach, ktoré 

pomôžu pri dosahovaní základných cieľov vzdelávacej politiky a naplnia tak smerovanie, 

ktoré sú definované v programoch vzdelávania. Měrtlová pod stratégiou v personálnej 

oblasti rozumie najmä rozhodovanie o dlhodobých cieľoch a o zamýšľaných spôsoboch ich 

dosahovania. Ciele v tejto oblasti musia byť previazané s cieľmi spoločnosti a musia brať 

do úvahy aj vonkajšie podmienky súvisiace s pracovníkmi a ich rozvojom (2014, s.21). 

Khan & Afridi vo svojich záveroch konštatovali (2017, s.227), že všetky špičkové školské 

systémy mali jednu vec spoločnú a to je úzko prepojený systém plánovania a spoločnej vízie 

(vlastný preklad). Z uvedených pohľadov na zmysel strategického myslenia je zrejmé, že 

akákoľvek podstatná zmena aj v oblasti školstva by mala byť realizovaná s ohľadom na 

základné ciele spoločnosti v danom segmente a k nim je potrebné hľadať stratégie, 

prostredníctvom ktorých ich aj dokážeme dosiahnuť. Okrem toho je potrebné pri 

implementácii zmien do vzdelávacieho systému vždy starostlivo a citlivo zvažovať či nové 

prvky majú byť zavádzané plošne na princípe povinnosti alebo postupne na princípe 

dobrovoľnosti (Kitzberger, In. Trojan a kol., 2016, s.100). 

Pre komplexné rozhodnutie o zmene v oblasti profesijného rozvoja a kariérneho systému pre 

učiteľa je potrebné zvažovať mnohé faktory. Vašutová považuje za významné vzdelávacie 

súvislosti, ktoré ovplyvňujú profesiu učiteľa, tieto: 

 ciele vzdelávania pre 21. storočie formulované Európskou úniou, 

 reformu českej vzdelávacej sústavy a smery jej rozvoja, 

 meniacu sa žiacku populáciu (a rodičovskú populáciu), 

 nová klíma a kultúra školy, 

 nové informačné a komunikačné technológie, 

 posuny v hodnotách spoločnosti, 

 rozvoj vied a ich transformácia do vzdelávacích obsahov, 

 nové požiadavky trhu práce, 

 požiadavka autonómie a zodpovednosti učiteľov (In. Walterová, 2001, s.22). 
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Okrem rámcových súvislosti by pred zásadnou zmenou bolo vhodné spracovať analýzy, 

ktoré tiež naznačia, či daná stratégia v kariérnom systéme bude v danom prostredí úspešná. 

Tieto analýzy by sa mali venovať faktorom vonkajším aj vnútorným faktorom, keďže práve 

oni preukázateľne ovplyvňujú život a tiež je nutné počítať s istou mierou neuchopiteľnosti 

(Trojan, 2017, s.161). Veľmi dobre využiteľným zdrojom pre takéto porovnávanie môžu byť 

aj výstupy EK, napr. najnovšia správa Eurydice (2018, s.70), ktorá v oblasti kariérnych 

štruktúr identifikovala dva základné prístupy (vlastný preklad): 

 viacúrovňové kariérne štruktúry, kde sú úrovne zvyčajne definované súborom 

kompetencií a/alebo zodpovedností. V rámci viacúrovňovej kariérnej štruktúry existujú 

rozdielne kariérne úrovne vzostupnej zložitosti a zvyšujúcej sa zodpovednosti. Miera 

platovej stupnice môže byť spojená s kariérou ale nie je jej rozhodujúcou vlastnosťou. 

 jednoúrovňové kariérne štruktúry sú tiež označované ako "štruktúry s plochou kariérou", 

pri ktorých sa používa platová stupnica, ale zvyčajne sa vzťahuje na roky strávené 

v službe. Plochá štruktúra kariéry umožňuje učiteľovi rozširovať svoje skúsenosti alebo 

brať na seba ďalšie úlohy alebo zodpovednosti. 

Ako to vyzerá v jednotlivých krajinách Európy je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 3:  Typy štruktúr pre plne kvalifikovaných učiteľov (ISCED 1-3) podľa najvyšších 

orgánov v oblasti edukácie, 2016/17 (Eurydice, 2018, s.71) 
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Druhou možnosťou ako sa na systém pozrieť je pracovať s tromi úrovňami zodpovednosti 

za organizáciu systému a sústavy podpory profesijného rozvoja (Pavlov, 2013, s.70): 

Makroúroveň – za ktorú je zodpovedné ministerstvo stanovujúce národné priority, stratégie 

aj pravidlá financovania podpory profesionálneho rozvoja učiteľov. 

Mezoúroveň – je zložená z poskytovateľov podpory s ponukou akreditovaných aj 

neakreditovaných programov vzdelávania a iné subjekty, napr. výskumné, ktoré 

uskutočňujú výskum a zabezpečujú jeho implementáciu do praxe profesijného rozvoja a tým 

aj do pedagogickej praxe. 

Mikroúroveň – predstavujú jednotlivé školy s jedinečnými rozvojovými potrebami, ich 

pedagogické zbory a učitelia. 

Konkrétny profesijný rozvoj učiteľa je napokon riadený, či skôr ovplyvňovaný okruhom 

potrieb, ktoré majú viac alebo menej významný dosah na jeho vlastné potreby profesijného 

rozvoja. Bolo by však vhodné, aby kariérny systém, či poriadok dané okruhy potrieb nielen 

zohľadňoval, ale aby s nimi cielene pracoval a umožňoval aj ich ďalšie využívanie pre 

plánovanie na ceste rozvoja profesijných kompetencií. Sieť takýchto potrieb prehľadne 

spracoval Pavlov (obr.4) v schéme zahŕňajúcej potreby štátu, školy, výchovy a vzdelávania, 

profesie aj samotného učiteľa. 

 

Obrázok 4: Sieť potrieb v profesijnom rozvoji učiteľov (Pavlov, 2013, s.62) 
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Ako ďalšie východisko je možné brať do úvahy existujúce modely systémov podpory 

profesijného rozvoja učiteľov v Európe (Rosa, 1997, In. Pavlov, 2013, s.70-71): 

1. obligatórny – jednotné požiadavky na všetkých učiteľov, ktoré vytvárajú priestor na 

plošné vzdelávanie; prednosťou je flexibilita pri implementácii nových pedagogických 

dokumentov, závažných zmenách v školskom systéme, pri uplatňovaní jednotných 

požiadaviek na obsadzovanie funkcií v školstve; nedostatkom je centralistické riadenie 

a uniformita foriem a metód vzdelávania, ktoré potláčajú tvorivý potenciál učiteľov, 

2. intencionálny – je spojený so sústavou kvalifikačných predpokladov a platových tried 

učiteľov, ktorí si vyberajú zo širokej ponuky možností profesijného rozvoja a po ich 

úspešnom ukončení (atesty, kreditný systém) získavajú vyšší kvalifikačný stupeň, 

funkčný postup a zvýšenie platu, 

3. autoregulačný – založený na predpoklade, že každý učiteľ má takú mieru vnútornej 

motivácie, že je schopný sám kompetentne rozhodovať o svojich vzdelávacích potrebách 

a cestách ich uspokojenia; nedostatkom je, že sa tento predpoklad týka len menšieho 

počtu vysoko a trvalo motivovaných učiteľov. 

Každá krajina si modifikuje vlastné modely profesijnej kariéry učiteľov a teoreticky je 

možné sa stretnúť s/so (Pavlov, 2013, s.95): 

 gradačným modelom, ktorý je založený na preukazovaní zlepšujúcich sa profesijných 

kompetencií v pedagogickej činnosti v triede, napr. podľa profesijných štandardov, 

 špecializačných modelom, ktorý je založený na výkone špecializovaných pozícií na 

škole alebo iných poradenských a lektorských činnostiach mimo nej, 

 akceleračným, či výkonovým modelom, ktorý je založený na sledovaní zlepšovania 

učebných výsledkov žiakov, tried, škôl, 

 zásluhovým modelom, podľa rokov pedagogickej praxe a hodnotenia vybraných kritérií 

výsledkov práce (nemusí byť), 

 kombinovaným modelom, zložený z rôznych komponentov uvedených modelov.  

Ako je vidieť z predchádzajúceho textu podkapitoly je nevyhnutné pred samotným 

spracovaním zásadnej zmeny zvažovať mnohé faktory, možnosti, kritériá a dokonca aj 

existujúce modely, pričom je potrebné nakoniec nielen vybrať ale možno aj spracovať 

a modifikovať danú cestu tak, aby bola prijatá v danej spoločnosti. 
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Jedným z takýchto opatrení je aj opatrenie, ktoré odporúča OECD ako jedno z kľúčových: 

vytvárať učiteľské profesijné štandardy, ktoré dobre popíšu vysokú (expertnú) úroveň 

kvality učiteľskej práce a súčasne motivovať čo najviac učiteľov, aby sa jej snažili priblížiť 

(Starý, In. Greger a kol., 2015, s.138). Väzby medzi kariérnym systémom, profesijným 

rozvojom a zvyšovaním kvality vzdelávania sú zaujímavým spôsobom spracované na obr.5 

 

Obrázok 5: Kontinuálne vzdelávanie v kariérnom systéme (Pavlov, Valica, In. kolektív, 

2006, s.105) 
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Previazanosť a vnútorné väzby medzi jednotlivými prvkami systému sú zreteľné, čo môže 

už pri samotnom nastavovaní kariérneho systému, profesijného rozvoja, napr. kontinuálneho 

vzdelávania, či iných jeho foriem veľmi pomôcť. V rámci výskumu, ktorý uskutočnili Garet 

(2001, In. Celik, 2017, s.132), sú medzi faktory, ktoré prispievajú k rozvoju kariéry 

zaraďované práve tieto: vedomosti učiteľa, efektívne vzdelávacie príležitosti a ďalšie 

rozvojové aktivity. Celik (2017, s.133) ďalej uvádza charakteristiky efektívneho 

profesijného rozvoja učiteľov a faktory, ktoré ho robia úspešným: bod rozvoja kariéry, obsah 

kariérneho rozvoja a metóda kariérneho rozvoja. Anthony a Ord (2008, In. Celik, 2017, 

s.133) študovali vzťah medzi faktormi ovplyvňujúcimi výber učiteľskej profesie, spokojnosť 

s výberom povolania a vnímaním učiteľskej profesie ako kariérneho zamerania a zistili, že 

existujú tri typy učiteľov, podľa ich vnímania učiteľskej profesie ako profesijnej oblasti: 

1. ľudia, ktorí uprednostňujú učiteľskú profesiu z pragmatických dôvodov, ako je 

bezpečnosť práce a viac času pre rodinu, 

2. ľudia, ktorí majú silnú úroveň ochoty smerom k učiteľskej profesii a  

3. ľudia, ktorí uprednostňujú učiteľskú profesiu na základe vplyvu predchádzajúcich 

pozitívnych skúseností. Taktiež sa zistilo, že spokojnosť jednotlivcov, ktorí sú v tretej 

skupine, je vyššia ako spokojnosť v ostatných dvoch skupinách. (vlastný preklad) 

 

2.2 Kariérny poriadok 

Kariéra je podľa Eurydice (2018, s.117) výkon povolania alebo profesie, ktoré sú 

vykonávané počas významného obdobia života a ktoré ponúkajú príležitosti na postup 

(vlastný preklad). Kostrou kariérneho systému je kariérny poriadok učiteľov, ktorý sa 

vzťahuje na všetkých pedagogických zamestnancov. Kariérny poriadok predstavuje sústavu 

aktivít založených na skvalitňovaní kompetencií v kariérnych cestách profesie, ktoré vedú 

k vyššiemu finančnému oceneniu a profesijnému statusu. (kolektív, 2006, s.98-99)  

Podľa rozhovoru v Českej škole povedie kariérny poriadok k skvalitneniu vzdelávania, 

ponúkne aktívnym a kvalitným učiteľom príležitosť k profesijnému rozvoju a sebarealizácii 

spojenej so systematickou podporou a lepším odmeňovaním (2017, online). Kariérny 

poriadok umožní pedagogickému zamestnancovi počas celoživotnej dráhy v škole flexibilne 

si zvoliť jednu z troch ciest. Tieto sa navzájom dopĺňajú a prelínajú, ako prezentuje obr.6.  
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Obrázok 6: Kariérové cesty podľa Koncepcie profesijného rozvoja (upravené, 2007, s.8) 

 

Jednotlivé kariérové cesty sú bližšie charakterizované v Koncepcii (2007, s.8) takto: 

Prvá kariérová cesta vedie k celoživotnému udržiavaniu štandardných učiteľských 

kompetencií a ich nevyhnutných inovácií, vymedzených profesijnými štandardami, táto 

cesta sa uskutočňuje prostredníctvom akreditovaných druhov vzdelávania a umožní 

pedagogickému zamestnancovi získať kreditový príplatok, pričom pedagogický 

zamestnanec zotrváva v príslušnej platovej triede. Podmienkou na získanie kreditového 

príplatku je získanie 60 kreditov v období 7 rokov, po uplynutí tejto doby sa buď kreditový 

príplatok odoberie alebo pre jeho potvrdenie je potrebné získať nových 60 kreditov. 

Druhá cesta vedie k získaniu expertných učiteľských kompetencií – prvá alebo druhá 

atestácia, prostredníctvom akreditovaných druhov vzdelávania, ktorých absolvovaním splní 

podmienku na prihlásenie sa na atestáciu – 60 kreditov alebo 30 kreditov a prípravné 

atestačné vzdelávanie. Preukázanie kompetencií sa uskutoční pred atestačnou komisiou. 

Úspešnou atestáciou splní učiteľ podmienku postupu do vyššej platovej triedy. 
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Tretia cesta vedie k získaniu špecializovaných alebo riadiacich kompetencií 

prostredníctvom špecializačného alebo funkčného vzdelávania a ich preukázaním pred 

komisiou. Úspešným preukázaním špecializovaných alebo riadiacich kompetencií 

vymedzených štandardami, splní učiteľ podmienku priznania špecializačného alebo 

funkčného príplatku (ak vykonáva špecializovanú alebo riadiacu činnosť). 

Podľa MŠMT v súčasnosti žiadny kariérny poriadok pre pedagogických pracovníkov 

neexistuje a hlavným nedostatkom súčasného stavu je absencia kariérnej cesty rozvoja 

profesijných kompetencií. Aj preto je učiteľská kariéra plochá a chýbajú jej motivačné prvky 

k ďalšiemu profesijnému rozvoju, keď existuje len kariérna cesta na funkčné a špecializačné 

pozície (Česká škola, 2017, online). Z uvedeného vyplýva, že v ČR chýba druhá cesta, teda 

cesta, ktorá vedie k získaniu expertných učiteľských kompetencií. 

 

Kariérny stupeň 

Kariérny stupeň je stupeň, ktorý vyjadruje mieru preukázateľného osvojenia si profesijných 

kompetencií v rôznych oblastiach výkonu pedagogickej činnosti, ktoré pedagogický 

zamestnanec získava absolvovaním vzdelávania a sebavzdelávania (kolektív, 2006, s.100). 

Zároveň je kariérny stupeň vyjadrený profesijným štandardom, ktorý odráža gradáciu 

profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov počas ich profesijnej dráhy.  

V rámci SR môžu pedagogickí zamestnanci dosiahnuť napríklad pre kategóriu učiteľ tieto 

kariérne stupne: 1. stupeň – začínajúci učiteľ, 2.stupeň – učiteľ, 3. stupeň – učiteľ s prvou 

atestáciou, 4. stupeň – učiteľ s druhou atestáciou. 

V rámci českého prostredia sa v odbornej literatúre píše o kvalifikačnej rovine profesijnej 

dráhy, konkrétne o atestácii prvého eventuálne aj druhého stupňa (Starý, Dvořák, Greger, 

Duschinská, 2012, s.68). 

 

Kariérna pozícia 

Kariérna pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca v škole. 

Pedagogický zamestnanec môže dosiahnuť kariérne pozície (kolektív, 2006, s.102-103): 

1. učiteľ špecialista, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť, ako triedny učiteľ, výchovný 

poradca, kariérový poradca, uvádzajúci učiteľ, koordinátor prevencie, koordinátor IKT, 

vedúci predmetovej komisie alebo metodického združenia, cvičný učiteľ, školský 
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knihovník; podmienky na výkon: ukončenie adaptačného vzdelávania (výnimka – 

triedny učiteľ), absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávania a každých 7 

rokov absolvovanie špecializačného inovačného vzdelávania 

2. vedúci pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva riadiacu funkciu, ako riaditeľ, 

zástupca riaditeľa, vedúci vychovávateľ, hlavný majster odbornej výchovy; podmienky 

na výkon: ukončenie adaptačného vzdelávania, absolvovanie prvej atestácie, 

absolvovanie funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a každých 

7 rokov absolvovanie funkčného inovačného vzdelávania 

V rámci českého prostredia sa v odbornej literatúre píše o funkčnej rovine profesijnej dráhy, 

konkrétne o uvádzajúcom učiteľovi, vedúcom učiteľovi, výchovnom poradcovi, zástupcovi 

a riaditeľovi (Starý, Dvořák, Greger, Duschinská, 2012, s.68). 

 

2.3 Profesijný štandard 

Vašutová (In. Walterová, 2011, s.30) dáva v oblasti kvalifikácie učiteľov do kontextu triádu 

vzájomne prepojených konceptov: profesijné kompetencie – profesijný štandard – kvalita 

učiteľov. Prvé dva koncepty sú stručne predstavené v nasledujúcich riadkoch. 

 

Profesijné kompetencie 

Crick (2008, In. Marcut, Kifor, 2017, s.224) definuje kompetenciu ako zložitú kombináciu 

vedomostí, zručností, porozumenia, hodnôt, postojov a túžob, ktorá vedie v určitej oblasti 

k efektívnej, stelesnenej ľudskej činnosti (vlastný preklad). Průcha (2002, s.106) definuje 

pojem kompetencie učiteľa ako súbor profesijných zručností a dispozícií, ktorými má byť 

vybavený učiteľ, aby mohol efektívne vykonávať svoje povolanie. Vašutová (In.Walterová, 

2001, s.30-31) uvádza, že profesijná kompetencia je pojem, ktorým označujeme také 

profesijné kvality učiteľa, ktoré pokrývajú celý rozsah výkonu profesie a sú rozvoja schopné. 

Zahŕňa do nich znalosti, zručnosti, postoje a skúsenosti. Základy by mal učiteľ získať 

v pregraduálnom vzdelávaní a ďalej by si ich mal rozvíjať v priebehu kariéry. Ako je vidieť 

z jednotlivých vnímaní pojmu kompetencia, nie sú úplne totožné, našťastie však majú 

spoločný základ, ktorý hovorí o profesijných vedomostiach, zručnostiach a postojoch, ktoré 

sú potrebné pre to, aby učiteľ vedel vykonávať svoje povolanie.  
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Podľa Marcut a Kifor (2017, s.225) učiteľské kompetencie obsahujú tieto črty: 

 zahŕňajú tacitné a explicitné vedomosti, kognitívne a praktické zručnosti, ako aj 

dispozície (motivácia, presvedčenie, hodnotové orientácie a emócie), 

 umožňujú učiteľovi riešiť zložité požiadavky mobilizovaním psychosociálnych zdrojov 

v kontexte a ich nasadením v súvislostiach,  

 umožňujú učiteľovi pracovať profesionálne a primerane v situácii, 

 pomáhajú zabezpečiť účinnú realizáciu úloh učiteľa (dosiahnutie požadovaného 

výsledku) a to efektívne (pri optimalizácii zdrojov a úsilia),  

 možnosť preukázať určitú úroveň úspechu pozdĺž kontinua. (vlastný preklad) 

Janík (2005, s.15) uvádza dva základné prístupy ku kompetenciám: 

 preskriptívny prístup – normatívny prístup, ktorý predpisuje súbor kompetencií, 

ktorými majú byť učitelia vybavení, je to ideálny model kompetencií, 

 deskriptívny prístup – reálny model kompetencií, ktorý vzniká na základe empírie – ako 

popis znakov dobrého učiteľa (model by mal vznikať kvalitatívnym výskumom) 

Korthagen (In. Janík, 2005, s.12) vidí vážny problém vo formulovaní konkrétnych 

kompetencií v tom, že „v snahe o zaistenie validity a reliability hodnotenia učiteľov boli 

formulované dlhé a detailné zoznamy zručností, čo vo svojom dôsledku viedlo 

k fragmentovaniu roly učiteľa“. Janík upozorňuje na to, že dlhé zoznamy sa neosvedčili a že 

tieto zoznamy nedokážu charakterizovať dobrého učiteľa (2005, s.12). 

Na základe formulovania profesijných kompetencií boli v mnohých krajinách vytvárané 

profesijné štandardy ako normy kvality vykonávania učiteľskej profesie. V prvom desaťročí 

21. storočia bola v rámci integračných procesov zahájená aj diskusia k možnostiam tvorby 

európskeho štandardu učiteľa. (Spilková, In. Spilková, Tomková a kol., 2010, s.25-26) 

 

Profesijné štandardy 

Podľa Vašutovej (In. Walterová, 2001, s.31) je profesijný štandard pojem normatívny, 

ktorého zmyslom je stanovenie kvalifikačných predpokladov pre vstup do profesie alebo 

oprávnenie vykonávať profesiu. Podľa Spilkovej (In. Spilková, Tomková, 2010, s.25-26) je 

štandard formulovaný v podobe profesijných kompetencií, ktoré sú vnímané ako komplexný 

a zároveň flexibilný súbor znalostí, zručností, reflektovaných skúseností, hodnôt a postojov. 

Mihaescu (2017, s.712) uvádza, že profesijné štandardy zabezpečujú na úrovni rumunského 
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vzdelávania vytvorenie predpokladov rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov na získanie 

kvalitného učiteľa, ktorý je vyškolený podľa rovnakých štandardov (vlastný preklad). 

Totožne je vnímané aj postavenie štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca 

v SR, ktorý má slúžiť ako obligatórne východisko pri koncipovaní študijných programov 

a študijných odborov učiteľského zamerania v pregraduálnom vzdelávaní. 

Profesijný štandard (kolektív, 2006, s.98): 

- definuje predpísané kvalifikačné predpoklady, 

- definuje komplex preukázateľných spôsobilostí PZ vyjadrený vedomosťami, 

zručnosťami, postojmi a indikátormi kvality spolu s nástrojmi jej merania, 

- vyjadruje spoločný základ profesie orientovanej na rozvoj žiaka, kvalitu edukačného 

procesu a profesijný sebarozvoj, 

- odvodzuje sa od cieľov a princípov výchovy a vzdelávania, 

- vytvára základ pre systém profesijného rastu PZ, 

- diferencuje jednotlivé kategórie, kariérne stupne a kariérne pozície PZ. 

Dôvody na vytvorenie profesijných štandardov sú nasledujúce (Pavlov, 2013, s.82): 

 nadnárodný význam – porovnateľnosť pedagogickej profesie na Slovensku a v EU, 

 vymedzuje pedagogickú profesiu ako expertnú profesiu, 

 umožňuje porovnanie s inými profesiami, kategóriami pedagogickej profesie 

porovnaním kvality programov vzdelávania a ich výstupov, 

 poskytuje rámec na monitorovanie a hodnotenie profesijných výkonov pedagógov za 

účelom hodnotenia a odmeňovania a personálnej práce manažmentu škôl, 

 je nástrojom štátnej objednávky pre vysoké školy pripravujúce pedagógov (vymedzuje 

rámec pregraduálneho vzdelávania), 

 je nástrojom profesijného rozvoja, pretože je základom tvorby programov kontinuálneho 

profesijného vzdelávania pedagógov v kariérnom systéme, 

 vytvára podmienky pre odbornú diskusiu v otázkach Aký je kvalitný učiteľ? Aká je 

kvalitná škola? Aké je kvalitné vzdelávanie? 

 je nástrojom na lepšie porozumenie problémom profesie (profesijný jazyk), 

 umožňuje skvalitnenie práce manažmentu škôl (personálny rozvoj zamestnancov), 

 umožňuje pedagógom porozumieť, aké sú očakávania na ich profesijný výkon, 
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 umožňuje pedagógom identifikovať sa s ich profesijnou rolou a profesiou, 

 umožňuje vytvárať perspektívy – modelovanie individuálneho profesijného rozvoja 

i rozvoja pedagogického zboru školy, 

 umožňuje prezentáciu kľúčových oblastí vlastnej práce verejnosti. 

Spilková uvádza najdôležitejšie funkcie štandardov, ktoré vznikli na základe reflexie 

zahraničných prístupov (In. Greger a kol., 2015, s.168): 

a) východisko pre prípravné a ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

b) východisko pre hodnotenie a sebahodnotenie učiteľov, 

c) východisko pre profesijný rozvoj a kariérny postup spojený s finančným ohodnotením 

kvality vykonávania profesie, 

d) východisko pre školský manažment, 

e) východisko pre poskytovateľov vzdelávacích programov pre učiteľov v praxi, 

f) východisko pre edičnú politiku v oblasti učebníc a didaktických materiálov. 

Štandardizácia sa prejavuje v troch úzko prepojených kontextoch ovplyvňujúce tvorbu 

a akceptáciu štandardu v danom štáte aj v zahraničí, pričom každý z týchto kontextov sa 

rozvíja cez vlastné nástroje a zvyčajne nejde o kompatibilné procesy (ba naopak si môžu 

skôr odporovať, či dokonca stáť voči sebe v konflikte). Pavlov konkretizuje tieto kontexty 

a ich vplyv na profesijný rozvoj (2013, s.83): 

Kontext pedagogickej teórie predstavuje akademické poňatie problematiky štandardizácie, 

jej princípov, štruktúry, funkcií, podoby výskumu z pohľadu pedeutologickej vedy a ďalších 

disciplín. Pri prevahe tohto kontextu hrozí riziko akademizmu (odtrhnutosť rozvoja učiteľov 

od potrieb pedagogickej praxe), scientizmu (bezbrehá dôvera v možnosti vedy) alebo 

redukcie a atomizácie (fragmentácie) pedagogických činností, čo ohrozuje integritu 

a komplexnosť poňatia výkonu profesie. 

Kontext vzdelávacej politiky predstavuje súvislosti a faktory, ktoré ovplyvňujú 

štandardizáciu v širších medzinárodných súvislostiach (unifikácia pri tvorbe európskeho 

štandardu učiteľa, globalizácia, ekonomizácia, akontabilita vo vzdelávaní). Tento prístup 

predstavuje riziko byrokratizmu (štandardizácia ako flexibilný proces stráca schopnosť 

reagovať na potreby pedagogickej praxe pod tlakom pravidiel na spracovanie, schvaľovanie 

a inováciu štandardov), paternalizmu (nadmerný a neopodstatnený štátny dozor nad 
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procesom štandardizácie aj aplikácie štandardov). Napríklad zavedenie systému certifikácie 

učiteľov spojeného s ich kariérnym postupom odporúčala Českej republike Správa 

o hodnotení vzdelávania v ČR z roku 2012. Vlastnosťami tohto systému mali byť: celoštátna 

platnosť, štandard učiteľa v spojení s formálnym sumatívnym hodnotením v kľúčových 

bodoch profesijnej dráhy, doplnené o formatívne hodnotenie a previazané na zlepšenie 

odmeňovania (Zhrnutie záverečnej správy RIA, Návrh 959/0, 2016, s.3). 

Kontext pedagogickej praxe je v procese štandardizácie chápaný najmä ako metodika 

aplikácie a hodnotenia profesijných štandardov v pedagogickej praxi a v škole. Tento 

kontext prináša riziko tradicionalizmu (neopodstatnené pridŕžanie sa tradičných pohľadov 

a prístupov), pragmatizmu (upriamenie sa na tie stránky pedagogickej činnosti, ktoré 

prinášajú len užitočné a praktické výsledky), prakticizmu (zotrvanie v zabehnutých, 

rutinných činnostiach) a inštrumentalizmu (pri práci s indikátormi a nástrojmi hodnotenia). 

Tvorcovia štandardov sú konfrontovaní najmä s tým (Starý, In. Greger a kol., 2015, s.149): 

 do akej hĺbky ich spracovať (rovnováha medzi špecifickosťou a všeobecnosťou vo 

výrokoch o pedagogickej práci),  

 v akom rozsahu ich spracovať (stanovenie vhodných a realistických hraníc toho, čo 

zahrnúť do popisovanej učiteľovej práce), 

 ako ich štruktúrovať (hlavné kategórie, podkategórie). 

Starý (In. Greger a kol., 2015, s.154) zároveň upozorňuje na nedostatočnú validitu, ktorá 

môže podkopávať integritu štandardov, pričom problémy môžu byť prítomné: 

 v obsahu štandardu – Ako viete, že učitelia, ktorí dosiahli určitý štandard, sú kvalitnejší 

ako tí, ktorí ho nedosiahli? 

 v procedúrach tvorby štandardu – Kto štandard vytvoril? Na čom je založená jeho 

vierohodnosť? Aká inštitúcia štandard zaisťuje svojou autoritou? 

 

Rôznosť pohľadov na štandardy 

Štandardy pre učiteľov sa od začiatku nového tisícročia objavujú v krajinách po celom svete. 

Podpora zavedenia týchto noriem pre učiteľov však nie je v žiadnom prípade univerzálna. 

Niektoré štúdie uvádzajú, že učiteľské normy môžu zlepšiť prax učiteľov a zlepšiť 

postavenie učiteľov v širšom spoločenstve prostredníctvom zvýšenej dôveryhodnosti 
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a zodpovednosti. Naopak existujú tvrdenia, že štandardy učiteľov môžu zúžiť vyučovacie 

postupy, znížiť autonómiu učiteľov a zrušiť profesionalizáciu učiteľov (Adoniou, Gallagher, 

2017, s.109, vlastný preklad).  

Adoniou, Gallagher vo svojej štúdii, ktorá sa venuje analýza austrálskych štandardov (2017, 

s.112-114) ďalej podrobnejšie opisujú obidva názory na štandardy:  

1. štandardy sú statické a redukcionistické: keďže ide o normy, ktoré sú ukotvené v čase 

keď boli napísané, sú nevyhnutne odrazom myšlienok a znalostných základov danej 

doby. V nadväznosti na tieto obavy sú ďalšie, ktoré sa týkajú pružnosti štandardov 

prispôsobovania sa novým poznatkom a meniacim sa kontextom, taktiež to vedie 

k obavám, že keď sa zavedú štandardy tieto môžu viesť k tomu, že učitelia prestanú 

hľadať inovácie vo svojej výučbe a zamerajú svoje úsilie na splnenie noriem. Iní varujú, 

že učitelia sa môžu sústrediť na administratívu pracovať na tom, aby dokázali svoju 

prácu v porovnaní s normami a menej času budú tráviť pri tvorivých činnostiach. 

Podobne sa tvrdí, že regulačná kontrola znižuje autonómiu učiteľov. Normy 

v štandardoch sú opísané ako neoliberálny mechanizmus, ktorý slúži manažérskym 

programom, ktoré zjednodušujú vyučovanie na opisy toho, čo učitelia majú robiť, ktoré 

je potom možné ľahko merať, aby došlo k rozhodnutiu, ktorý učiteľ je „dobrý“ a ktorý 

učiteľ je „zlý“.   

2. štandardy sú pozitívne a posilňujúce: opačný pohľad stavia štandardy do polohy 

nástroja na podporu profesionálneho rozvoja a poskytovanie rámca pre dlhodobé 

profesionálne vzdelávanie, čo zvyšuje úctu, v rámci ktorej sa toto povolanie koná; medzi 

názormi sú aj tie, že štandardy sú prostriedkom, ktorý môže pomôcť pri zvládaní 

profesie; menej zjavným plusom je funkcia štandardov, ktorá hovorí o zaznamenávaní 

svojej vlastnej profesionálnej cesty - od pregraduálneho vzdelávania až po prax (či 

odchod do dôchodku); ako dôležité ďalej uvádzajú, že umožňujú prepojenie rôznych 

kariérnych momentov v rámci kontinua profesijnej praxe učiteľa; štandardy, ktoré sa 

vzťahujú na kariéru učiteľa by mohli ponúknuť jednu cestu na zúženie medzery medzi 

teóriou a praxou (vlastný preklad, upravené). 
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Implementácia štandardov do praxe 

Adoniou, Gallagher vo svojej štúdii o implementácii austrálskych štandardov (2017, s.112-

114) dospeli k týmto zisteniam: Celkovo sa účastníci domnievajú, že štandardy sú 

podstatnou podporou profesionálneho rozvoja a kariérneho rastu, a tiež hrajú kľúčovú 

úlohu pri zvyšovaní dôveryhodnosti povolania v širšom spoločenstve. Táto pozitívna 

odpoveď na štandardy učiteľov je v rozpore so zisteniami v iných zdrojoch. 

Autori tejto štúdie pripisujú tomuto rozdielu tieto dôvody: 

 spôsob, akým boli vypracované austrálske profesijné štandardy pre učiteľov a 

 spôsob, akými boli implementované v konkrétnej jurisdikcii, po prvé, došlo k rozsiahlym 

konzultáciám s profesiou vykonávaných počas ôsmich rokov a po druhé mohli byť 

štandardy upravené tak, aby boli relevantné pre miestny kontext, čo môže vysvetľovať 

pozitívnu angažovanosť učiteľov a riaditeľov v štandardoch; zároveň im to umožnilo 

integrovať používanie štandardov do existujúcich štruktúr v rámci každej školy; a čo je 

ďalej dôležité riaditelia mali autonómiu v spôsobe, akým boli štandardy používané v ich 

školách, čo iste zvýšilo podporu ich zavedenia v školách. 

Autori na záver štúdie konštatujú, že procesy implementácie politík, ktoré zapájajú učiteľov 

a riaditeľov, sú efektívnejšie, najmä ak im umožnia zaviesť konkrétnu zmenu spôsobom, 

ktorý dosiahne ich vlastné ciele a aktivity a to v súlade s ich miestnymi kontextami. Prechod 

na procesy implementácie politiky zhora nadol, ktoré by mohli obsahovať štandardizované, 

centralizované a regulačné funkcie pre štandardy, by podľa autorov pravdepodobne vyvolala 

aj zmenu prezentovaných kladných postojov učiteľov k štandardom (vlastný preklad, 

upravené). Ako je vidieť na tejto ukážke, je spôsob, ktorým zmena vzniká veľmi dôležitý 

a vlastníctvo (aj v zmysle spolutvorby) danej zmeny, či prípadná možnosť úprav a zmien  

v komunite školy úspešnosť aj ďalej zvyšujú.  

Ako ďalší príklad je možné spomenúť Škótsko, v ktorom už prebehla aj revízia celého 

súboru profesionálnych štandardov, pričom špecifickým zámerom programu reforiem bol 

proces „reprofesionalizácie“ na podporu formy „rozšíreného profesionalizmu“. Vízia 

rozšírenej profesionality (Donaldson 2011, In. Torrance, Forde, 2017, s.112, vlastný 

preklad) hovorí o tom, že učitelia sú čoraz skúsenejší (expertnejší) odborníci (praktici), 

ktorých profesionálne postupy a vzťahy majú korene v silných hodnotách, preberajú 

zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj a rozvíjajú svoju schopnosť využívať a prispievať ku 



42 

 

kolektívnemu pochopeniu vyučovacieho procesu a procesu učenia sa. Aj napriek tejto zmene 

sú autorky skeptické a aj upravené štandardy spochybňujú a označujú ich za diskurzívne 

texty, ktorých zmysel nie je jasný (Torrance, Forde, 2017, s.123, vlastný preklad). 

Podľa Pavlova a Šnídlovej je úspešná implementácia profesijných štandardov do praxe  

a riadenia škôl podmienená odbornou prípravou školských manažérov a dostatočnou 

informovanosťou pedagogických zborov (2013, s.55). Autori ďalej uvádzajú myšlienku, že 

najdôležitejším fenoménom celého kariérneho rozvoja učiteľov je jeho riadenie na pôde 

školy. Síce je možné považovať za slovenské špecifikum, že profesijný štandard je 

orientovaný na profesijnú dráhu učiteľa a je prepojený na existujúci kariérový systém 

(kodifikovaný v zákone), avšak ak jeho potenciál nebude využitý a ďalej riadený 

v personálnej oblasti riadenia školy a tiež v profesijnom rozvoji pedagogických 

zamestnancov, je celý systém zbytočný a neúčinný. (2013, s.58) 

Ako jeden z použiteľných nástrojov na overenie toho, že učiteľ dosiahol štandard sa javí 

profesijné portfólio. Profesijné portfólio považuje Syslová (2013, s.52) za komplexný 

nástroj sebahodnotenia učiteľa, ktoré môže plniť reprezentatívnu, pracovnú, hodnotiacu 

alebo diagnostickú funkciu. Veľmi úzky súvis s funkciami majú podľa autorky aj typy 

portfólií (Syslová, 2013, s.52): 

 pracovné – predstavuje základný typ portfólia, ide o dokumentačné portfólio, do 

ktorého sa zaraďujú všetky artefakty, dôležité je potom pravidelné triedenie a to aj 

z dôvodu vzniku ukážkového portfólia, 

 ukážkové – slúži k predstaveniu toho najlepšieho, čím sa môže učiteľ prezentovať, či 

„pochváliť“, označuje sa tiež ako reprezentačné, napr. aj pri výberovom konaní, 

 diagnostické (hodnotiace) – je nástrojom pre sebahodnotenie ale aj hodnotenie 

riaditeľom školy.  
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3 Komparácia kariérnych poriadkov SR a ČR 

 

V SR v roku 2004 Ministerstvo školstva zaradilo do plánu úloh riešenie návrhu „Koncepcie 

profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme“, ktorej cieľom bolo vytvorenie systému 

požiadaviek a podmienok pre profesijný rozvoj a kariérny postup učiteľov ako kľúčového 

prvku rozvoja školského systému a zvyšovania kvality a efektívnosti pedagogickej práce 

(kolektív, 2006, s.84). V pozadí návrhu boli aj také ambície, že nový kariérny systém zvýši 

motiváciu žiakov (už v začiatkoch bolo jasné, že tento jav sa týmto právnym predpisom 

nemôže dosiahnuť) a spravodlivosť v odmeňovaní (ide o jav, ktorý je ovplyvňovaný 

správaním sa ľudí a nedokonalosťou znenia právneho predpisu, nebol dosiahnutý). 

Podobné argumenty pre zavedenie kariérneho systému zverejnilo aj MŠMT 

(http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad), ktoré uviedlo: „Cílem Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní 

rozvoj učitelů a propojí ho se systémem odměňování“. 

Ako je vidieť obidva kariérne systémy boli nastavované najmä s ambíciou riešiť podporu 

celoživotného, či profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Preto nosnou časťou 

tejto kapitoly je práve časť venovaná profesijnému rozvoju v kontexte kariérneho systému 

a jeho dopadu na kariéru pedagogického zamestnanca. V neposlednom rade bola ambícia 

kariérneho systému vedená aj zmenou systému odmeňovania, čo obidva systémy taktiež 

riešia a stručne je tento prvok opísaný v predposlednej podkapitole. 

 

Cieľom práce je zistiť rozdiely a zhodné riešenia v oblasti profesijného rozvoja v českom 

a slovenskom kariérnom poriadku. 

 

Výskumné otázky 

Ako je definovaná profesia pedagogického zamestnanca? 

Aké sú zhody a rozdiely medzi kariérnymi poriadkami SR a ČR? 

Ako je kariérny poriadok využiteľný pre profesijný rozvoj PZ? 

Aké podnety na zmeny vyplývajú z komparácie pre slovenský a český kariérový poriadok? 
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Metodika práce 

Obsahová analýza a komparácia slovenského zákona a súvisiacich noriem s návrhom 

českého zákona a súvisiacich noriem podľa ďalej opísanej štruktúry. 

Ako významové jednotky budú vyhodnocované témy, v špecifických prípadoch aj idey či 

tvrdenia v kvalitatívnom porovnaní (nebude vyhodnocovaný výskyt – teda nebudú použité 

žiadne kvantitatívne metódy používané pri bežnej obsahovej analýze). 

Stanovenie analytických kategórií:   

 Základné pojmy a ich definovanie v zákone (pedagogický zamestnanec, 

pedagogická činnosť, predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, kategórie 

a podkategórie pedagogických zamestnancov) 

 Kariérový systém vrátane kariérového stupňa a kariérovej pozície a podmienok na 

zaradenie do kariérového stupňa čo pozície 

 Profesijný rozvoj (definovanie pojmu, profesijný štandard) 

 Kontinuálne, ďalšie vzdelávanie 

 Atestácie 

 Kreditový systém, kariérový systém a odmeňovanie 

V prípade paragrafov s rovnakým názvom budú analyzované aj rozdiely medzi právnymi 

ustanoveniami a to nielen v ich formuláciách, ale v prípade iných právnych noriem budú 

vzťahované k tým ustanoveniam, či paragrafom, v ktorých to rieši opačný zákon (niekedy 

sa môže stať, že daná vec v druhom právnom predpise nie je riešená vôbec). Pri porovnávaní 

zákonov budú v prípade potreby použité aj súvisiace predpisy a dôvodové správy, či 

stratégie, ktoré boli dôvodom pre spracovanie daných právnych predpisov, či zmien. 

V ojedinelých prípadoch sú pri porovnaní používané aj teoretické zdroje. V nasledujúcich 

podkapitolách sú jednotlivé kategórie analyzované z pohľadu ich konkrétneho spracovania 

v týchto právnych predpisoch: 

Zákon NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej „zákon 317“). 

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a další související zákony (ďalej „zákon 563“) – a to v znení, ktoré bolo 

predmetom vládneho návrhu z roku 2016 pod číslom 959/0. 
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3.1 Historické súvislosti 

Spoločné východisko – školský zákon č. 29/1984 

Česká republika a Slovenská republika boli dlhodobo zviazané v spoločnom štáte a teda 

základným východiskom pre nasledujúci proces ďalšieho vzdelávania, či profesijného 

rozvoja je školský zákon z roku 1984. Tento zákon v §51 uvádzal toto ustanovenie 

„pedagogickí pracovníci sú povinní sa na svoju prácu sa svedomite pripravovať a ďalej sa 

vzdelávať“. Zároveň splnomocnil ministerstvá školstva k ustanoveniu všeobecne záväzných 

predpisov, ktoré by riešili organizáciu, obsah, rozsah a formy ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov. Podobné znenia obsahovali aj novely tohto zákona na oboch 

stranách rieky Morava až pokým neboli nahradené iným zákonom. 

Ministerstvo školstva ČSR vyhláškou č. 61/1985 a Ministerstvo školstva SSR vyhláškou č. 

65/1985 ustanovenie zákona č. 29/1984 naplnili. Vo svojej podstate riešili rovnakú 

problematiku, len ich znenia boli v odlišných jazykoch (nasledujúce riadky sú prevzaté zo 

znenia vyhlášky č. 65/1985). Ako je v kapitole 3 vidieť, mnohé ustanovenia aj v súčasnosti 

platných predpisov sú postavené na týchto základoch a viac či menej sú použité buď 

v slovenskom alebo v českom zákone. 

Cieľom ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov je obnovovať, prehlbovať, 

doplňovať a rozširovať vedomosti a zručnosti pedagogických pracovníkov 

v ideovopolitickej, pedagogicko-psychologickej a odborno-predmetovej oblasti, a to ako 

predpoklad zdokonalenia pedagogickej praxe (§2).  

V §3 je ďalšie vzdelávanie rozdelené na: 

- ideovopolitické vzdelávanie (povinné) – vzhľadom na jeho špecifiká nie je tomuto druhu 

vzdelávania ďalej venovaný priestor, 

- uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe (povinné) – organizuje 

škola v spolupráci s okresným pedagogickým strediskom alebo krajským pedagogickým 

ústavom alebo ústredným ústavom pre vzdelávanie učiteľov; uvádzaním sa začínajúci 

pedagogickí pracovníci adaptujú na konkrétne podmienky povolania, učia sa tvorivo 

uplatňovať vedomosti získané v období prípravy na povolanie a rozvíjajú svoje praktické 

pedagogické zručnosti; trvá jeden rok; ukončuje sa záverečným hodnotením; ak 

nedosiahne cieľ, je možné ho o rok predĺžiť (§5), 
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- pomaturitné a postgraduálne štúdium (povinné) – určené pre pedagogických 

pracovníkov s min. piatimi a max. dvanástimi rokmi pedagogickej praxe (§6), 

- funkčné štúdium (povinné pre riaditeľov, ich zástupcov, kádrové rezervy, vedúcich 

stredísk praktického vyučovania, hlavných majstrov odbornej výchovy, vedúcich 

odlúčených pracovísk, vedúcich vychovávateľov, vedúcich kabinetov krajských 

pedagogických ústavov a okresných/mestských pedagogických stredísk a školských 

inšpektorov) – poskytuje spôsobilosť na výkon funkcie; trvanie: 2 roky; prihlásenie: 

najneskôr do 2 rokov po nástupe do funkcie (§8), 

- priebežné vzdelávanie (povinné) – je zamerané na teoretické a praktické otázky 

zjednocovania výchovno-vzdelávacieho pôsobenia všetkých pedagogických 

pracovníkov na rozvoj osobnosti žiaka školy, na zmeny v koncepciách výchovy 

a vzdelávania vyjadrené v učebných plánoch, osnovách, v učebniciach a programoch 

výchovnej práce, na nové právne normy v oblasti školstva a na nové poznatky 

z pedagogiky, psychológie a didaktiky (§9), 

- špecializačné štúdium (povinné, ak je kvalifikačným predpokladom) – je prípravou na 

vykonávanie špecializovaných pedagogických činností, na výskumnú a publikačnú 

činnosť, prehlbujú sa ním vedomosti vo vednom, technickom alebo umeleckom odbore; 

trvanie: 2 roky popri zamestnaní; možnosť prihlásiť sa – v súlade s potrebami školy 

a podľa vlastného záujmu; ukončenie – záverečný pohovor a záverečnou skúškou ak je 

kvalifikačným predpokladom (§7), 

- rozširujúce štúdium (nie je povinné) – je osobitný druh štúdia na vysokých školách na 

rozšírenie pedagogickej a odbornej spôsobilosti, trvanie: 4 – 6 semestrov popri 

zamestnaní; ukončenie: úspešné vykonanie záverečnej skúšky (§10). 

 

Vývoj v Slovenskej republike 

Ešte počas spoločnej republiky, v roku 1990 expertná skupina ministerstva školstva 

predložila správu s názvom „Duch školy“, ktorá predkladala učiteľskej verejnosti všeobecné 

zásady budúceho československého školstva (vtedy ešte nikto netušil, že dôjde 

k rozdeleniu). Išlo o prvý koncepčný dokument, z mnohých, ktoré v československom 

prostredí po revolúcii vznikli. Pracovná skupina v tomto dokumente konštatovala aj také 

skutočnosti, že: 
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- učiteľ zostane ústrednou postavou školského systému, ale musí si uvedomiť, že už nie je 

neomylnou autoritou, ale poradcom, ktorý pomáha vzdelávaným rozvíjať ich schopnosti 

a záujmy, 

- základnou ideou je návrh na vytvorenie systému celoživotného vzdelávania, 

- účinnosť tohto systému závisí v rozhodujúcej miere na učiteľoch, 

- k tomu je potrebné podstatne zlepšiť spoločenské postavenie učiteľa, najmä jeho 

materiálne a sociálne zabezpečenie, 

- je potrebné podstatne zmeniť a zefektívniť prípravu aj ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

- na učiteľov sa obzvlášť vzťahuje požiadavka celoživotného vzdelávania, organizovaná 

najmä ako riadené sebavzdelávanie, 

- úspech alebo neúspech každej inovácie v školstve či jeho reformy závisí od postoja 

učiteľov, 

- všeobecne uznávaná téza, že investície do školstva sú najlepšími investíciami, sa musí 

stať realitou a nie iba politickým heslom, ako tomu bolo doteraz, 

- reformu školstva v súčasných dynamicky sa meniacich podmienkach nemožno 

pripravovať ako niečo konečné a uzavreté, pričom základným krédom dneška je 

flexibilita v rámci permanentnej reformy školstva (Turek a kol., 1993, s.121-132). 

Nadväzujúcim dokumentom sa v SR stal „Projekt Konštantín – Národný program výchovy 

a vzdelávania na obdobie 1995 - 2015“, ktorý vznikal pod gesciou Emila Komárika, štátneho 

tajomníka Ministerstva školstva a vedy SR. Dokument konkretizoval: 

- východiskový stav: odchod časti učiteľov do iných profesií, učitelia bez požadovanej 

kvalifikácie v niektorých oblastiach, vysoký vekový priemer učiteľských zborov, 

nedostačujúca pedagogická, psychologická a metodická príprava učiteľov, nedostatočné 

využívanie teoretických poznatkov v praxi výchovy a vzdelávania, neexistencia 

podmienok a stimulov pre celoživotné vzdelávanie, 

- programový cieľ: Zmeniť školu na humanisticko-tvorivú, orientovanú nielen na 

odovzdávanie informácií a prípravu na povolanie, ale aj na rozvoj osobnej integrity, 

vysokú úroveň vzdelanosti, dobrú predškolskú prípravu, mimoškolskú výchovu 

a odbornú prípravu.,  

- opatrenia: modernizovať školský manažment, decentralizovať riadenie a vytvoriť účinné 

mechanizmy efektívnosti riadenia škôl; vypracovať integrujúci model tvorivo-



48 

 

humanistickej školy; považovať osobnosť učiteľa za kľúčový bod rozvoja vzdelávacieho 

systému SR, 

- v oblasti kvalifikácie učiteľa: učiteľ bude vstupovať do prostredia heterogénnych 

vzdelávacích inštitúcií, realizujúcich rôzne výchovno-vzdelávacie programy; školy budú 

tvoriť obsah vzdelávania a budú slobodné aj v metodickej oblasti – absolvent teda bude 

postavený pred úlohu nájsť svoje miesto vo výchovno-vzdelávacom systéme; 

dvojpredmetová aprobácia bude príliš úzka, potrebná bude zmena počas prípravy na 

učiteľské povolanie (inak poňaté aprobácie) alebo získanie ďalších predmetov v rámci 

rozšírenia kvalifikácie; keďže kvalifikácia starne (nielen v obsahovej rovine) a vyžaduje 

si revitalizáciu a aktualizáciu je potrebné medzi ability (spôsobilosti, zručnosti) 

absolventa zabudovať vzťah a nástroje na celoživotné vzdelávanie, 

- v oblasti kariéry učiteľa: vzdelávanie učiteľov nemôže skončiť absolvovaním vysokej 

školy; udržiavanie, rozširovanie aj prehlbovanie kvalifikácie si vyžadujú dobre fungujúci 

systém ďalšieho vzdelávania; na tieto účely by mal byť zriadený rezortný systém 

ďalšieho vzdelávania učiteľov; všetky formy štúdia by mali napokon vyústiť do 

základných atestačných skúšok vrátane platového postupu; ku kariére učiteľa patrí aj 

otázka funkčného postupu (Projekt Konštantín, 1994). 

Aj na jeho základe boli schválené: 

 Vyhláška MŠ SR č.41/1196 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 

pracovníkov – určovala podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti a organizáciu, 

obsah a spôsob vykonávania kvalifikačných skúšok pedagogických pracovníkov (v roku 

2009 zmenených na atestácie), 

 Vyhláška MŠ SR č.42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov – 

inovovala znenie pôvodnej vyhlášky z roku 1985 (uvádzanie začínajúcich 

pedagogických pracovníkov do praxe – povinné, ukončované záverečným hodnotením 

pred 3-člennou komisiou; príprava vedúcich pedagogických pracovníkov – 2 roky, 

obhajoba záverečnej práce a záverečný pohovor pred 5-člennou komisiou; priebežné 

vzdelávanie; špecializačné inovačné štúdium – na výkon špecializovaných 

pedagogických činností a výskumnú činnosť, 2 roky, obhajoba záverečnej práce pred 3-

člennou komisiou; špecializačné kvalifikačné štúdium – získanie spôsobilosti na 

vyučovanie vybraných aprobačných predmetov alebo získanie pedagogickej spôsobilosti 
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pre vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy s úplným stredoškolským vzdelaním, 

2 roky, obhajoba záverečnej práce a záverečný pohovor pred 5-člennou komisiou; 

rozširujúce štúdium – ďalší aprobačný predmet, iný stupeň školy. 

Posledným zásadným koncepčným dokumentom do roku 2009 (kedy bol schválený zákon 

317) bol „Projekt Milénium“ – Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 

15 – 20 rokov“, ktorý bol schválený Vládou SR v roku 2001. Dokument obsahuje aj 

pomenovanie súčasného stavu (školský rok 1999/2000). Medzi klady boli zaradené aj: 

- založenie neštátnych škôl, 

- právna subjektivita škôl, 

- experimentálne overovanie alternatívnych programov a založenie prvých alternatívnych 

škôl (Waldorfské, Rogeriánske, Otvorené, THV, ITV školy), 

- v oblasti pedagogických zamestnancov išlo o zavedenie dvoch kvalifikačných skúšok 

pre učiteľov a vypracovanie programu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov (základné formy a postupnosti boli vo vyhláške MŠ SR č.42/1996 Z.z.), 

- napriek veľkým problémom a nízkym platom pracuje zatiaľ v školstve ešte veľa 

zanietených ľudí ochotných a schopných sa rozvíjať a pomáhať pri rozvoji školstva. 

Medzi nedostatky autori zaradili: 

- nízku vzdelanostnú úroveň obyvateľstva oproti projektovanej, 

- financovanie školstva vo výške 3,7 % HDP, 

- odraz na nízkych platoch pedagogických zamestnancov, 

- nižšia miera napĺňania kvalifikačných požiadaviek (na ZŠ = 71 %, na SŠ = 69 %, na ŠŠ 

= 46 %), 

- hrozivá je veková štruktúra (prichádza len 5,5 % nových učiteľov) 

- amatérske riadenie školstva a škôl – ani jedna z predchádzajúcich koncepcií sa nezačali 

realizovať, pretože ďalšia vláda ich zavrhla, 

- veľmi závažné sú v kurikule (obsah a vyučovacie postupy), 

- pedagogický výskum na Slovensku sa podarilo za posledných desať rokov skoro celkom 

zlikvidovať. 

Za ideál výchovy a vzdelávania bol označený dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry 

(vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, 
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zdravý) človek. Hlavný cieľ reformy je premeniť tradičné encyklopedicko-memorovanie 

a direktívno-neživotné školstvo na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo-

hodnotové školstvo, kde je dôraz na aktivitu a slobodu osobnosti, jej silu vytvoriť svoj 

progresívny, tvorivý spôsob bytia pre život v novom tisícročí. 

V oblasti pedagogických zamestnancov boli nastavené tieto zmeny: 

- zmeniť prípravu pedagogických zamestnancov – od prípravy „predmetárov“ prejsť 

k rozvoju osobnosti pedagóga, ktorý bude kultivovať človeka a jeho svet, 

- zlepšiť prípravu školských manažérov, riaditeľov škôl, metodikov, inšpektorov 

a poradcov, 

- zvýšiť podiel učiteliek materských škôl s vysokoškolským vzdelaním, zrovnocenniť ich 

s ostatnými učiteľmi s vysokoškolskou kvalifikáciou platovo aj sociálne, 

- vypracovať jasné kritériá v personálnej politike, najmä pre výberové konania riaditeľov 

a vypracovať modely hodnotenia kvantity a kvality riadiacej práce v školstve, 

- aby sa dodržala vysoká kvalita vzdelávania učiteľov je potrebné vytvoriť celoštátne 

štandardy pedagogickej spôsobilosti, ktoré by mali tvoriť základ pre získanie príslušných 

certifikátov, 

- zaviesť do praxe zákon o verejnej službe učiteľa, pedagogického zamestnanca, 

- vypracovať a zaviesť do praxe kontrolu dodržiavania etického kódexu, 

- zabezpečiť celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

- zaviesť systém atestačných skúšok (kvalifikačných skúšok) v nadväznosti na finančné 

ohodnotenie a kariérovú cestu pedagogického zamestnanca. 

Na základe tohto projektu, sa konečne niektoré kroky v rámci načrtnutej koncepcie aj začali 

uskutočňovať. Išlo najmä o dvojúrovňový systém kurikula – štátne a školské vzdelávacie 

programy a tiež Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme a Národný 

program reforiem SR na roky 2006 – 2008. 

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme bola schválená v upravenom 

znení v roku 2007, jej špecifickými cieľmi bolo (Koncepcia, 2007, s.4): 

1. Definovať požiadavky na profesijné kompetencie pedagógov prostredníctvom 

profesijných štandardov. 
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2. Vytvoriť kariérový systém vrátane kariérových ciest a postupov, umožňujúci voľbu 

profesijného rozvoja pedagógov. 

3. Vytvoriť systém kontinuálneho vzdelávania pedagógov ako súčasť celoživotného 

vzdelávania. 

4. Vytvoriť kreditový systém započítavajúci vzdelávanie pedagógov v akreditovaných 

vzdelávacích programoch alebo v iných tvorivých aktivitách pedagógov prezentujúcich 

výsledky ich neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.  

5. Vytvoriť nový systém diferencovaného odmeňovania pedagógov prepojený 

s profesijnými štandardmi, kariérovým systémom a kreditovým systémom.  

Na ich základe sa vypracovali všetky dokumenty, vrátane zákona 317 a vykonávacích 

predpisov, ktoré sú doteraz v platnosti a sú analyzované v praktickej kapitole tejto práce. 

 

Vývoj v Českej republike 

Prvým komplexným materiálom pre učiteľov sa spracúval pod názvom „Program Učitel“ 

a bol uverejnený v roku 1995. Už v jeho prvej vete sa konštatuje, že rozhodujúcim faktorom 

pre vývoj a kvalitu vzdelávacieho systému sú učitelia (pojme zahŕňa všetkých 

pedagogických pracovníkov) – kvalita ich prípravy, ich motivácia, aktivita a tvorivosť. Dané 

postavenie a tiež rozsiahle prenesenie právomocí na školu a meniaci sa vzťah učiteľa a žiaka 

nanovo definujú poňatie profesie učiteľov.  

Daný dokument sa venuje a skôr otvára množstvo tém, ktoré sú zatiaľ v návrhovej podobe: 

- príprava učiteľov – pregraduálna príprava učiteľov, s využitím tzv. profilu vzdelávania 

učiteľa, t.j. stanovenie základného obsahu znalostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 

získanie odbornej pripravenosti pre výkon učiteľského povolania, 

- získanie učiteľskej spôsobilosti – konečné overenie profesijných a osobnostných 

predpokladov, napr. jednoročná prax na škole, ktorá je zakončená jej vyhodnotením 

a inštitucionálne ju potvrdzuje školský úrad, t.j. učiteľ – čakateľ musí dosiahnuť 

učiteľskú spôsobilosť ako kvalifikačný predpoklad pre výkon učiteľského povolania, 

- gradácia profesijnej dráhy učiteľa: 

o  rovina kvalifikačná – atestácie pomocou atestačného konania, ktoré je 

komplexnejšie a zahŕňa hodnotenie skutočného pedagogického výkonu v škole; 

navrhuje dva stupne atestačného konania; rôzne zamerania atestačného konania 
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(učiteľ 1.stupňa – didaktika a metodika vybraných predmetov, základná úloha je 

preukázať svoju pedagogickú erudíciu; učiteľ 2.stupňa – didaktickoodborné 

zameranie, základnou úlohou je preukázať odbornú a pedagogickú zbehlosť; učiteľ 

stredných škôl – dôraz na odborné znalosti adepta); osvedčenie má trvalú platnosť, 

plat zvýšený o 10 – 15 % tarifného platu, pri atestácii 2.stupňa nie je zvýšenie 

kvantifikované; dokument zároveň uvádza postupnosť jednotlivých kôl atestačného 

konania, napr. 1.kolo – do 12 mesiacov od zavedenia atestačného konania do praxe 

malo byť určené pre metodikov a vedúcich učiteľov a až v 4.kole po 36 mesiacoch 

aj všetci učitelia. 

o  rovina funkčná – uvádzajúci učiteľ, vedúci učiteľ (vedúci školskej odborovej 

komisie), výchovný poradca, metodik, zástupca riaditeľa a riaditeľ školy, triedny 

učiteľ (s nadsázkou), školský inšpektor; zároveň učitelia, ktorí by do schválenia 

právneho predpisu dosiahli 55 alebo 50 rokov, by mohli všetky funkcie vykonávať 

bez absolvovania atestačného konania. 

- systém ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov (ďalej DVPP) – jeho poslanie 

je systematický a kontinuálny proces, ktorý nadväzuje na pregraduálne vzdelávanie a je 

súčasťou profesionálnej kariéry; základné funkcie DVPP: ponuka, príprava a realizácia 

vzdelávacích programov pre DVPP, metodická a konzultačná pomoc školám a školským 

zariadeniam, podporovanie toku informácií k a medzi pedagogickými pracovníkmi, 

servis, spätná väzba a kontrola účinnosti DVPP; voľba je vecou škôl a pedagogických 

pracovníkov; školy získajú účelové prostriedky; typy DVPP – kvalifikačné (rozširujúce, 

doplnkové pedagogické, funkčné, špecializačné a štúdium pre pracovníkov sústavy 

DVPP) a zdokonaľovacie (adaptačné pre učiteľov-čakateľov a aktualizačné určené pre 

pracovníkov, ktorí sa vrátili do profesie po dlhšej prestávke). 

V roku 1998 MŠMT „připravilo návrh materiálu Odborný růst pedagogických pracovníků, 

který nastiňuje možnost gradace učitelovy profesní dráhy a je stěžejní částí komplexnějšího 

projektu, který je znám pod názvem Program Učitel“ (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/diskuse-k-materialu-odborny-rust-pedagogickych-pracovniku). Návrh bol 

založený na princípe, že človek môže prísť k vyššiemu platu nielen vekom ale vlastním 

pričinením a to získavaním kreditov, z ktorých niektoré sú povinné. Tento model mal štyri 

stupne (Hrubá, 2018): 
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1. dobrý učiteľ – po prvom roku praxe ako motivácia pre osvojenie znalostí a zručností 

potrebných na kvalitný výkon povolania, 

2. učiteľ pre učiteľov – po dvojročnej praxi sa môže učiteľ špecializovať alebo 

uplatniteľnosť, 

3. učiteľ pre školu – vedie k získaniu znalostí a zručností potrebných pre pôsobenie na 

celoškolskej úrovni, podmienka pre výkon funkcie riaditeľa školy, min. prax: 4 roky, 

4. učiteľ nad školou – prax 6 rokov a pripravuje pracovníka pre prácu na úrovni okresu 

alebo regiónu so zameraním na činnosť inšpektora, vedúceho pracovníka školskej 

správy alebo metodika-špecialistu. 

Za kľúčový dokument z tohto obdobia je považovaný Národný program rozvoja vzdelávania 

v ČR (Biela kniha, 2001, s.7), ktorý bol poňatý ako systémový projekt formulujúci 

myšlienkové východiská, všeobecné zámery a rozvojové programy, ktoré majú byť 

smerodajné pre vývoj vzdelávacej sústavy v strednodobom horizonte. Po východiskách 

a predpokladoch rozvoja vzdelávacej sústavy sú jeho obsahom otázky spojené 

s regionálnym školstvom (predškolské, základné a stredné vzdelávanie), s terciárnym 

vzdelávaním, vzdelávaním dospelých. Na záver sú formulované hlavné strategické línie 

vzdelávacej politiky v ČR. 

Medzi odporúčania Biela kniha zaraďuje (2001, s.38-45) pre oblasti: 

o  zmena cieľov a obsahov vzdelávania: realizovať navrhnutý systém vzdelávacích 

programov na všetkých úrovniach (štátny program vzdelávania → sústava rámcových 

vzdelávacích programov vrátane metodických pokynov pre tvorbu → školských 

vzdelávacích programov); podporovať rozvoj kľúčových kompetencií, uplatniť nové 

formy aktívneho vyučovania, systematicky pripravovať učiteľov na nové poňatie 

kurikula; postupne zavádzať vyučovanie dvoch cudzích jazykov na všetkých typoch 

škôl; vytvoriť fond učebníc a ďalších podporných materiálov, 

o  zvyšovanie kvality vzdelávania: dobudovať systém evalvácie a monitorovania; 

previazať národný systém s medzinárodnými prieskumami; vytvoriť systém štandardov, 

kritérií a indikátorov, ďalších nástrojov; uskutočňovať vnútornú evalváciu škôl; zriadiť 

výskumné a vývojové pracovisko; vytvoriť systém záverečného hodnotenia žiakov 

a rozšíriť, či nanovo koncipovať poradenské služby, 
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o  vnútorná premena školy: vytvoriť ucelený systém nástrojov pre uplatnenie autonómie 

školy; založiť program rozvoja škôl; vybudovať spoločnú podpornú infraštruktúru, 

o  pedagogickí pracovníci ako nositelia zmien: zlepšovať postavenie pedagogických 

pracovníkov ako socio-profesijnej skupiny; zvyšovať kvalitu a funkčnosť prípravného 

vzdelávania učiteľov; diferencovať pedagogické činnosti a realizovať systém kariérneho 

a platového postupu; založiť systém riadenia ľudských zdrojov. 

Biela kniha sa v rokoch 2001 – 2005 zameria na tieto hlavné strategické línie vzdelávacej 

politiky ČR (2001, s.87): 

1. Realizácia celoživotného učenia pre všetkých 

2. Prispôsobovanie vzdelávacích a študijných programov potrebám života v spoločnosti 

znalostí 

3. Monitorovanie a hodnotenie kvality a efektivity vzdelávania 

4. Podpora vnútornej premeny a otvorenosti vzdelávacích inštitúcií 

5. Premena roly a profesijnej perspektívy pedagogických a akademických pracovníkov 

6. Prechod od centralizovaného riadenia k zodpovednému spolurozhodovaniu 

 

Bližšie je opísaná len hlavná línia č.5 (Biela kniha, 2001, s.94-96): 

Cieľom je vytvoriť previazaný systém prípravného a ďalšieho vzdelávania pedagogických 

pracovníkov vrátane ich kariérneho a platového postupu a urobiť tak pedagogické povolanie 

atraktívne pre kvalitných mužov a ženy. 

Medzi hlavné opatrenia sú zaradené: 

- vymedziť a zvýšiť kvalifikačnú úroveň všetkých kategórií pedagogických pracovníkov, 

- zvyšovať kvalitu prípravného vzdelávania pedagogických pracovníkov, 

- dobudovať systém ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, 

- založiť systém kariérového a platového postupu pedagogických pracovníkov, 

- zvyšovať vedeckú a pedagogickú úroveň pedagogických a akademických pracovníkov 

v terciárnom sektore vzdelávacej sústavy, 

- rehabilitovať platovú úroveň pedagogických a akademických pracovníkov. 

Na základe Národného programu rozvoja vzdelávania v ČR vnikol aj zákon č. 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovníkoch a o zmene niektorých zákonov. V dôvodovej správe k jeho 
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návrhu zákona sa uvádza zdôvodnenie hlavných princípov zákona (Sněmovní tisk 560/0, 

online, s.24): 

- prispieť k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, 

- zvýšiť prestíž učiteľského povolania, 

-  zabezpečiť odmeňovanie špecifických pedagogických činností,  

- vyrovnať platovú úroveň učiteľov základných škôl na úroveň učiteľov stredných škôl  

a vyšších odborných škôl,  

- vytvoriť kariérny systém, definovať požiadavky na výkon pedagogických činností 

a motivovať tým pedagogických pracovníkov k ďalšiemu vzdelávaniu,  

- podporiť kvalifikačný rast riadiacich pracovníkov škôl,  

- vytvoriť stabilizované pedagogické zbory. 

 

3.2 Základné pojmy a ich definovanie v zákone 

Medzi základné pojmy, ktoré sú v nasledujúcom texte porovnávané patria: pedagogický 

zamestnanec/pedagogický pracovník (vzhľadom na to, že ide len o rozdiel v pomenovaní 

medzi SR a ČR (ako je vidieť nižšie, definície zo zákona sú veľmi blízke), v nasledujúcom 

texte diplomovej  práce budú tieto dva pojmy používané ako rovnocenné); pedagogická 

činnosť; postavenie pedagogického zamestnanca a jeho práva a povinnosti; predpoklady na 

výkon pedagogickej činnosti; kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov. 

 

Pedagogický zamestnanec/pedagogický pracovník 

Podľa zákona 317 je pedagogickým zamestnancom fyzická osoba, ktorá vykonáva 

pedagogickú činnosť a je zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Pritom sú z tohto 

ustanovenia vyňatí vysokoškolskí učitelia, ktorí sú riešení v samostatnom zákone. 

Zákon 563 označuje za pedagogického pracovníka toho, kto koná priamu vyučovaciu, 

priamu výchovnú, priamu špeciálno-pedagogickú alebo priamu pedagogicko-psychologickú 

činnosť priamym pôsobením na vzdelávaného a je zamestnancom právnickej osoby. 

Ako je vidieť český zákon poníma pedagogického pracovníka širšie ako slovenský, najmä 

v tom, že zaraďuje medzi pedagogických pracovníkov aj osoby vykonávajúce špeciálno-

pedagogickú, či pedagogicko-psychologickú činnosť (špeciálny pedagóg, psychológ, či 
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metodik prevencie v pedagogicko-psychologickej poradni). Slovenský systém tieto dve 

skupiny zamestnancov oddeľuje a osobitne pomenúva skupinu odborných zamestnancov 

(ktorí vykonávajú odborné činnosti). 

 

Pedagogická činnosť 

Pedagogická činnosť je v slovenskom systéme vnímaná ako súbor pracovných činností, 

ktoré pedagogický zamestnanec vykonáva a to v dvoch rovinách: 

- priama výchovno-vzdelávacia činnosť (táto je chápaná ako odborné pôsobenie 

pedagogického zamestnanca pri poskytovaní výchovy a vzdelávania deťom, žiakom 

a poslucháčom a tiež ako priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský 

vzdelávací program, program kontinuálneho vzdelávania alebo priama výchovná 

činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program) a 

- ostatné činnosti, ktoré súvisia s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

Pre odborných zamestnancov zákon 317 definuje odbornú činnosť ako súbor pracovných 

činností vykonávaných odborným zamestnancom pri poskytovaní psychologickej, 

logopedickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho 

poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov, poslucháčov 

s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v školských 

zariadeniach a tiež k nej priraďuje ostatné činnosti, ktoré súvisia s odbornou činnosťou. Ako 

súčasť odbornej činnosti berie aj poskytovanie poradenstva rodičom alebo iným osobám, 

ktorým je dieťa zverené do starostlivosti. 

V zákone 563 nie je možné nájsť definíciu pedagogickej činnosti. V rámci ustanovenia 

o pracovnej dobe sú však uvedené obidve roviny ako v prípade slovenského zákona, t.j. 

priama pedagogická činnosť a práce súvisiace s priamou pedagogickou činnosťou (aj keď je 

použitá mierne odlišná formulácia).  

 

Postavenie pedagogického zamestnanca a jeho práva a povinnosti  

Pedagogický aj odborný zamestnanec má v slovenskom práve v súvislosti s výkonom 

pedagogickej alebo odbornej činnosti postavenie chránenej osoby. Chránené osoby sú 

subjekty so špecifickým postavením v oblasti trestného práva, pri ktorých je nevyhnutná 
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zvýšená ochrana ich práv. Z tohto dôvodu trestný zákon upravuje prísnejší postih páchateľov 

trestných činov, ktorých by sa dopustili na chránenej osobe. Zväčša sú do tejto skupiny osôb 

zaradené deti, tehotné ženy, blízke alebo odkázané osoby, osoby nad 60 rokov a choré osoby. 

Tento status, či postavenie bol pedagogickým zamestnancom priznaný zákonom 317 (bola 

zvažovaná aj možnosť „verejného činiteľa“, avšak s týmto postavením sa spájali aj negatíva 

a preto sa od neho nakoniec upustilo). 

V českom prostredí nie je uvedená problematika riešená. O podobnom riešení sa uvažovalo 

v roku 2014, kedy sa vtedajší minister školstva p.Chládek inšpiroval slovenským zákonom, 

avšak nedošlo k nemu. Rovnako ako u nás boli v danom čase zvažované obidve možnosti – 

chránená osoba alebo verejný činiteľ. Vzhľadom na zmeny vo viacerých zákonoch sa tento 

prvok nestal súčasťou právneho poriadku ČR. 

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú v slovenskom práve riešené v zákone 

317, v českom práve sú riešené v školskom zákone (561/2004 Sb.). Medzi práva 

pedagogického zamestnanca sú zaraďované: 

Zákon 317 Školský zákon 561/2004 Sb. 

Zabezpečenie podmienok potrebných na 

výkon svojich práv a povinností najmä na 

svoju ochranu pred násilím zo strany detí, 

žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb. 

Na zajištění podmínek potřebných pro 

výkon jejich pedagogické činnosti, zejména 

na ochranu před fyzickým násilím nebo 

psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, 

studentů nebo zákonných zástupců dětí a 

žáků a dalších osob, které jsou v přímém 

kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve 

škole. 

Ochranu pred neodborným zasahovaním do 

výkonu pedagogickej činnosti. 

Aby nebylo do jejich přímé pedagogické 

činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy. 

Účasť na riadení školy a školského 

zariadenia prostredníctvom členstva alebo 

volených zástupcov v poradných, 

metodických a samosprávnych orgánoch 

školy a školského zariadenia. 

Volit a být voleni do školské rady 

Predkladanie návrhov na skvalitnenie 

výchovy a vzdelávania, školského 

vzdelávacieho alebo výchovného 

programu. 
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Výber a uplatňovanie pedagogických 

metód, foriem a prostriedkov, ktoré 

utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj 

detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich 

kompetencií. 

Na využívání metod, forem a prostředků dle 

vlastního uvážení v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání při přímé vyučovací, 

výchovné, speciálněpedagogické a 

pedagogicko-psychologické činnosti 

Kontinuálne vzdelávanie a profesijný 

rozvoj za podmienok ustanovených týmto 

zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú 

činnosť vykonáva. 

 

Objektívne hodnotenie a odmeňovanie 

výkonu pedagogickej činnosti. 

Na objektivní hodnocení své pedagogické 

činnosti 

 

Ako je vidieť, práva, ktoré sú uvedené v obidvoch stĺpcoch sú riešené v oboch krajinách. 

V zásade sú riešené rovnako, len s nejakými malými odchýlkami. Dve práva sú na 

slovenskej strane navyše a pri jednom z nich ide o právo na kontinuálne vzdelávanie 

a profesijný rozvoj a to v jazyku, v ktorom je vykonávaná jeho pedagogická činnosť. Je treba 

priznať, že toto ustanovenie je veľmi náročné dodržať, najmä pri malých skupinách učiteľov, 

napr. pri školách s vyučovacím jazykom maďarským, to nie je v niektorých aprobáciách 

(napr. učitelia fyziky) možné dodržať. 

Zaujímavá je definícia neodborného zasahovania, pod ktorým zákon 317 rozumie zásah do 

výkonu pedagogickej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi 

nemá postavenie nadriadeného zamestnanca alebo kontrolného orgánu. 

Medzi povinnosti pedagogického zamestnanca sú zaraďované: 

Zákon 317 Školský zákon 561/2004 Sb. 

Chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, 

poslucháča a jeho zákonného zástupcu. 

Chránit a respektovat práva dítěte, žáka 

nebo studenta. 

Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a 

studenta a předcházet všem formám 

rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních. 

Svým přístupem k výchově a vzdělávání 

vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj 

Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred 

zneužitím osobné údaje, ... 

Zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím osobní údaje, … 
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Rešpektovať individuálne výchovno-

vzdelávacie potreby ... 

 

Podieľať sa na vypracúvaní a vedení 

pedagogickej dokumentácie ... 

 

Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu 

dieťaťa, žiaka a poslucháča. 

 

Pripravovať sa na výkon priamej výchovno-

vzdelávacej činnosti 

 

Podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní 

školského vzdelávacieho programu. 

 

Udržiavať a rozvíjať svoje profesijné 

kompetencie prostredníctvom kontinuál-

neho vzdelávania alebo sebavzdelávania. 

 

Vykonávať pedagogickú činnosť v súlade 

s aktuálnymi vedeckými poznatkami, 

hodnotami a cieľmi školského 

vzdelávacieho programu. 

Vykonávat pedagogickou činnost v souladu 

se zásadami a cíli vzdělávání 

Poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi 

alebo ich zákonnému zástupcovi 

poradenstvo a odbornú pomoc spojenú 

s výchovou a vzdelávaním. 

 

Pravidelne informovať dieťa, žiaka, 

poslucháča alebo ich zákonného zástupcu 

o priebehu a výsledkoch výchovy 

a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú 

Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo 

zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo 

žáka informace spojené s výchovou a 

vzděláváním. 

Vykonávať činnosť predsedu alebo člena 

skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, 

školskej maturitnej komisie,... 

 

 

Z uvedených povinností je vidieť, že zákon 317 myslí na viac povinností ako český školský 

zákon. Zo všetkých povinností je pre túto prácu zaujímavá povinnosť „Udržiavať a rozvíjať 

svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo 

sebavzdelávania“, ktorá vyplýva z princípu potreby neustáleho vzdelávania pedagogického 

zamestnanca. Tento princíp bol pomenovaný už pri tvorbe koncepcie a preniesol sa aj do 

znenia zákona 317 a to vrátane kreditového systému (ako motivačného prvku pre 

vzdelávanie a rozvoj pedagogického zamestnanca). 
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Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 

Medzi predpoklady na výkon pedagogickej činnosti zákon 317 zaraďuje: 

a) kvalifikačné predpoklady, t.j. najmä získanie profesijných kompetencií absolvovaním 

študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom 

programe (pre každú kategóriu je to špecifické), 

b) bezúhonnosť, za bezúhonného je považovaný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za 

úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti 

s výkonom pedagogickej činnosti, 

c) zdravotná spôsobilosť je telesná a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca 

potrebná na výkon pedagogickej činnosti, 

d) ovládanie štátneho jazyka, t.j. úspešné vykonanie maturitnej skúšky zo štátneho jazyka 

alebo štátna jazyková skúška zo štátneho jazyka, 

e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

na vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy. 

Tieto predpoklady musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej 

činnosti. 

Medzi predpoklady na výkon pedagogickej činnosti zákon 563 zaraďuje: 

a) je plne svojprávny (je plne spôsobilý na právne úkony), 

b) má odbornú kvalifikáciu pre priamu pedagogickú činnosť, ktorú vykonáva, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotne spôsobilý, 

e) preukázal znalosť českého jazyka. 

V českom prostredí je navyše požiadavka plnej svojprávnosti pedagogického pracovníka. 

V danom kontexte je zaujímavé, že slovenský zákon túto požiadavku explicitne nestanovuje. 

Je pravdepodobné, že to nie je potrebné, pretože občan dosiahnutím veku 18 rokov (až na 

niektoré výnimky), získa aj spôsobilosť na právne úkony, t.j. spôsobilosť fyzickej osoby 

vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Okrem toho súčasťou zdravotnej 

spôsobilosti je aj duševná spôsobilosť a zamestnávateľ pri dôvodnom podozrení, že došlo 

k zmene zdravotnej spôsobilosti vyzve pedagogického zamestnanca, aby preukázal svoju 

zdravotnú spôsobilosť – pri jej nepreukázaní alebo strate pedagogický zamestnanec prestal 

spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti. Zamestnanec teda nemusí byť zbavený 
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svojprávnosti avšak na základe straty zdravotnej spôsobilosti (doloženej lekárskym 

potvrdením) alebo jej nepreukázaním v lehote 90 dní, nedodrží ustanovenie zákona, ktoré 

žiada, že predpoklady musí spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti.  

 

Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov 

Zákon 317 člení pedagogických zamestnancov na tieto kategórie: učiteľ, majster odbornej 

výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy 

a tréner športovej triedy, korepetítor. Učitelia sú ďalej členení na tieto podkategórie: učiteľ 

pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre primárne vzdelávanie 

(učiteľ prvého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa), učiteľ 

strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy a učiteľ pre 

kontinuálne vzdelávanie. Okrem učiteľa má podkategórie aj pedagogický asistent: asistent 

učiteľa, asistent vychovávateľa a asistent majstra odbornej výchovy. 

Okrem pedagogických zamestnancov zákon 317 rieši aj skupinu odborných zamestnancov, 

medzi ktorých zaraďuje tieto kategórie: psychológ a školský psychológ; školský logopéd; 

špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg; liečebný 

pedagóg; sociálny pedagóg. 

Podľa zákona 563 priamu pedagogickú činnosť vykonáva: učiteľ, pedagóg v zariadení pre 

ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vychovávateľ, špeciálny pedagóg, 

psychológ, pedagóg voľného času, asistent pedagóga, tréner, metodik prevencie 

v pedagogicko-psychologickej poradni a vedúci pedagogický pracovník. Učiteľov ďalej 

člení (aj keď nejde o členenie na podkategórie, skôr je to výpis pozícií, pre ktoré zákon 

uvádza požiadavky na získanie odbornej kvalifikácie pedagogických pracovníkov): učiteľ 

materskej školy, učiteľ prvého stupňa a druhého stupňa základnej školy, učiteľ prípravnej 

triedy základnej školy, učiteľ prípravného stupňa základnej školy špeciálnej, učiteľ strednej 

školy vrátane učiteľa odborného výcviku, učiteľ vyššej odbornej školy, učiteľ jazykovej 

školy s právom štátnej jazykovej skúšky, učiteľ náboženstva. 

Ako už bolo uvádzané medzi týmito dvomi zákonmi je v tejto časti rozdiel a to najmä 

v zaradení iných pracovných pozícií do pedagogických pracovníkov v prípade českého 

zákona a ich vyčlenenie do samostatnej skupiny, tzv. odborných zamestnancov v prípade 

slovenského zákona. Inak sa jednotlivé kategórie neveľmi líšia, skôr má slovenský zákon 
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niekoľko kategórií, či podkategórií naviac a to nielen v časti pedagogických ale aj odborných 

zamestnancov. Samozrejme nejde len o to, či zákon pozná nejakú kategóriu, ale či je táto aj 

reálne prítomná v školskom prostredí, napr. o asistentoch vychovávateľa alebo asistentoch 

majstra odbornej výchove v bežných školských podmienkach ani nechyrujú. Podobne je 

problematické zabezpečiť zo zdrojov školy, takmer všetky pozície odborných 

zamestnancov, skôr ide o zamestnancov poradní a iných školských zariadení. 

 

3.3 Kariérový, kariérny systém 

V slovenskom zákone sú pojmy, ktoré sú v odbornej literatúre a aj českom zákone spojené 

s prídavným menom „kariérny“ označované prídavným menom „kariérový“. Podľa slovníka 

súčasného slovenského jazyka súvisia obidve prídavné mená s kariérou (napr. možnosti 

odborného a kariérového, kariérneho rastu; postupovať po kariérovom, kariérnom rebríčku; 

stáť na začiatku svojej kariérovej, kariérnej cesty a iné). Považujeme ich preto za rovnocenné 

a používame ich tak, ako sú uvádzané v jednotlivých zákonoch, t.j. v zákone 563 „kariérny“ 

a v zákone 317 „kariérový“. 

(http://slovniky.juls.savba.sk/?w=kari%C3%A9rny&s=exact&c=r8e4&d=sssj&ie=utf-

8&oe=utf-8) 

Podľa zákona 317 je kariérový systém súbor pravidiel ustanovených na zaradenie 

pedagogického alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.  

Zákon 563 uvádza, že kariérny systém je súbor predpokladov pre: 

a) výkon činnosti riaditeľa školy alebo školského zariadenia, 

b) výkon špecializovaných činností pedagogických pracovníkov a 

c) zaradenie učiteľov do kariérnych stupňov. 

Vo svojej podstate obidva zákony riešia rovnakú problematiku, len pre formulácie 

ustanovení sú použité odlišné slová. Slovenský zákon uvádza všeobecne kariérové stupne 

a pozície, s tým, že ich vysvetľuje v nasledujúcich paragrafoch. Český zákon je konkrétnejší 

a presne vymedzuje o ktoré činnosti pôjde a vzhľadom na to, že kariérne stupne sú určené 

len pre učiteľov, je prirodzené, že je to uvedené už v úvodnej definícii. 

 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=za%C4%8Diatku&c=He6d&d=sssj
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Kariérový stupeň 

Podľa zákona 317 kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných 

kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom. 

Zákon 563 túto problematiku v posudzovanom návrhu neobsahuje, v pôvodnom znení však 

uvádza, že kariérny stupeň je určený popisom činností, odbornou kvalifikáciou, prípadne 

ďalšími kvalifikačnými predpokladmi a systémom hodnotenia, ktoré musí pedagogický 

pracovník plniť, aby tieto činnosti mohol vykonávať.  

Ako je vidieť – filozoficky sú tieto ustanovenia značne vzdialené. Zatiaľ čo slovenský 

pohľad hovorí o miere preukázania kompetencií a to v kontexte náročnosti pedagogickej 

činnosti, ten český hovorí o popise činností, odbornej kvalifikácii a kvalifikačných 

predpokladoch. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či splnenie kvalifikačných predpokladov 

zároveň znamená aj zvládnutie profesijných kompetencií. V zásade by to tak malo byť, 

avšak či je to tak aj v realite profesie je otázne. Tiež je dôležité uvedomiť si to, že ak 

absolvent nejakej učiteľskej fakulty na začiatku (pri vstupe do profesie) splnil kvalifikačné 

predpoklady, či zároveň splnil podmienky pre zaradenie do nejakého kariérneho stupňa, 

s výnimkou stupňa „začínajúci pedagogický zamestnanec “ či „učiteľ na prvom kariérnom 

stupni“. V českom prostredí je pre pedagogických pracovníkov pomenovaných niekoľko 

kariérnych stupňov vo vyhláške 317/2005 Sb. Keďže sa táto práca zaoberá navrhovanou 

zmenou, nie je v nej pôvodným kariérnym stupňom venovaná pozornosť – aj keď by to iste 

bol zaujímavá analýza medzi jednotlivými stupňami (je možné, že by sa jej mohla venovať 

samostatná práca podobného typu). 

 

Kariérový systém v SR je určený pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, 

s výnimkou pedagogického asistenta, zahraničného lektora a korepetítora, ktorých možno 

zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Ten český 

je v novom návrhu určený len pre učiteľov, čo ostatných pedagogických  pracovníkov 

značne znevýhodňuje. Podľa nového návrhu totiž mali byť pôvodné ustanovenia 

o kariérnych stupňoch vrátane vyhlášky 317/2005 Sb. zrušené a teda by ostatní pedagogickí 

pracovníci neboli zaraďovaní do kariérnych stupňov ani podľa pôvodných právnych 

predpisov. Táto skutočnosť by zvýhodnila učiteľov oproti ostatným pedagogickým 

pracovníkom. Daný  jav je možné v návrhu novely považovať za nevhodný a to najmä preto, 
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že odoberá ostatným pedagogickým pracovníkom možnosť postupu v rámci kariérnych 

stupňov. A na dôvažok, prečo by napríklad vychovávateľ alebo iný pedagogický pracovník 

podľa zákona 563 nemohol absolvovať adaptačné obdobie podobne ako učiteľ, aj keby to 

bolo v kratšej podobe, ako je to v zákone 317. 

 

V SR zákon 317 vymedzuje štyri kariérové stupne: 

a) začínajúci pedagogický zamestnanec, 

b) samostatný pedagogický zamestnanec, 

c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 

d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Pre pedagogického asistenta, zahraničného lektora a korepetítora sú určené len stupne 

začínajúci a samostatný pedagogický zamestnanec. Kariérový stupeň pedagogický 

zamestnanec s druhou atestáciou je určený len pre zamestnancov, ktorí získali 

najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Toto sú jediné obmedzenia zákona pri 

kariérových stupňoch. 

Posun medzi prvými dvomi stupňami je realizovaný prostredníctvom úspešného ukončenia 

adaptačného vzdelávania. Do ostatných stupňov sa pedagogický zamestnanec zaradí 

vykonaním atestácie. Podrobnosti o atestáciách sú uvedené v samostatnej podkapitole. 

Zároveň zákon obsahuje aj ustanovenia keď pedagogický zamestnanec, ktorý vykonal:  

 prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený 

sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (napríklad 

absolvent učiteľstva pre primárne vzdelávanie pracoval od začiatku v kategórii 

vychovávateľ (kvalifikovane) a získal v nej prvú atestáciu, pri prechode do kategórie 

učiteľ  je zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ pre primárne vzdelávanie), 

 druhú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca ako tú, v ktorej je 

zaradený sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou 

(napríklad absolvent učiteľstva pre primárne vzdelávanie pracoval od začiatku 

v kategórii vychovávateľ a získal v nej druhú atestáciu, pri prechode do kategórie učiteľ  

je zaradený do kariérového stupňa učiteľ pre primárne vzdelávanie s prvou atestáciou). 

Okrem atestácie je možné aby pedagogický zamestnanec bol zaradený do kariérového stupňa 

(jediná výnimka, iná cesta k zaradeniu do vyššieho kariérového stupňa): 
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 pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou aj vtedy keď získal tretí stupeň 

vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti 

a ktorý má najmenej tri roky praxe, 

 pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou aj vtedy keď získal tretí stupeň 

vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti 

a ktorý má najmenej šesť rokov praxe. 

Zákon 563 vymedzuje tri kariérne stupne určené len pre učiteľov: 

a) učiteľ v prvom kariérnom stupni, 

b) učiteľ v druhom kariérnom stupni, 

c) učiteľ v treťom kariérnom stupni. 

Prechod do každého vyššieho kariérneho stupňa je uskutočňovaný atestačným konaním. 

V Českej republike teda nie je iná možnosť, ako sa dostať z druhého do tretieho kariérneho 

stupňa. Osobne túto možnosť autor tejto práce nepodporuje, keďže atestačné konanie má 

preukázať, že učiteľ je lepším učiteľom, čo tretí stupeň vysokoškolského vzdelania iste 

neoveruje. Preto by bolo vhodné, keby aj slovenské právo túto možnosť pedagogickým 

zamestnancom neumožňovalo. Podrobnejšie je o jednotlivých kariérových stupňoch 

uvedené v nasledujúcich riadkoch práce. 

Začínajúci pedagogický zamestnanec/učiteľ v prvom kariérnom stupni 

V zákone 317 sa do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec zaradí ten, kto 

pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť 

alebo pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného 

vzdelávania u predchádzajúceho zamestnávateľa.  

Začínajúci pedagogický zamestnanec:  

 vykonáva pedagogickú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického 

zamestnanca, 

 je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť do dvoch rokov od 

vzniku pracovného pomeru (v prípade materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo 

dočasnej pracovnej neschopnosti dlhšej ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži), 

 adaptačné vzdelávanie trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri mesiace, 
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 adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávacieho programu 

adaptačného vzdelávania, ktorého poskytovateľom je škola alebo školské zariadenie, 

s ktorým má pedagogický zamestnanec uzatvorený pracovný pomer, 

 môže vykonávať v jednej triede špecializovanú činnosť triedneho učiteľa. 

Ide vo svojej podstate o jediný povinný posun v rámci kariérových stupňov. Začínajúci 

pedagogický zamestnanec musí postúpiť do kariérového stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec. Ako je vidieť, ide o značne formalizovaný proces, ktorý je riadený napísaným 

vzdelávacím programom adaptačného vzdelávania. Na prvý pohľad by iste bolo možné 

povedať, že ide o zbytočnosť, pedagóg je predsa vzdelaný a kvalifikovaný a teda spĺňa 

všetky predpoklady na to, aby nemusel absolvovať takúto tortúru. Inak to však vyzerá, ak sa 

na to pozrieme z toho pohľadu, že ide o absolventa školy, nie hotového pedagóga. Dokonca 

odborná literatúra (napr. Průcha) uvádza, že obdobie začiatočníctva trvá 5 rokov, v ktorom 

sa každý pedagóg stretáva s novými situáciami, vždy sa niečo nové učí, nie si je v mnohých 

situáciách istý, doslova potrebuje čas na to, aby získal vlastné tacitné znalosti. V takomto 

kontexte je na mieste, aby každý pedagogický zamestnanec absolvoval nejaké obdobie, ktoré 

by bolo jeho adaptačným obdobím (okrem toho nejde len o pracovnú adaptáciu, ale aj 

sociálnu, príp. adaptáciu na organizačnú kultúru školy). Adaptáciou na novom pracovisku 

prechádzajú aj iní (už skúsenejší) zamestnanci, avšak tí už nepotrebujú natoľko venovať 

pozornosť pracovnej adaptácii na výkon svojej profesie (ak samozrejme nenastúpia do školy, 

ktorá je v niečom špecifická). 

V zákone 563 je učiteľ v prvom kariérnom stupni od vzniku prvého pracovného pomeru 

k právnickej osobe vykonávajúcej činnosť školy až do úspešného absolvovania atestačného 

konania pre druhý kariérny stupeň a do uplynutia adaptačného obdobia. Časti absolvované 

u rôznych právnických osôb sa sčítajú (ak neboli súbežné). 

Učiteľ v prvom kariérnom stupni: 

 vykonáva vzdelávaciu a výchovnú činnosť pod metodickým vedením a s podporou 

uvádzajúceho učiteľa, 

 má zaistenú podporu od zamestnávateľa pre dosiahnutie profesijných kompetencií 

učiteľa v oblasti osobného profesijného rozvoja, vlastnej pedagogickej činnosti 

a spolupráce a podielu na rozvoji školy, 
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 adaptačné obdobie trvá dva roky a predlžuje sa o dobu celodenných prekážok v práci 

dlhších ako 90 pracovných dní, 

 ktorý absolvoval atestačné konanie neúspešne, absolvoval časť adaptačného obdobia 

v trvaní jedného roka. 

Podobne ako u nás aj v tomto návrhu bola povinnosť posunu z prvého kariérneho stupňa 

učiteľa do druhého kariérneho stupňa. 

Ako je vidieť sú prítomné rozdiely najmä v rozsahu adaptačného obdobia, zatiaľ čo u nás 

postačuje v minimálnom rozsahu trojmesačná adaptácia (u učiteľa je to spravidla jeden 

školský rok), v českom prostredí je určená len pre učiteľov a je povinne dvojročná. Podľa 

zákona 317 musí počas adaptačného obdobia pedagogický zamestnanec absolvovať 

vzdelávací program adaptačného vzdelávania, ktorý mu poskytuje jeho škola. V českom 

prostredí žiadne podobné vzdelávanie neexistuje, je tam len podpora a metodické vedenie 

uvádzajúceho učiteľa (toto má začínajúci pedagogický zamestnanec aj na Slovensku). 

Rozdiely sú aj v ukončovaní adaptačného obdobia, keď u nás sa koná otvorenou hodinou 

a záverečným pohovorom. V ČR sa navrhovalo ukončenie atestačným konaním overujúcim 

dosiahnutie profesijných kompetencií v jednotlivých oblastiach pre príslušný kariérny 

stupeň. V obidvoch prípadoch sa ukončenie realizuje pred trojčlennou komisiou, rozdiely sú 

v jej zložení: 

Zákon 317 Zákon 563 

Predseda: riaditeľ školy, školského 

zariadenia 
Riaditeľ školy 

Člen: uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec 

Učiteľ najmenej v druhom kariérnom 

stupni z rovnakej školy 

Člen: pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou, ktorý je zamestnancom školy 

alebo školského zariadenia (spravidla je to 

zástupca riaditeľa – priamy nadriadený) 

Člen z inej inštitúcie: 

Zástupca školy, ktorá poskytuje 

vzdelávanie alebo štúdium pripravujúce 

k výkonu povolania učiteľa alebo 

Učiteľ v treťom kariérnom stupni z inej 

školy rovnakého druhu alebo 

Zástupca z odbornej praxe alebo 

Školský inšpektor 

Aj v tomto sa kariérne poriadky líšia, keďže ukončenie adaptačného obdobia u nás je riešené 

výsostne zamestnancami školy, v ktorej pedagogický zamestnanec absolvoval adaptačné 

obdobie. Naopak tretím členom v ČR je osoba z inej organizácie, ktorá v rámci návrhu mala 
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pravdepodobne zabezpečiť vyššiu mieru objektivity atestačného konania. Život by iste 

priniesol odpovede, či by sa tak aj reálne stalo. V rámci kritických hlasov v českom prostredí 

zaznievali aj pripomienky týkajúce sa atestačného konania pre druhý stupeň, keď konkrétne 

EDUin (2017, online) uvádza, že nie je zaistená porovnateľná kvalita postupujúcich 

učiteľov, ak bude tento postup podliehať hodnoteniu školy, na ktorej bude adept pôsobiť. 

V tomto kontexte sa potom natíska aj opačná otázka – je vôbec nejaké atestačné konanie 

vôbec potrebné? Sú potrebné aj otvorená hodina a záverečný pohovor? Aký účel tieto 

oficiálne ukončenia adaptácie spĺňajú? Je to naozaj podmienka toho, aby učiteľstvo, bolo 

ponímané ako profesia? Alebo je to len výmysel autorov zákonov na oboch stranách rieky 

Morava? Autor tejto práce sa domnieva, že určitý spôsob pracovnej adaptácie by mal byť 

uskutočňovaný a to práve na území školy, kde pedagogický zamestnanec pracuje (prečo 

práve v nej – pretože pracovná adaptácia je veľmi úzko zviazaná s ostatnými dvomi 

a komunita (sociálna adaptácia) aj kultúra školy (kultúrna adaptácia) dokážu významne 

ovplyvniť začínajúceho pedagóga a to aj v rámci pracovnej adaptácie – t.j. výkonu jeho 

pedagogických činností). 

Samostatný pedagogický zamestnanec/učiteľ na druhom kariérnom stupni 

Samostatný pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť samostatne a môže 

vykonávať všetky špecializované činnosti s výnimkou uvádzajúceho pedagogického 

zamestnanca (zákon 317). 

Učiteľ na druhom kariérnom stupni vykonáva komplexnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť, 

môže vykonávať činnosť riaditeľa školy a všetky špecializované činnosti s výnimkou 

koordinátora vlastného hodnotenia školy a mentora profesijného rozvoja (zákon 563). 

Definíciu „komplexnej“ vzdelávacej a výchovnej činnosti nie je možné nájsť ani v zákone 

a ani vo vykonávacom predpise (vyhláške 317/2005 Sb.). Teda otázne je, aký je rozdiel 

medzi vykonávaním „vzdelávacej a výchovnej činnosti“ a vykonávaním „komplexnej 

vzdelávacej a výchovnej činnosti“. V tomto prípade je vhodnejšia formulácia, že vykonáva 

pedagogickú činnosť samostatne, ako pridávať „komplexnosť“, ktorú nie je 

možné jednoducho a jednoznačne definovať a teda ani rozlíšiť od „bezprívlastkovej“ 

činnosti.  

Oproti slovenskému zákonu má v ČR možnosť vykonávať pozíciu riaditeľa školy aj učiteľ 

na druhom kariérnom stupni, zatiaľ čo u nás až pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. 
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Z uvedeného vyplýva aj to, že riaditeľ školy v ČR, ktorý nie je na treťom kariérnom stupni 

nemôže vykonávať pozície koordinátora vlastného hodnotenia školy a mentora profesijného 

rozvoja, čo je paradoxné, ak vezmeme do úvahy, že ide o roly, ktoré vyplývajú z pozície 

manažéra a ide najmä o prvky kontrolnej a personálnej práce v rámci manažmentu školy. 

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou/učiteľ na treťom kariérnom stupni 

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou okrem samostatného výkonu pedagogickej 

činnosti a špecializovaných činností je spôsobilý vykonávať aj činnosti (zákon 317): 

a) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, 

b) pedagogického zamestnanca cvičnej školy, 

c) vedúceho pedagogického zamestnanca, 

d) učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť vykonával min. 7 rokov, 

e) člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania, 

f) člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu. 

Učiteľ na treťom kariérnom stupni okrem komplexnej vzdelávacej a výchovnej činnosti 

ďalej zaisťuje profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov školy, metodicky usmerňuje 

a koordinuje vzdelávaciu a výchovnú činnosť učiteľov. Tento učiteľ môže vykonávať všetky 

špecializované činnosti vrátane koordinátora vlastného hodnotenia školy a mentora 

profesijného rozvoja (zákon 563). 

V českom prostredí vykonáva učiteľ na treťom kariérnom stupni najmä činnosti, ktoré 

súvisia s rozvojom učiteľov, ich pedagogickou podporou a hodnotením školy. 

Z navrhovaného znenia nie je možné určiť, aký kariérny stupeň je potrebný pre výkon 

činnosti uvádzajúceho učiteľa. Ak to nie je v zákone uvedené explicitne, naporúdzi je len 

možnosť, že postačuje druhý kariérny stupeň a že riaditeľ školy určí ako uvádzajúceho 

učiteľa minimálne učiteľa s druhým kariérnym stupňom. V kontexte činností, ktoré môže 

vykonávať len učiteľ v treťom kariérnom stupni, najmä činnosť mentora profesijného 

rozvoja, by bolo skôr vhodné, ak by aj činnosť uvádzajúceho učiteľa vykonával len učiteľ 

v treťom kariérnom stupni. 

Vo všetkých troch prípadoch je vidieť ako neprirodzené je, keď kariérne stupne sú 

privilégiom len kategórie učiteľa a pre ostatné kategórie dané stupne nie sú určené. Je bežné, 

aby na prvom kariérnom stupni, teda stupni začínajúceho pedagogického pracovníka (podľa 

zákona) bol len učiteľ a ostatní pracovníci vykonávajúci pedagogickú činnosť takúto zo 
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zákona vyplývajúcu povinnosť či možnosť nemali? Je vychovávateľ, pedagóg voľného času, 

tréner, špeciálny pedagóg tak pripravený na výkon svojej profesie, že nepotrebuje 

absolvovať adaptačné obdobie? Budú ho na školách vykonávať aj pre tieto skupiny 

pracovníkov, aj keď pre nich to robiť nemusia? Sú títo ostatní pracovníci hodní toho, aby 

mali možnosť postúpiť do tretieho kariérneho stupňa? Prečo by práve oni túto možnosť 

nemali mať? To všetko sú otázky, ktoré by bolo potrebné zodpovedať ešte predtým, ako sa 

predloží na stôl návrh, ktorý zvýhodní jednu skupinu pedagogických zamestnancov pred 

všetkými ostatnými skupinami. Už tým, ako boli otázky položené, je zrejmé, že nie je možné 

tento krok považovať za vhodný, ba dokonca za nesprávny. 

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou je spôsobilý vykonávať všetky činnosti 

pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou a tiež činnosť (zákon 317): 

a) odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania, 

b) člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu, 

c) delegovaného člena medzinárodných expertných komisií, 

d) prieskumno-analytickú činnosť týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu 

vzdelávania a výchovy. 

Vo svojej podstate pedagogický zamestnanec školy, či školského zariadenia je málokedy 

vystavený takým situáciám, aby mohol niektorú z uvedených štyroch činností aj reálne 

vykonávať (ako najpravdepodobnejšia sa zdá činnosť odborného garanta programu 

kontinuálneho vzdelávania, keďže aj škola môže byť poskytovateľom vybraných druhov 

kontinuálneho vzdelávania). A činnosti uvedené pod písmenom c) a d) môže bez problémov 

vykonávať aj samostatný pedagogický zamestnanec (napr. ten, ktorý nemal a nemá záujem 

riešiť postup po kariérnych stupňoch, avšak zručnosťami disponuje). Je preto otázne, aký 

zmysel má tento kariérny stupeň pre takéhoto pedagogického zamestnanca, ak na všetky 

ostatné činnosti postačuje prvá atestácia. Tiež je na mieste otázka, či by nebolo možné určiť 

také činnosti pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou, ktoré by boli využiteľné na 

pôde školy (ako je to napríklad v dvoch pozíciách, kde je pomenovaný 3.kariérny stupeň ako 

požiadavka a ide o pozície špecialistov určené pre školu a jej žiakov, či zamestnancov). 
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Kariérová pozícia 

Podľa zákona 317 kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického 

zamestnanca na výkon: 

- špecializovaných činností alebo 

- riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie profesijných kompetencií.  

Ich štruktúru v škole alebo školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom predpise po 

prerokovaní v pedagogickej rade a so zriaďovateľom. Obidva druhy činností vykonáva 

pedagogický zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti. Činnosti špecialistu 

môže vykonávať ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogického 

zamestnanca a má ukončené adaptačné vzdelávanie (vo výnimke je len činnosť triedneho 

učiteľa). V zákone 317 však nie je podmienka, aby pre výkon špecializovaných činností 

musel pedagogický zamestnanec absolvovať špecializačné vzdelávanie. Tento stav je možné 

považovať za nevyhovujúci (nanajvýš len počas prechodnej doby). Našťastie mnohí 

špecialisti majú potrebu takýto druh vzdelávania absolvovať a teda sú na výkon týchto 

činností dobrovoľne (na základe ich záujmu) pripravovaní. 

Zákon 563 nepozná pojem kariérová pozícia, v rámci kariérneho systému pomenúva výkon: 

- činnosti riaditeľa a  

- špecializovaných činností pedagogických pracovníkov. 

Špecializovanú činnosť vykonáva pedagogický pracovník rovnako ako u nás – súčasne 

(povedľa) s priamou pedagogickou činnosťou, podmienkou však je, aby absolvoval 

špecializačné vzdelávanie, inak ju nemôže vykonávať. 

V danom kontexte je povinnosť absolvovať špecializačné vzdelávanie na mieste. Je nejasné 

prečo takéto vzdelanie neočakáva aj slovenský zákon, možno s výnimkou práce triedneho 

učiteľa (čo by mal získať pedagogický zamestnanec ešte počas pregraduálneho vzdelávania, 

napr. aj v samostatnom predmete venovanom manažmentu triedy). 

 

Špecializované činnosti 

Podľa zákona 317: Medzi špecialistov sú zaraďovaní triedny učiteľ (aj začínajúci 

pedagogický zamestnanec), výchovný poradca, kariérový poradca (pre žiakov), uvádzajúci 

pedagogický zamestnanec (môže vykonávať len pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou), vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti, vedúci metodického 
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združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie a iný zamestnanec 

vykonávajúci špecializované činnosti (cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor 

prevencie). Ostatné pozície špecialistov vykonáva samostatný pedagogický zamestnanec. 

Podľa zákona 563: vykonávajú špecializované činnosti koordinátor v oblasti informačných 

a komunikačných technológií, koordinátor školského vzdelávacieho programu alebo 

programu vyššej odbornej školy, metodik prevencie sociálno-patologických javov, 

špecialista v oblasti environmentálnej výchovy, špeciálny pedagóg v oblasti školskej 

logopédie (musí spĺňať odbornú kvalifikáciu špeciálneho pedagóga), špecialista v oblasti 

priestorovej orientácie zrakovo postihnutých, kariérový poradca, výchovný poradca, 

koordinátor vlastného hodnotenia školy a mentor profesijného rozvoja (posledné dve 

činnosti môže vykonávať len učiteľ na treťom kariérnom stupni). Ostatné činnosti môže 

vykonávať učiteľ na druhom kariérnom stupni. 

Aj keď sa niektoré pozície špecialistov úplne nezhodujú, v zásade sú veľmi podobné. Za 

zaujímavé avšak zároveň aj zarážajúce je možné považovať to, že v českom zákone 

o pedagogických pracovníkoch nie je zadefinovaná pozícia triedneho učiteľa (aj v školskom 

zákone je spomenutý len jedenkrát a to v §31 pri pochvalách a disciplinárnych opatreniach). 

Výkon činností triedneho učiteľa teda nie je považovaný za špecializovanú činnosť, čo 

v tomto prípade v slovenskom prostredí je potrebné oceniť. Ide predsa o činnosti, ktoré 

každý učiteľ nemusí vykonávať a vyžadujú si špecifické zručnosti (najmä ak neprebehla 

príprava na túto rolu už počas pregraduálneho vzdelávania). Naopak sú v českom zákone 

dve posledné pozície špecialistov, ktoré v slovenskom prostredí nie sú prítomné. Bolo by 

však možné, aby si ich riaditeľ školy zriadil, keďže má možnosť po prerokovaní 

v pedagogickej rade a so zriaďovateľom vytvoriť akúkoľvek pozíciu špecialistu v rámci 

poslednej možnosti, t.j. iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti. K týmto 

dvom pozíciám už boli pripomienky uvedené na konci časti „Samostatný pedagogický 

zamestnanec/učiteľ na druhom kariérnom stupni“. 

 

Riadiace činnosti 

Zákon 317 medzi vedúcich pedagogických zamestnancov zaraďuje riaditeľa, zástupcu 

riaditeľa, hlavného majstra odbornej výchovy, vedúceho vychovávateľa, príp. ďalšieho 

pedagogického zamestnanca ustanoveného podľa § 9 Zákonníka práce (Vedúci zamestnanci 
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zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa 

oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, 

organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny). Činnosť 

vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto: 

- spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, 

- vykonal prvú atestáciu, 

- spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, t.j. 5 rokov pedagogickej praxe, 

- najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického 

zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie (platí najdlhšie 7 rokov a jeho platnosť sa 

predlžuje po absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania na ďalších 7 rokov). 

Pred účinnosťou zákona sa podmienka prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky) týkala len 

vedúcich pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa. Ostatné 

podmienky boli v platnosti aj za predchádzajúceho právneho stavu (od roku 1996). 

Zákon 563 vo svojom návrhu uvádza, že riaditeľom školy môže byť fyzická osoba, ktorá je 

učiteľom v najmenej druhom kariérnom stupni. Zároveň musí spĺňať požiadavku praxe:  

- 3 roky pre riaditeľa materskej školy,  

- 4 roky pre riaditeľa základnej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

s výnimkou školských zariadení pre výkon ústavnej výchovy, ochrannej výchovy 

a strediska výchovnej starostlivosti alebo  

- 5 rokov pre riaditeľa strednej školy, jazykovej školy, konzervatória, vyššej odbornej 

školy a školských zariadení pre výkon ústavnej výchovy, ochrannej výchovy a strediska 

výchovnej starostlivosti. 

Podobne ako u nás musí naplniť aj požiadavku štúdia pre riaditeľov škôl v rámci ďalšieho 

vzdelávania pedagogických pracovníkov a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa, v ktorom 

začal vykonávať činnosť riaditeľa školy. 

Základné rozdiely medzi našimi právnymi úpravami sú v časti, ktorá sa týka riadiacich 

činností, spojených s tým, že: 

a) v českom prostredí je vedúcim pedagogickým zamestnancom, na ktorého sa vzťahujú 

podmienky a požiadavky iba riaditeľ školy (iná pozícia nie je v zákone pomenovaná, aj 

napriek tomu, že existujú, napr. zástupca riaditeľa, vedúci pracovník pre MŠ, vedúca 

vychovávateľka, vedúci učiteľ OV), 
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b) v ČR je požadovaná rôzna dĺžka pedagogickej praxe pre výkon riaditeľa školy, 

c) v SR je na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca požadovaný kariérový stupeň 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou (a to bez ohľadu na druh školy a úroveň 

vzdelania, ktorú dosiahol vedúci pedagogický zamestnanec, od úplného stredoškolského 

vzdelania až po vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa). 

Vzhľadom na už spomínané obdobie začiatočníctva (5 rokov) a tiež pôvodné nastavenie 

kvalifikačných skúšok, kde sa 1.kvalifikačná skúška dala získať až po 5-tich rokoch praxe, 

bola v našich podmienkach nastavená jednotná doba na vstup pedagogického zamestnanca 

do vedúcej pozície. Tento vstup bol platný aj pre tie pozície a vzdelanie, kde nebolo potrebné 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (napr. vedúca vychovávateľka, hlavný majster 

odbornej výchovy alebo riaditeľka materskej školy,...). Od platnosti zákona 317 bola prvá 

atestácia požadovaná od všetkých bez ohľadu na vzdelanie. Keďže získanie prvej atestácie 

prestalo byť viazané na pedagogickú prax a naviazalo sa na iné požiadavky, bolo možné ju 

získať aj skôr, avšak 5 ročná pedagogická prax pre postup do vedúcej pozície zostala.  

Za najzásadnejší rozdiel medzi našimi zákonmi je možné považovať to, že neexistuje bližšie 

určenie vedúcich pedagogických pozícií, a to aj napriek tomu, že v §2 je táto možnosť 

samostatne uvedená. Ako vedúci pedagogický pracovník figuruje len riaditeľ školy, pre 

ktorého platia už spomínané požiadavky. Daný stav nie je plne vyhovujúci, takto sa žiadny 

iný vedúci pedagogický pracovník nemá povinnosť sa vzdelávať v manažérskych 

zručnostiach. Sú známe diskusie a to v oboch krajinách, ktoré sa cyklicky opakujú a kde sa 

hovorí o tom, či by nejaký počet hodín a teda najmä riadiacich kompetencií nemal mať 

pedagogický pracovník už pred vstupom do funkcie (u nás je to pred vstupom do 

ktorejkoľvek vedúcej pozície, v ČR do pozície riaditeľa). Je preto na zváženie, či v ČR by 

nemali mať ako povinné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov aj ostatní vedúci 

pedagogickí pracovníci, min. však zástupcovia riaditeľa (ktorí zväčša sú zástupcami 

štatutárneho orgánu). Takto by sa zabezpečilo to, že ak v škole funguje nástupníctvo, bol by 

na prevzatie pozície riaditeľa pripravený aspoň jeho zástupca a to aj absolvovaním 

povinného vzdelávania. Keďže u nás absolvujú všetci vedúci pedagogickí zamestnanci 

rovnaké funkčné vzdelávanie, je potenciálne na výkon funkcie riaditeľa pripravení každý 

z nich (v prípade, že spĺňa požiadavky na výkon funkcie riaditeľa pre daný typ školy).  
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3.4 Profesijný rozvoj 

Definovanie profesijného rozvoja 

Zákon 317 definuje profesijný rozvoj takto: „Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, 

zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade 

s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon 

pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti“.  

Zákon 563 neuvádza definíciu profesijného rozvoja, skôr uvádza čo sa v rámci profesijného 

rozvoja deje: „V rámci profesního rozvoje si pedagogický pracovník prohlubuje kvalifikaci, 

včetně profesních kompetencií, a může si zvyšovat kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se 

rozumí též získání kvalifikace k výkonu specializovaných činností.“  

 

Ako je vidieť uvedené definície sa odlišujú nielen sémanticky ale aj pragmaticky. Zatiaľ čo 

prvá definícia dáva profesijnému rozvoju jednoznačný význam procesu, druhá definícia 

neposkytuje čitateľovi význam procesu, ale uvádza, čo v rámci profesijného rozvoja môže 

robiť pedagogický pracovník. Chýbajúca explicitná definícia toho, čo vlastne profesijný 

rozvoj v českom chápaní je (podľa zákona 563), môže sťažiť jeho ďalšie porozumenie 

a najmä aplikáciu v praxi. Je to o to náročnejšie, že ide o právnu normu, ktorá by mala byť 

vo svojom vyjadrení jednoznačná a to v sémantickej aj pragmatickej rovine. 

Pri bližšom nazretí na obidve definície však nachádzame spojovacie články, ktoré sú 

obsiahnuté v pojmoch kvalifikácia a profesijné kompetencie. Vo všetkom ostatnom sú však 

uvedené definície odlišné. V slovenskom prípade ide o ich prehlbovanie, zdokonaľovanie 

a rozširovanie, v českom o prehlbovanie a zvyšovanie. Aj na týchto odlišných pojmoch je 

vidieť, ako nejednoznačne obidva zákony ponímajú profesijný rozvoj. V českom zákone je 

už v základnej definícii profesijného rozvoja pridané aj získanie kvalifikácie na výkon 

špecializovaných činností. V tomto kontexte potom v zákone 563 chýba vzdelávanie pre 

výkon práce vedúceho pedagogického zamestnanca. V slovenskom zákone by sme mohli 

implicitne vidieť tieto roviny  rozvoja v „rozširovaní kvalifikácie“, keby nebolo na konci 

definície uvedené, že ide o rozširovanie v súlade s požiadavkami na výkon pedagogickej 

činnosti. Zákon 563 je v tomto kontexte potrebné oceniť a zároveň navrhnúť doplnenie 

definície o rozšírenie kvalifikácie pre výkon špecializovaných činností (v zákone 317) 
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a riadiacich činností (v oboch zákonoch), ktoré vykonáva pedagogický zamestnanec súčasne 

s výkonom pedagogickej činnosti. 

 

Spresnenie profesijného rozvoja je v nasledujúcom odseku, ktorý v oboch zákonoch rieši 

problematiku ako sa profesijný rozvoj uskutočňuje.  

V zákone 317 sa profesijný rozvoj v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom: 

a) kontinuálneho vzdelávania, 

b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti, 

c) sebavzdelávania. 

V zákone 563 sa profesijný rozvoj uskutočňuje najmä: 

a) vlastným výkonom priamej pedagogickej činnosti, 

b) samoštúdiom, 

c) ďalším vzdelávaním pedagogických pracovníkov alebo ďalším vzdelávaním 

zdravotníckych pracovníkov v prípade učiteľov zdravotníckych odborov. 

Profesijný rozvoj je v obidvoch zákonoch vnímaný v dvoch položkách rovnako. Prvou 

z nich je kontinuálne či ďalšie vzdelávanie. Aj v slovenskom prostredí bol do určitého 

obdobia používaný pojem ďalšie vzdelávanie (čo spôsobili spoločné východiská 

z minulosti) a až v zákone 317 sa tento pojem zmenil na kontinuálne vzdelávanie. Druhou 

rovnakou položkou je samoštúdium a sebavzdelávanie, keďže odborná literatúra používa 

obidva pojmy v rovnakých konotáciách a berie ich ako rovnocenné pomenovanie daného 

spôsobu učenia sa. V poslednej dvojici by sa možno zdalo, že medzi nimi nie je rozdiel. 

Tento je zrejmejší až po hlbšom prečítaní ďalších textov, či už v zákonoch alebo v iných 

predpisoch. Zatiaľ čo v českom prostredí ide o učenie sa vo výkone pedagogickej činnosti, 

t.j. priamo vo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej reflexiou, opätovným plánovaním, kvázi 

reflexívnym prístupom pedagogického pracovníka, v tom slovenskom ide o tvorivé aktivity, 

ktoré sú s týmto výkonom spojené. Zákon 317 ich presne vymedzuje: autorstvo alebo 

spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových 

programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov (iné 

tvorivé aktivity, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne 

programy, odborné články publikované v odbornej literatúre – boli do novely zákona 317). 

Ako je vidieť, v tomto prípade nejde o učenie sa pri výkone pedagogickej činnosti, aspoň 
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teda nie o také učenie, ktoré by bolo možné zaradiť medzi bežné spôsoby. Ide o značne 

špecifické činnosti, ktoré môžu z pedagogickej činnosti vyplývať, či kvôli nej alebo počas 

nej vznikať. Vo svojej podstate išlo prevažne o publikačnú činnosť, ktorá vzniká pre žiakov 

(učebnice a pod.) a potom takú, ktorá vznikala ako výsledky pedagogickej činnosti (napr. 

články v odborných periodikách pre učiteľov) alebo aj inej činnosti (napr. výskumnej – 

výťahy z druhých atestácií, výskumné štúdie a pod., či vynálezcovskej rovine). 

 

Profesijné štandardy 

Zákon 317 do časti o profesijnom rozvoji zaraďuje aj profesijné štandardy, ktoré 

v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzujú súbor profesijných kompetencií 

potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti a to pre kategóriu a podkategóriu, 

zaradenie na príslušný kariérový stupeň a na kariérovú pozíciu. 

Zároveň rieši aj to, že profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca je 

záväzný pri vypracovaní štátnych vzdelávacích programov príslušných odborov vzdelávania 

(pre stredoškolské vzdelanie) a pri hodnotení obsahu a profilu absolventa študijného 

programu (pre vysokoškolské programy). Žiaľ, toto ustanovenie nebolo možné naplniť, 

keďže profesijné štandardy ministerstvo zverejnilo až v auguste 2017. Dovtedy teda všetky 

programy získali akreditáciu bez ich záväzného zapracovania do študijného programu. 

Štandardy už v tomto zákone ďalej nie sú riešené a zverejnené boli prostredníctvom pokynu 

ministra v troch dimenziách (kompetencie): 

1) Žiak (Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka. Identifikovať 

psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka. Identifikovať sociokultúrny kontext 

vývinu žiaka.) 

2) Výchovno-vzdelávací proces (Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov. 

Plánovať a projektovať vyučovanie. Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh 

a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.) 

3) Profesijný rozvoj (Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa 

s profesijnou rolou a školou.) 

 

V zákone 563 sú štandardy riešené v časti „kariérny systém“. V kontexte na súvislosti, ktoré 

sa spájajú primárne s kariérnym systémom a len v druhom rade s profesijným rozvojom, je 
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toto umiestnenie v českom zákone vhodnejšie. Štandard má svoje opodstatnenie len vtedy, 

ak je naviazaný na kariérne stupne a pozície, kedy pomenúva gradáciu kompetencií po 

jednotlivých stupňoch a tiež kompetencie, ktoré si vyžaduje tá, ktorá pozícia, či už 

špecializovaná alebo riadiaca.  

Zákon 563 rieši len štandard učiteľa, na ostatné kategórie sa nevzťahuje. V tomto prípade je 

komplexné riešenie slovenského zákona vhodnejšie, pretože nie je dôvod formulovať 

štandard len pre jednu vybranú kategóriu, či špecializovanú alebo riadiacu pozíciu a okrem 

toho neobmedzuje iné kategórie v postupe v rámci kariérnych stupňov (až na niektoré 

výnimky). Podľa spomínaného zákona štandard učiteľa pre príslušný kariérny stupeň 

stanovuje požiadavky na profesijné kompetencie učiteľa v troch oblastiach: 

1) oblasť osobného profesijného rozvoja – profesijné znalosti a zručnosti (znalosť 

hodnotových východísk, cieľov výchovy a vzdelávania, kontextov vzdelávania, 

pedagogicko-psychologické znalosti o žiakoch, o riadení triedy, znalosti kurikula, 

obsahu vyučovacích predmetov, didaktické znalosti a ďalšie špecifické znalosti); 

sebareflexia a osobnostný rozvoj (reflexia seba, plánovanie a napĺňanie profesijného 

rozvoja so zreteľom na potreby školy a profesijné záujmy, systematické vzdelávanie), 

2) oblasť vlastnej pedagogickej činnosti – plánovanie vyučovania, podpora učenia, 

starostlivosť o klímu, hodnotenie, reflektovanie vyučovania,  

3) oblasť spolupráce a podielu na rozvoji školy – zdieľanie a spolupráca, komunikácia 

a spolupráca s rodičmi, či so sociálnymi partnermi školy, rozvoj školy a inovácie. 

Pri porovnaní troch oblastí, ktoré štandardy od pedagóga očakávajú sú zrejmé značné 

podobnosti. Niektoré zručnosti, či čiastkové oblasti nie sú úplne najvhodnejšie zaradené, 

napr. keď znalosti o žiakoch sa objavia v oblasti osobného profesijného rozvoja, avšak 

v globále obidva štandardy obsahujú základné zručnosti, ktoré by mal pedagogický 

zamestnanec či učiteľ zvládnuť. Úroveň ich zvládnutia môže byť pritom odlišná a to je už 

pomenované priamo v textoch štandardov, kde sú dané zručnosti, či podoblasti 

špecifikované pre jednotlivé kariérové stupne. 

Obidva zákony vo svojej podstate predpokladajú, že k profesijnému rozvoju bude smerovať 

pedagogický zamestnanec či učiteľ akosi samostatne a to prostredníctvom pomenovaných 

úrovní a pri dosahovaní štandardu na vyšší kariérový stupeň. Teoretické zdroje štandard 

a profesijný rozvoj úzko spájajú a vzdelávacia politika by mala brať do úvahy spojenia typu: 
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koncepcia prípravného vzdelávania pedagogických zamestnancov; systém kontinuálneho 

vzdelávania, napr. využitie štandardu pri akreditácii vzdelávacích programov, kvalita 

výkonu profesie; personálna oblasť v riadení školy, napr. hodnotenie pedagogického 

zamestnanca, plánovanie jeho profesijného rozvoja, t.j. systémová podpora pedagogických 

zamestnancov a ich vzdelávania a to v kontexte rozvoja detí, žiakov, študentov 

a v neposlednom rade aj v kontexte rozvoja školy. 

 

Plánovanie profesijného rozvoja 

Zákon 563 k časti o profesijnom rozvoji priradil aj plán pedagogického rozvoja školy 

a osobný plán profesijného rozvoja. Obidva pojmy sú v zákone definované: 

Plán pedagogického rozvoja školy je plán pre naplnenie cieľov školy pri uskutočňovaní 

výchovy a vzdelávania a ktorý vychádza z hodnotenia výsledkov výchovy a vzdelávania 

v škole, hodnotenia stavu profesijných kompetencií pedagogických pracovníkov školy 

a ekonomických možností školy. Tento plán je tvorený riaditeľom školy na obdobie max. 6-

tich rokov. Z tohto plánu potom vychádza ja osobný plán profesijného rozvoja. 

Osobný plán profesijného rozvoja zohľadňuje individuálne potreby pedagogického 

pracovníka, nadväzuje na predchádzajúci osobný plán profesijného rozvoja a na hodnotenie 

jeho plnenia. Je tvorený na obdobie 12 mesiacov a plní ho pedagogický pracovník. 

Hodnotenie je realizované pedagogickým pracovníkom a riaditeľom školy do 3 mesiacov po 

skončení obdobia, na ktoré bol plán tvorený. Skladá sa z dvoch častí: 

 povinnej, ktorá stanovuje úlohy na prehĺbenie kvalifikácie; táto časť je určená 

riaditeľom školy po predchádzajúcom prerokovaní s pedagogickým pracovníkom; 

riaditeľ školy vytvára podmienky pre jej naplnenie;, 

 fakultatívnej, ktorá môže stanoviť individuálne ciele v oblasti ďalšieho profesijného 

rozvoja pedagogického pracovníka alebo úlohy smerujúce k zvýšeniu kvalifikácie 

vrátane predpokladov potrebných na výkon špecializovaných činností; túto časť si 

určuje pedagogický pracovník a prerokúva ju s riaditeľom školy; podmienky na túto 

časť vytvára riaditeľ školy v rámci možností školy. 

V súvislosti s profesijným rozvojom má pedagogický pracovník možnosť vyčerpať voľno 

na samoštúdium v rozsahu 12 pracovných dní za školský rok. Sedem dní určuje riaditeľ 

školy – dobu čerpania aj konkrétnu náplň voľna na samoštúdium, ostatných 5 dní si v oboch 
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rovinách určuje pedagogický pracovník. Toto samoštúdium sa prioritne čerpá s účelom 

naplnenia povinnej časti osobného plánu profesijného rozvoja. 

Zákon 317 podobné plánovanie formuluje v časti, ktorá je venovaná kontinuálnemu 

vzdelávaniu. Ide o značne stručnejšie ustanovenie, ktoré uvádza, že riaditeľ zodpovedá za 

kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania, 

ktorý vyplýva z cieľov výchovy a vzdelávania. Ako je vidieť, slovenský zákon predpisuje 

riaditeľovi len plánovanie prvej úrovne. Druhú úroveň, ktorá je formulovaná v českom 

zákone, naša norma vôbec nerieši. Je možné, že sa zákon spolieha na to, že plán 

kontinuálneho vzdelávania nevznikne bez existencie nejakého osobného plánu alebo iných 

plánov, či projektov školy, napr. koncepcie rozvoja školy. Okrem toho, je podkladom na 

vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania aj hodnotenie pedagogického zamestnanca. 

 

3.5 Kontinuálne, ďalšie vzdelávanie 

V zákone 317 je kontinuálne vzdelávanie súčasťou celoživotného vzdelávania a ide 

o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržania, 

obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií 

pedagogického zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti. 

Zákon 563 pojem ďalšie vzdelávanie nedefinuje, najpravdepodobnejšie vychádza z definície 

uvedenej v zákone 179/2006 Sb., ktorá tvrdí, že pod ďalším vzdelávaním sa rozumejú 

vzdelávacie aktivity, ktoré nie sú počiatočným vzdelávaním. Druhy ďalšieho vzdelávania 

zákon nerieši, konkrétnejšie sú uvedené vo vyhláške 317/2005 Sb. o ďalšom vzdelávaní 

pedagogických pracovníkov, akreditačnej komisii a kariérnom systéme pedagogických 

pracovníkov (ďalej Vyhláška 317/2005). 

Napriek dosť odlišným formuláciám je podstata oboch definícií a ich nasledujúce 

rozpracovanie buď v zákonoch alebo vykonávacích predpisoch rovnaká – ide o vzdelávanie, 

ktoré je realizované mimo bežného školského vzdelávania, ktorým sa nezískava primárna 

kvalifikácia a ide o dopĺňanie ďalších kompetencií pre výkon pedagogickej činnosti. 

Zákon 317 (SR) stanovuje tieto druhy štúdia, či kontinuálneho vzdelávania: 

- rozširujúce štúdium, 

- vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov (na získanie pedagogickej 

spôsobilosti - doplňujúce pedagogické štúdium alebo pomaturitné kvalifikačné štúdium; 
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na získanie špeciálnopedagogickej spôsobilosti – študijný program špeciálna pedagogika 

na VŠ alebo pomaturitné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky) 

- adaptačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, špecializačné 

vzdelávanie a funkčné vzdelávanie. 

Zákon 563 nerieši problematiku ďalšieho vzdelávania viac do hĺbky. Pre konkrétnejšie 

charakteristiky druhov vzdelávaní ustanovuje tento zákon vykonávací predpis - Vyhlášku 

317/2005 (ČR), ktorá medzi druhy ďalšieho vzdelávania zaraďuje: 

- štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov (štúdium v oblasti pedagogických 

vied, štúdium pedagogiky, štúdium pre asistentov pedagóga, štúdium pre riaditeľov škôl 

a školských zariadení, štúdium na rozšírenie odbornej kvalifikácie), 

- štúdium na splnenie ďalších kvalifikačných predpokladov (štúdium pre vedúcich 

pedagogických pracovníkov, štúdium pre výchovných poradcov, štúdium na výkon 

špecializovaných činností), 

- štúdium na prehlbovanie odbornej kvalifikácie (priebežné vzdelávanie). 

Ako je vidieť sa jednotlivé druhy vzdelávaní v pojmoch značne odlišujú, preto 

v nasledujúcom texte sú v tabuľkovej podobe uvedené jednotlivé vzdelávania, štúdiá 

z pohľadu oboch zákonných predpisov. Chýbajúci stĺpec v tabuľke pri niektorom z druhov 

vzdelávania naznačuje, že daný druh nie je súčasťou kontinuálneho/ďalšieho vzdelávania. 

 

Zákon 317 (SR) Vyhláška 317/2005 (ČR) 

doplňujúce pedagogické štúdium alebo 

pomaturitné kvalifikačné štúdium (pre 

pedagogických zamestnancov so 

stredoškolským vzdelaním) – pedagogický 

zamestnanec získava pedagogickú 

spôsobilosť, určené aj pre pedagogických 

asistentov 

akreditovaný program špeciálna pedago-

gika alebo pomaturitné kvalifikačné 

štúdium špeciálne pedagogiky (pre 

pedagogických zamestnancov so 

stredoškolským vzdelaním) – pedagogický 

zamestnanec získava špeciálno-

pedagogickú spôsobilosť 

štúdium v oblasti pedagogických vied – 

absolvent získava znalosti a zručnosti 

v oblasti pedagogických, špeciálno-

pedagogických alebo psychologických 

vied, ktoré sú súčasťou jeho odbornej 

kvalifikácie 

štúdium pedagogiky – absolvent získava 

znalosti a zručnosti v oblasti 

pedagogických vied, ktoré sú súčasťou jeho 

odbornej kvalifikácie 

štúdium pre asistentov pedagóga – 

absolvent získava znalosti a zručnosti 

v oblasti pedagogických vied, ktoré sú 

súčasťou jeho odbornej kvalifikácie 

V obidvoch predpisoch sú riešené rovnaké oblasti štúdia, ich pomenovanie je značne odlišné, 

čo môže spôsobiť problémy pri uznávaní dokladov. V českom prostredí je navyše možné 
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získať psychologické vzdelanie, čo v SR je možné len samostatným úplným 

vysokoškolským štúdiom. Po absolvovaní štúdií v ČR získa absolvent osvedčenie, zatiaľ čo 

v SR získava vysvedčenie. 

 

Zákon 317 (SR) Vyhláška 317/2005 (ČR) 

funkčné vzdelávanie – cieľom je získanie 

profesijných kompetencií potrebných na výkon 

riadiacich činností; obsahom sú najmä 

vedomosti zo strategického riadenia školy, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov 

a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia škôl, 

z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 

z personálneho riadenia, z finančného riadenia 

a z vlastného osobnostného rozvoja; rozsah = 

maximálne 200 hodín; ukončenie – obhajoba 

písomnej záverečnej práce a záverečná skúška 

funkčné inovačné vzdelávanie – cieľom je 

obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon riadiacich 

činností; svojim obsahom nadväzuje na 

funkčné vzdelávanie; rozsah = 60 hodín; 

ukončenie – záverečná prezentácia a pohovor 

na vylosovanú tému z programu 

štúdium pre riaditeľov škôl 

a školských zariadení – absolvent 

získava znalosti a zručnosti v oblasti 

riadenia škôl, v oblasti riadenia 

a rozvoja ľudských zdrojov, vrátane 

ochrany zdravia; rozsah = minimálne 

100 hodín; ukončenie – záverečná 

skúška 

alebo štúdium pre vedúcich 

pedagogických pracovníkov – 

absolvent získava znalosti a zručnosti 

v oblasti riadenia právnickej osoby 

vykonávajúcej činnosť školy, najmä 

znalosti teórie a praxe školského 

manažmentu, práva, ekonomiky, 

pedagogiky, psychológie, bezpečnosti 

a ochrany zdravia, komunikácie 

a informačných technológií; rozsah = 

minimálne 350 hodín; ukončenie – 

obhajoba písomnej záverečnej práce 

a  záverečná skúška 

V slovenskom prostredí je možné získať vzdelanie pre výkon riadiacich činností len 

prostredníctvom funkčného vzdelávania, ktoré je potrebné inovovať každých 7 rokov na 

funkčnom inovačnom vzdelávaní. Práve v tomto období prebieha už druhé kolo funkčných 

inovačných vzdelávaní pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorí sú vo funkcii viac 

ako 14 rokov. Na tomto mieste je potrebné skonštatovať, že po schválení tohto ustanovenia 

neboli riaditelia nadšení – čo už by sa mohli oni naučiť? Avšak aj po tomto druhom kole 

absolventi oceňujú, že sa mali možnosť opätovne vrátiť aj k teoretickým východiskám 

a nazrieť na svoju školu z inej perspektívy a navrhnúť niečo, čo inovuje ich riadenie, či už 

v oblasti pedagogického, personálneho riadenia alebo inej oblasti, v ktorej pociťujú deficit. 

V českom prostredí je kvalifikačná podmienka na výkon funkcie riaditeľa splnená po 

absolvovaní štúdia pre riaditeľov, v rozsahu 100 hodín. Je vhodné, že predpis umožňuje aj 

jeho náhradu (ktorá je vyšším stupňom vzdelávania) v podobe štúdia pre vedúcich 
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pedagogických pracovníkov, či dokonca bakalárskeho štúdia školského manažmentu. Túto 

rôznosť je potrebné oceniť, vedúci pedagogický pracovník, najmä teda riaditeľ má tak 

možnosť splniť tento kvalifikačný predpoklad nielen jedinou cestou, ako je tomu v SR. Za 

všetky v tabuľke uvedené druhy vzdelávaní získava absolvent osvedčenie. 

Zákon 317 (SR) Vyhláška 317/2005 (ČR) 

rozširujúce štúdium – absolvent získava 

kvalifikačné predpoklady na výkon pedago-

gickej činnosti ďalších podkategórií (v rámci 

kategórie učiteľ) a rozširuje kvalifikačný 

predpoklad na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu alebo predmetov 

študijného odboru 

štúdium na rozšírenie odbornej 

kvalifikácie – absolvent získava 

spôsobilosť vykonávať priamu 

pedagogickú činnosť na inom druhu 

školy alebo na inom stupni školy a tiež 

spôsobilosť vyučovať ďalšie predmety 

Obidve tieto štúdia sú vo svojej podstate rovnaké, nie je tu v ich základných ideách zásadný 

rozdiel. Rozdiely sú prítomné už v realizačnej podobe, keď: 

- v českom prostredí je možné ho realizovať len na vysokých školách, pričom absolvent 

získa osvedčenie a  

- v slovenskom prostredí môže okrem vysokej školy dané vzdelávanie poskytovať aj 

stredná škola vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia (pre 

pedagogických zamestnancov so stredným vzdelaním s maturitnou skúškou alebo 

vyšším odborným vzdelaním), pričom absolvent získa vysvedčenie. 

 

Zákon 317 (SR) Vyhláška 317/2005 (ČR) 

špecializačné vzdelávanie – 

cieľom je získanie 

profesijných kompetencií 

potrebných na výkon 

špecializovaných činností 

(všetky v zákone uvedené); 

rozsah = 100 – 160 hodín; 

ukončenie – obhajoba 

písomnej záverečnej práce 

a záverečná skúška 

štúdium pre výchovných poradcov – absolvent získava 

špecializáciu v základnom odbore, ktorá je 

predpokladom pre výkon špecializovanej metodologickej 

činnosti výchovného poradcu; rozsah = minimálne 250 

hodín; ukončenie - obhajoba písomnej záverečnej práce 

a záverečná skúška 

štúdium pre výkon špecializovaných činností 

(koordinácia v oblasti IKT, tvorba a následná 

koordinácia školských vzdelávacích programov, 

prevencia sociálno-patologických javov, špecializovaná 

činnosť v oblasti environmentálnej výchovy 

a špecializovaná činnosť v oblasti priestorovej orientácie 

zrakovo postihnutých) – absolvent získa ďalšie 

kvalifikačné predpoklady na výkon v zátvorke 

uvedených špecializovaných činností; rozsah = 

minimálne 250 hodín; ukončenie - obhajoba písomnej 

záverečnej práce a záverečná skúška 
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Zákon 317 ustanovuje jediný druh vzdelávania pre výkon všetkých špecializačných činností, 

s tým, že jednotlivé programy sú schvaľované akreditačnou radou v intenciách tohto druhu 

vzdelávania. V českom prostredí má výchovný poradca osobitné miesto, ostatné činnosti 

(uvedené v tabuľke) sú riešené podobným štúdiom na výkon špecializovaných činností. 

V čom je zásadný rozdiel je rozsah uskutočňovaného vzdelávania, ktorý je v slovenských 

podmienkach zásadne nižší, s maximom 160 hodín, pričom minimálny rozsah v ČR je 250 

hodín. Je isté, že už aj počas rozdielu 90 hodín (medzi obidvomi minimami je to pritom až 

150 hodín) je možné ponúknuť kvalitnejší rozvoj kompetencií na konkrétnu špecializovanú 

činnosť. 

 

Zákon 317 (SR) Zákon 563 (ČR) 

adaptačné vzdelávanie – cieľom je získanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon činností samostatného 

pedagogického zamestnanca; rozsah = nie je stanovený, 

prebieha v podstate počas celého roka; ukončenie – otvorená 

hodina a záverečný pohovor 

adaptačné obdobie - 

žiadne formalizované 

vzdelávanie; rozsah = nie 

je stanovený; ukončenie 

– atestačné konanie 

Adaptačné vzdelávanie sa realizuje podľa rámcového vzdelávacieho programu, ktorý je 

spracovaný v samostatnej smernici. Záujemca sa o slovenskom adaptačnom vzdelávaní viac 

dozvie v bakalárskej práci autora z roku 2016. V rámci českého zákona nie je adaptačné 

obdobie formalizované cez adaptačné vzdelávanie. Počas realizácie adaptačného obdobia 

má začínajúci pedagogický pracovník (učiteľ na prvom kariérnom stupni) podporu 

uvádzajúceho učiteľa v oblastiach dokumentácie školy, prevádzkovými podmienkami školy, 

metodického vedenia a priebežného a pravidelného hodnotenia jeho pedagogickej činnosti. 

Odborníci v personálnom manažmente upozorňujú na podceňovanie významu fázy 

orientácie a adaptácie a na neadekvátny postoj: ponechávanie väčšiny úloh s ňou spojených 

na spontánny priebeh (Valent, 2016, s.10). Průcha (2002, s. 26-27) uvádza, že absolvent 

počas prvého roku zistí nižšiu mieru pripravenosti na všetko, čo ho v učiteľskej práci 

a v škole čaká.  To, že nie je pripravený na konfrontáciu s realitou, povinnosťami 

a zložitosťou situácií v triede, vrátane viacerých problémových, je niekedy označované ako 

šok z reality alebo profesijný náraz. Zároveň je prvý rok učiteľovej práce v škole 

považovaný za rozhodujúce obdobie pre utváranie jeho profesijných zručností 

a zadaptovanie sa na úlohy, ktoré zabezpečuje učiteľská profesia a tiež na podmienky, ktoré 

sa vyskytujú v bežných školách. Adaptačný program podľa Šikýře, Borovce a Lhotkovej 
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(2012, s. 102) podporuje profesijný a osobnostný rozvoj začínajúceho učiteľa a pozostáva 

z oblasti výchovy a vzdelávania (obsahuje školský vzdelávací program, projektovanie 

a riadenie vyučovania a učenia sa žiakov), oblasť rozvoja osobnosti žiaka (obsahuje 

individuálny prístup, triedny manažment a riešenie problémov so žiakmi), sebarozvoj 

(obsahuje komunikačné zručnosti a riešenie problémov) a ostatné oblasti (obsahuje 

zoznámenie sa s prevádzkou školy a začlenenie sa do sociálnych vzťahov s kolegami). To 

všetko sú argumenty preto, aby adaptačný proces bol súčasťou vstupu absolventa do jeho 

prvého zamestnania. Získa dôležité praktické zručnosti, ktoré ako študent ani počas 

pedagogických praxí nemohol z podstaty veci nadobudnúť. Preto autor tejto práce považuje 

adaptačné obdobie za kľúčové a to bez ohľadu na to či je alebo nie je formálne ukončované. 

 

Zákon 317 (SR) Vyhláška 317/2005 (ČR) 

aktualizačné vzdelávanie – cieľom je 

udržanie profesijných kompetencií potrebných 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti 

pedagogického zamestnanca a na výkon 

riadiacich činností vedúceho pedagogického 

zamestnanca (funkčné aktualizačné 

vzdelávanie) alebo príprava na vykonanie 

atestácie (prípravné atestačné vzdelávanie), je 

zamerané najmä na aktuálne informácie 

využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti; 

rozsah = 20 – 60 hodín; ukončenie – záverečná 

prezentácia pred lektorom a účastníkmi alebo 

pred komisiou 

priebežné vzdelávanie – zamerané na 

aktuálne teoretické a praktické otázky 

súvisiace s procesom vzdelávania 

a výchovy (vrátane jazykového 

vzdelávania); rozsah = najmenej 4 

hodiny; ukončenie - nie je určené 

Priebežné vzdelávanie v ČR a aktualizačné vzdelávanie v SR sú vo svojej podstate totožné 

vzdelávania, ktoré poskytujú aktuálne informácie, ktoré súvisia s výkonom pedagogickej 

činnosti. Zatiaľ čo v slovenskom prostredí je tomuto druhu vzdelávania vyhradené rozpätie 

vyučovacích hodín, pri priebežnom vzdelávaní je stanovená len minimálna hranica, po 

prezretí niekoľkých poskytovateľov, je najčastejší rozsah programov v rozpätí od 5 do 40 

hodín, niekedy s presahom do 60 hodín, výnimočne sa objavujú aj programy s vyšším 

rozsahom, dokonca nad 200 hodín (v takomto prípade už by bolo vhodné, zaradiť tento 

program do inej skupiny, skôr možno na získanie spôsobilosti, či špecializačného štúdia). 

Súčasťou priebežného vzdelávania je aj jazykové vzdelávanie, ktoré nie je v našom prostredí 

riešené týmto spôsobom, ale je ponechané na jazykové školy a voľnočasové vzdelávanie 

pedagogického zamestnanca a to aj v prípade, že má ambíciu ukončiť toto vzdelávanie 
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jazykovou skúškou a stane sa tak spôsobilým na vyučovanie cudzieho jazyka. Jazykové 

vzdelávanie je však v súčasnosti potrebné, ba až nevyhnutné aj pre iných pedagogických 

zamestnancov a v tomto kontexte je v slovenskom zákone značná medzera, ktorú by bolo 

vhodné zaplniť. 

Zákon 317 (SR) Vyhláška 317/2005 (ČR) 

inovačné vzdelávanie – cieľom je 

zdokonaľovanie profesijných kompetencií 

potrebných na štandardný výkon pedagogickej 

činnosti alebo na výkon riadiacich činností 

(funkčné inovačné vzdelávanie), je zamerané 

na inovácie; rozsah = 60 – 110 hodín; 

ukončenie – záverečná prezentácia a pohovor 

pred komisiou 

 

Inovačné vzdelávanie nemá v českom prostredí prirodzený ekvivalent (možno rozsiahlejšie 

priebežné vzdelávania by mohli byť porovnateľné s týmto druhom vzdelávania), ide 

prioritne o vzdelávanie, ktoré je zamerané na rozsiahlejšie inovácie v pedagogickej činnosti 

pedagogického zamestnanca, v prípade vedúceho pedagogického zamestnanca o inovácie 

v oblasti riadiacich činností (viac je uvedené pri funkčnom vzdelávaní). 

 

Inštitucionálne zabezpečenie pre kontinuálne vzdelávanie 

Možno by sa na prvý pohľad mohlo javiť, že nejde o nejaký podstatný prvok, ktorý je 

dôležitý profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, avšak príklady z nedávnej histórie, 

kedy dochádzalo k rušeniu inštitúcií alebo znižovaniu ich personálnych kapacít hovoria 

o inej realite. Preto je aj tento podstatný prvok podrobený porovnaniu v texte diplomovej 

práce, pretože je taktiež dôležitý pre úspešnú implementáciu kariérového systému. Zákon 

totiž môže mnohé kroky a spôsoby jeho dosahovania navrhnúť, ak však nevytvorí 

podmienky pre to, aby ich bolo možné zabezpečiť, dané javy sa nestanú skutočnosťou (ale 

zostanú len chimérou, či utópiou). 

V zákone 563 sú stanovení títo poskytovatelia ďalšieho vzdelávania: vysoké školy, 

zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, v iných zariadeniach, ktorým 

bola ministerstvom udelená akreditácia. Akreditácia vzdelávacej inštitúcie (na dobu 6 rokov) 

aj vzdelávacieho programu (na dobu 3 rokov a to aj opakovane) je udeľovaná na základe 

stanoviska akreditačnej komisie. Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho 



87 

 

nástupcu. Vzdelávacia inštitúcia je povinná uskutočňovať vzdelávací program v súlade 

s rozhodnutím o akreditácii a viesť dokumentáciu o jeho uskutočňovaní. 

Zákon 317 stanovuje ako poskytovateľov školu alebo školské zariadenie, vysokú školu, 

organizáciu zriadenú ministerstvom, vzdelávaciu organizáciu iného ústredného orgánu 

štátnej správy, cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba, ktorá má 

v predmete činnosti vzdelávanie. Pri akreditácii ministerstvo prihliada na stanovisko 

akreditačnej rady a dochádza len k akreditácii vzdelávacieho programu (nie je možné 

akreditovať vzdelávaciu inštitúciu). Rozhodnutie o akreditácii je vydané najviac na dobu 6 

rokov. Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu. Poskytovateľ je 

povinný uskutočňovať vzdelávanie podľa akreditovaného programu, predkladať 

ministerstvu na jeho výzvu časový plán a miesto jeho uskutočňovania, viesť dokumentáciu 

o jeho uskutočňovaní, umožniť vstup do priestorov a poskytovať nevyhnutnú súčinnosť na 

účely kontroly a hodnotenia uskutočňovaného programu. 

Ako je vidieť slovenský zákon je v mnohých atribútoch úplne totožný s tým českým. 

Rozdiely sú v tom, že nedochádza k akreditácii vzdelávacej inštitúcie, len k akreditácii 

programu a zväčša na dlhšie obdobie (6 rokov), aj keď v tomto prípade nie je možné 

akreditáciu predlžovať (ako v ČR). V slovenskom zákone však pribudli vyššie právomoci 

ministerstva v oblasti kontroly a hodnotenia realizácie vzdelávacieho programu, aj keď 

doteraz neboli využívané (najmä z personálnych dôvodov) a nedochádza ani k odobratiu 

akreditácie podľa možností uvedených v zákone. 

 

3.6 Atestácie 

Zákon 317 definuje atestáciu ako overenie získaných kompetencií vymedzených 

profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického 

zamestnanca, ktorí ich získali profesijným rozvojom (kontinuálnym vzdelávaním, 

sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti). 

Zákon 563 definuje atestáciu ako overenie dosiahnutia profesijných kompetencií 

v jednotlivých oblastiach vymedzených štandardom učiteľa pre príslušný kariérny stupeň. 

Opäť sú obidve definície totožné, je teda veľmi pravdepodobné, že ako v predchádzajúcich 

aj v tomto prípade dochádzalo k vzájomným inšpiráciám a jedna alebo druhá krajina 
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prevzala niečo, čo sa v tej druhej nejakým spôsobom osvedčilo. Jediný rozdiel v rámci 

uvedených definícií vyplýva zo špecifika českého zákona, teda že je atestačné konanie 

určené len pre učiteľov. Ako bolo už uvedené tento krok zvýhodňuje jednu skupinu 

pedagogických pracovníkov pred ostatnými, čo nie je možné považovať za vhodné. 

 

Zložky atestácie 

Podľa zákona 317 atestáciu tvoria obhajoba atestačnej práce z oblasti výkonu činnosti 

a atestačná skúška, ktorá môže byť vykonaná ústne alebo prakticky. Obsah prvej atestácie je 

zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení 

odborno-metodického problému pedagogickej činnosti a podľa vymedzených profesijných 

štandardov jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov. Obsah 

druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých 

skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodického problému 

pedagogickej činnosti a podľa vymedzených profesijných štandardov jednotlivých kategórií 

a podkategórií pedagogických zamestnancov. 

Okrem toho je obsah prvej alebo druhej atestácie vymedzený vyučovacím predmetom alebo 

študijným odborom, pre ktorý pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady 

a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie. Atestácia sa vykonáva v tematickom okruhu, 

v rámci ktorého si pedagogický zamestnanec zvolí tému atestačnej práce a vykoná atestačnej 

skúšky. Okruhy sú pre kategóriu učiteľ stanovené vo vyhláške a pre ostatné kategórie 

pedagogických zamestnancov schvaľuje na návrh atestačnej organizácie ministerstvo. 

Zákon 563 overuje dosiahnutie profesijných kompetencií na základe hodnotiaceho 

pohovoru, ktorý zahŕňa obhajobu doterajšej práce učiteľa s využitím dokladov, ktoré 

podávajú prehľad o dosiahnutých profesijných kompetenciách a kvalite výkonu profesie 

učiteľa. Pohovor je doplnený o hodnotenie výsledkov práce učiteľa zo strany riaditeľa školy 

a hodnotenia uvádzajúceho učiteľa v atestačnom konaní pre druhý kariérny stupeň alebo 

hodnotiacej správy Českej školskej inšpekcie v atestačnom konaní pre tretí kariérny stupeň.  

Obsah atestácie pre postup do druhého kariérneho stupňa obsahuje naplnenie plánu 

profesijného rozvoja na základe dokladov preukazujúcich dosiahnuté profesijné 

kompetencie učiteľa, priebežnú dokumentáciu, ktorá bola vedená v priebehu adaptačného 
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obdobia a písomné hodnotenie uvádzajúceho učiteľa. Dosiahnutý pokrok v rozvoji sa 

porovnáva so štandardom učiteľa pre druhý kariérny stupeň počas atestačného pohovoru. 

Obsah atestácie pre postup do tretieho kariérneho stupňa obsahuje dokladové portfólio 

preukazujúce dosiahnuté profesijné kompetencie učiteľa, štruktúrovanú písomnú hodnotiacu 

správu o pedagogickom pôsobení učiteľa v škole za posledný rok (od školského inšpektora), 

písomné vyjadrenie školy k dokladovému portfóliu a k ďalším zložkám pôsobenia učiteľa 

v škole (riaditeľ školy). Dosiahnutý pokrok v rozvoji sa porovnáva so štandardom učiteľa 

pre tretí kariérny stupeň počas atestačného pohovoru. 

Zásadný rozdiel medzi atestáciami je v dokumentoch a spôsobe jej vykonania. 

V našom prípade ide o spracovanie atestačnej práce, ktorá má preukazovať získané 

kompetencie pre daný kariérový stupeň – čo v danom kontexte šírky všetkých oblastí, ktoré 

štandard obsahuje ani nie je možné a tiež atestačná skúška z tém daného tematického okruhu, 

zväčša teoretického charakteru (len ojedinele sa objaví žiadateľ, ktorý chce realizovať 

praktickú ukážku pred komisiou). V českom prostredí ide o pohovor nad portfóliom, čo je 

istotne vhodnejší spôsob preukázania takého množstva kompetencií. Už niekoľko rokov sa 

o ňom uvažuje aj u nás, avšak doteraz nebola podobná novela zákona ani predložená do 

schvaľovacieho procesu. Naopak za nevhodný prvok je možné považovať hodnotenie 

školského inšpektora (daná funkcia, či pozícia v školskom systéme nemá a ani by nemala 

mať takéto oprávnenia – posudzovať učiteľa na základe niekoľkých pozorovaní a napokon 

z toho spracovať hodnotiacu správu). Vhodnejší variant je uvedený v záverečnej správe RIA 

k návrhu novely zákona, kde školského inšpektora nahrádza tzv. odborný konzultant, 

ktorý adepta na atestáciu sprevádza jeden celý rok a v podstate robí aj 360° spätnú väzbu. 

Posledný obsahový prvok je posúdenie portfólia a práce učiteľa riaditeľom školy. Otázkou 

však zostáva, kto by takéto vyjadrenie poskytol, keď žiadateľom bude riaditeľ školy. 

 

Čo je potrebné splniť pred požiadaním o atestáciu 

Zákon 317 pred podaním žiadosti o atestáciu od uchádzača žiada splnenie požiadaviek: 

- byť na najbližšom predchádzajúcom kariérovom stupni, 

- mať 30 kreditov a absolvované prípravné atestačné vzdelávanie alebo 60 kreditov, 

- predložiť so žiadosťou aj atestačnú prácu. 

Zákon 563 pred podaním prihlášky k atestačnému konaniu žiada: 
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- vykonávanie činnosti učiteľa na druhom kariérnom stupni v dĺžke najmenej 7 rokov, 

- zaplatenie úhrady za atestačné konanie. 

Slovenské právo do schválenia zákona tiež požadovalo splnenie rokov praxe, pre prvú 

kvalifikačnú skúšku to bolo 5 rokov a pre druhú kvalifikačnú skúšku 10 rokov výkonu 

pedagogickej praxe. Je škoda, že sa táto podmienka do zákona nedostala. Pretože nie je 

možné očakávať, že učiteľ s nižším počtom rokov praxe je na takej praktickej úrovni (tacitné 

znalosti), aby ovládal všetky očakávané kompetencie. Ako uvádza Průcha (2002) skúseným 

profesionálom (učiteľ – expert) sa učiteľ stáva asi po piatich a viac rokoch výkonu 

pedagogickej činnosti (iným názvom nazýva túto 2. etapu ako profesijnú stabilizáciu). Iste 

je aj v tomto prechode z etapy profesijnej adaptácie do etapy profesijnej stabilizácie rozdiel 

medzi jednotlivcami, avšak je málo pravdepodobné, že druhú etapu adept dosiahne po roku, 

či dvoch rokoch praxe. K tejto skutočnosti v niektorých prípadoch došlo v slovenskom 

prostredí, keď takmer ihneď po dosiahnutí kariérového stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec, tento zamestnanec získal požadovaný počet kreditov a v dvoch rokoch praxe 

získal prvú atestáciu, počas obdobia od podania žiadosti po samotnú atestáciu, získal opäť 

požadovaný počet kreditov a napísal prácu a ihneď po absolvovaní prvej atestácie požiadal 

o druhú atestáciu. Túto získal do pol roka, čo v časovom rozsahu znamenalo, že pedagogický 

zamestnanec s 2,5 až 3 rokmi praxe je už druhoatestovaný a teda sa v oblasti kariérových 

stupňov už nemá kam posunúť. Je však otázne, či ozaj získal všetky kompetencie, ktoré by 

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou mal mať. Aj pedagogický zamestnanec s 3. 

stupňom vysokoškolského vzdelania totiž získa prvú atestáciu až po troch rokoch praxe 

a druhú atestáciu po šiestich rokoch praxe. Zákon teda umožnil pre niektorých (rýchlejších) 

značný precedens, ktorý sa do platnosti zákona nemohol v žiadnom prípade udiať. 

 

Inštitucionálne zabezpečenie pre atestácie 

Zákon 317 určuje, že atestáciu môžu uskutočňovať: 

- organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti 

kontinuálneho vzdelávania, 

- organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy (zdravotníctvo a vnútro), 

- vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy vysokoškolského štúdia 

druhého stupňa v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie. 
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Predsedovia atestačných komisií sú menovaní ministerstvom, ostatní členovia 

poskytovateľom atestácie (zväčša ide o zamestnancov daného poskytovateľa). Pre obidva 

kariérové stupne má komisia 5 členov, ktorí musia byť prítomní počas celého atestačného 

konania, nie je možné, aby počet prítomných členov komisie bol počas atestácie nižší. 

V prípade, kedy niektorý z členov sa na atestáciu nedostaví, má atestačná organizácia 

k dispozícii náhradníka, jedine ak z nejakých dôvodov chýba predseda, je nemožné atestačné 

konanie uskutočniť a toto sa prekladá na iný termín. 

Zákon 563 uvádza, že atestačné konanie pre tretí kariérny stupeň uskutočňuje ministerstvom 

zriadená a poverená právnická osoba – tzv. poverená organizácia. Pre druhý kariérny stupeň 

sú členovia atestačnej komisie určení v zákone a nie je potrebné ich menovať, komisia má 3 

členov (uznášaniaschopná je, ak sú prítomní aspoň 2 členovia). Pre tretí kariérny stupeň sú 

všetci členovia menovaní ministerstvom a komisia má 5 členov (uznášaniaschopná je, ak sú 

prítomní aspoň 3 členovia). Komisia podľa zákona nemá predsedu (aj keď je v návrhu 

vyhlášky o atestačnom konaní spomenutý) a jej členmi sú: 

- riaditeľ školy, v  ktorej učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť (ak koná atestačné 

konanie riaditeľ školy, je členom komisie riaditeľ rovnakého druhu školy), 

- školský inšpektor, 

- zástupca školy, ktorá poskytuje vzdelávanie alebo štúdium pripravujúce učiteľov, 

- učiteľ v treťom kariérnom stupni, ktorý vykonáva činnosť pedagogického pracovníka 

na inej škole rovnakého druhu a 

- zástupca z odbornej praxe. 

Členom atestačnej komisie môže byť len ten, kto absolvoval odbornú prípravu členov 

atestačných komisií zaisťovanú poverenou organizáciou. 

V slovenských podmienkach je náročné uskutočňovať proces atestácie z hľadiska 

samotného uskutočnenia atestačného konania pred atestačnou komisiou, keďže nie je 

možné, aby niektorý člen chýbal. V českých podmienkach by to bolo náročné najmä tým, že 

každý atestant by mal iné zloženie komisie. 

Pre porovnanie v SR môže poskytovať atestácie viacej organizácií a to vrátane vysokých 

škôl pedagogického zamerania, v ČR je to tzv. poverená organizácia. Aj v SR sa vedú už od 

schválenia zákona diskusie o tom, či by nemal byť len jeden poskytovateľ atestačného 

konania, ktorý by garantoval aspoň podobnú úroveň samotného atestačného konania a tiež 
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požiadaviek na atestačné práce (rovnakú úroveň asi ani nie je možné). Zatiaľ je zrejmé, že 

každý poskytovateľ má iné požiadavky a inú úroveň náročnosti a pedagogickí zamestnanci 

niekedy volia ľahšiu cestu. Poskytovanie atestácií jedinou organizáciou je žiadúce a vhodné. 

Aj keď je na mieste otázka, či by ju nemali garantovať samotní pedagogickí zamestnanci 

napríklad cez vlastnú profesijnú komoru a nie ministerstvo ako správny úrad štátu.  

Čo sa týka nižšej požiadavky počtu členov v ČR, aby bola atestačná komisia 

uznášaniaschopná, vzhľadom na jej špecifiká je to vhodné. Zákon napr. nerieši prechodné 

ustanovenie počas doby, kým bude dostatok učiteľov s tretím kariérnym stupňom, aby sa 

mohli stať členmi atestačnej komisie. Rovnako je a býva problematické zohnať do komisie 

zástupcu z odbornej praxe, v kontexte atestačného konania pre učiteľov je vôbec 

problematické identifikovať o koho vlastne ide. Lebo ak je to chápané v rovnakom kontexte 

ako pri praktických alebo odborných častiach záverečných, maturitných skúšok, kde sú, či 

by mali byť prítomní odborníci z praxe (t.j. kuchár, stolár, ...), tak by to mal byť učiteľ (či 

kto je vlastne pre účely atestácie odborník z praxe?). 

 

3.7 Kreditový systém, kariérový systém a odmeňovanie 

V poslednej podkapitole je priestor venovaný dvom častiam kariérneho systému, ktoré majú 

svoj vplyv na jeho úspešnosť, či neúspešnosť. Prvý z nich je riešený v slovenskom zákone – 

kreditový systém, druhý je v oboch, t.j. prepojenie kariérového systému s odmeňovaním. 

 

Kreditový systém 

Kreditový systém je riešený len v slovenskom zákone. Z textov, ktoré mal autor tejto práce 

možnosť čítať z českého prostredia, je zrejmé, že vyhodnotili takýto postup ako nesprávny 

a meniaci motiváciu pedagogického pracovníka ku vzdelávaniu. Aj u nás zneli takéto hlasy, 

avšak aj napriek týmto odporcom a mnohým pripomienkam pri schvaľovaní zákona, či aj 

pri tvorbe koncepcie je tento prvok v systéme obsiahnutý. 

Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov. 

Kredit je číselná jednotka, ktorá vyjadruje rozsah a náročnosť absolvovaného programu 

kontinuálneho vzdelávania, príp. autorstvo učebníc, učebných textov, pracovných zošitov 

alebo iných merateľných tvorivých aktivít (všetky musia súvisieť s výkonom pedagogickej 

činnosti). Po novele zákona pribudla možnosť získať kredity aj za vykonanú rigoróznu 
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skúšku, či štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka po 3 rokoch pedagogickej praxe (60 

kreditov). Kredity je možné získať aj za vzdelávanie získané v zahraničí a ktoré súvisí 

s pedagogickou činnosťou – tieto kredity priznáva akreditačná rada, ktorá vydáva 

pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov. Za vybrané 

vzdelávacie programy nie je možné získať kredity, ide najmä o tie programy, ktoré sú 

povinné, teda funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie, okrem toho aj za špecializačné 

vzdelávanie pre triedneho učiteľa a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (keďže tieto 

dve špecializované pozície sú honorované) a tiež prípravné atestačné vzdelávania.  

Žiaľ, po niekoľkých rokoch platnosti zákona, poslanci usúdili, že možnosť získať kredity aj 

overením kompetencií už nie je potrebná (pretože už všetci, čo nejaké kompetencie mali, si 

ich už overili – väčším nezmyslom ani nemohli argumentovať)  a tým zrušili možnosť získať 

kredity aj za neformálne vzdelávanie, sebavzdelávanie, či učenie sa v praxi. 

Celkove sa obavy kritikov ohľadom zmeny motivácie ku vzdelávaniu z väčšej miery aj 

naplnili, keď množstvo pedagogických zamestnancov absolvovalo aj nepotrebné, či dokonca 

nezmyselné vzdelávania, len aby získali kredity a tým aj kreditový príplatok. Ministerstvo 

akreditovalo akýkoľvek program a tak sa v extrémnom prípade mohlo stať, že pedagogický 

zamestnanec poberá 6 % k platu za absolvovanie niekoľkých vzdelávaní (cez už spomínané 

overenie kompetencií) v oblasti MS Windows, MS Word, MS Excel a MS Powerpoint, príp. 

ovládanie MS Outlock. Kreditový systém mal však na druhú stranu aj pozitívny účinok, keď 

primäl aj pedagogických zamestnancov, ktorí sa dovtedy nemali motiváciu vzdelávať, 

k vzdelávaniu a možno aj k atestácii. Poslanci napokon kreditový systém zmenili a doba 

platnosti kreditov – 7 rokov (aby prinútili pedagogických zamestnancov k opakovanému 

vzdelávaniu a zdokonaľovaniu sa) bola zrušená. Od 1.1.2018 teda kredity majú 

neobmedzenú platnosť (a s veľkou pravdepodobnosťou bude kreditový systém zrušený). 

Kreditový systém slúži na: 

- získanie kreditového príplatku vo výške 6 % (za 30 kreditov) alebo 2 x 6 % (za 60 

kreditov) – ide o prvú kariérovú cestu, t.j. cestu udržiavania kompetencií, 

- získanie prvej a druhej atestácie, kde sa 30 kreditov a absolvovanie prípravného 

atestačného vzdelávania alebo 60 kreditov použije pri žiadosti o atestáciu – ide o druhú 

kariérovú cestu, t.j. cestu získavania expertných kompetencií, 
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Po získaní prvej atestácie sa otvára cesta k niektorým vybraným špecializovaným 

činnostiam a tiež k pozíciám vedúcich pedagogických zamestnancov. Takto je kreditový 

systém nepriamo napojený aj na tretiu kariérovú cestu, t.j. k získaniu špecializovaných alebo 

riadiacich kompetencií. Týmito všetkými možnosťami je spojený kreditový systém 

s kariérovým systémom a to vo všetkých troch cestách.  

 

Kariérový systém a odmeňovanie 

Podľa zákona 317 je kariérový systém spojený s viacerými typmi príplatkov alebo posunu 

do ďalších platových tried. Posun medzi kariérovými stupňami znamená aj posun o jednu 

platovú triedu, napr. učiteľ s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je zaradený do: 

- 9. platovej triedy ako začínajúci učiteľ (690 €, cca 17 650 Kč), 

- 10. platovej triedy ako samostatný učiteľ (cca 760 € = 19 380 Kč) 

- 11. platovej triedy ako učiteľ s prvou atestáciou (cca 880 € = 22 410 Kč), 

- 12. platovej triedy ako učiteľ s druhou atestáciou (cca 1 000 € = 25 470 Kč). 

Za výkon špecializovanej činnosti je možné dostať príplatok len v dvoch prípadoch: 

- triedny učiteľ – 5 % platovej tarify platovej triedy, zvýšenej o 24 % ak je triednym 

učiteľom v jednej triede a 10 % platovej tarify platovej triedy, zvýšenej o 24 % ak je 

triednym učiteľom v dvoch a viacerých triedach, 

- uvádzajúci pedagogický zamestnanec - 4 % platovej tarify platovej triedy, zvýšenej o 24 

% ak je uvádzajúcim učiteľom pre jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca a 

8 % platovej tarify platovej triedy, zvýšenej o 24 % ak je uvádzajúcim učiteľom pre 

dvoch a viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov. 

Kreditový príplatok získa každý pedagogický zamestnanec, ktorému sú uznané kredity na 

účely jeho vyplácania vo výške: 

- 6 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, pri uznaní 30-tich kreditov a 

- ďalších 6 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, pri uznaní ďalších 

30-tich kreditov. 

Podľa zákona 563 je kariérny systém spojený s niekoľkými príplatkami. Za činnosť 

triedneho učiteľa: 

- na prvom stupni základnej školy, vyššom stupni 6 a 8 ročného gymnázia, na inej strednej 

škole príplatok vo výške 500 – 1000 Kč/mesačne, 
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- na druhom stupni základnej školy, nižšom stupni 6 a 8 ročného gymnázia príplatok vo 

výške 1000 – 2000 Kč/mesačne. 

Pedagogický pracovník za výkon špecializačných činností podľa § 28 ods. 2 má nárok na 

príplatok vo výške 1000 – 2000 Kč/mesačne. Uvádzajúci učiteľ za výkon činností z § 29c 

a učiteľ v treťom kariérnom stupni za výkon činností z §29f ods.2 prislúcha príplatok vo 

výške 3000 Kč/mesačne. 

Ako je vidieť, rozdiely sú aj pri financovaní jednotlivých činností. Motivácia našich 

pedagogických zamestnancov pre postup v rámci kariérových stupňov je zrejmá, za každý 

posun až po pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou je posun o jednu platovú 

triedu, teda napríklad rozdiel medzi začínajúcim učiteľom (učiteľ na 1.stupni základnej 

školy) a učiteľom s druhou atestáciou je cca 310 € (7 800 Kč), najvyšší základný plat je 

u učiteľa s druhou atestáciou po 32 rokoch praxe cca 1180 € (30 000 Kč). Ide o základný 

príjem bez príplatkov, minimálne kreditový príplatok urobí ďalších cca 140 € (3 600 Kč), 

triednictvo v jednej triede 60 € (1 500 Kč) = spolu teda bez iných príplatkov môže mať vo 

finále hrubú mzdu vo výške 1 380 € (35 150 Kč). 

V českom prostredí v rovnakom prípade, t.j. u učiteľa prvého stupňa v rámci 12. platovej 

triedy jeho platová trieda začína na sume 26 020 Kč (1 020 €) a končí na sume 33 930 Kč 

(1 330 €). Za triednictvo dostane 40 €, čo v maximálnej sume bez iných príplatkov môže byť 

vo výške 34 930 Kč (1 370 €). Rozdiely medzi stupňami školy pri výkone činnosti triedneho 

učiteľa v rámci českého zákona nie sú jasné. Prečo by mal učiteľ na prvom stupni dostať 

maximum 1 000 Kč a učiteľ na druhom stupni za rovnaký výkon činnosti je 1 000 Kč 

minimum. Tento rozdiel za výkon rovnakej činnosti je otázny. Za cenný prístup je možné 

považovať príplatok pre špecializované činnosti, ktorý je širšie poňatý a je možné dostať 

príplatok za väčšie spektrum, ako v slovenskom prostredí, kde je to len za výkon triednictva 

a výkon činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. 

Ako je vidieť pri starších učiteľoch nie je v rámci platu (bez špecializačných a osobných 

príplatkov, či odmien) až tak zásadný rozdiel (10 €, ak by však učiteľ zostal na kariérovom 

stupni samostatný pedagogický zamestnanec, bol by tento rozdiel v prospech českého až 235 

€, t.j. 6 000 Kč), avšak pri začínajúcom učiteľovi je rozdiel dosť vysoký = 330 € (8 400 Kč).  
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3.8 Zhrnutie zistení 

V tejto podkapitole sú zodpovedané výskumné otázky, ktoré boli položené na začiatku 

porovnávania. Ich zodpovedanie je rôzne náročné, prvá je zodpovedateľná najjednoduchšie, 

ostatné dve si vyžadujú dôkladnejšie porovnanie oboch predpisov. Zároveň je náročné 

vybrať práve tie zhody, či rozdiely, príp. možnosti využiteľnosti, ktoré patria medzi 

najvýznamnejšie (ide totiž o značne subjektívne posúdenie a iný autor by s nejakou 

pravdepodobnosťou mohol dospieť k odlišným záverom). Na základe štúdia teoretických 

zdrojov, spracúvania teoretických východísk a najmä samotných porovnávaných zákonov je 

možné konštatovať, že okrem spoločného východiska (29/1984 a vyhlášok) dochádzalo 

k vzájomným inšpiráciám aj pri tvorbe v súčasnosti platných právnych predpisov. 

 

Ako je definovaná profesia pedagogického zamestnanca? 

Už v základnej definícii pedagogického zamestnanca sú medzi SR a ČR rozdiely. Pokiaľ 

v slovenskom zákone je pedagogický zamestnanec osobou, ktorá vykonáva pedagogickú 

činnosť, v českom je to osoba, ktorá koná priamu vyučovaciu, výchovnú, špeciálno-

pedagogickú alebo pedagogicko-psychologickú činnosť priamym pôsobením na 

vzdelávaného. Spoločné majú obidve ustanovenia to, že daná osoba musí byť zamestnancom 

školy (právnickej osoby). Rozdiel, ktorý je uvedený v rámci základnej definície 

pedagogického zamestnanca sa potom ďalej nesie aj pri členení, kedy slovenský zákon 

rozlišuje pedagogických a odborných zamestnancov (ktorí vykonávajú odbornú činnosť) 

a český zákon vzhľadom na širšiu definíciu a viacero činností pozná len jednu skupinu 

pedagogických zamestnancov, medzi ktorých zaraďuje aj špeciálneho pedagóga 

a psychológa, či metodika prevencie v pedagogicko-psychologickej poradni. 

 

Aké sú zhody a rozdiely medzi kariérnymi poriadkami SR a ČR? 

Pri zodpovedaní tejto otázky je náročné určiť koľkým zhodám a rozdielom je v rámci oboch 

poriadkov potrebné venovať pozornosť. Vzhľadom na to, sú vybrané 3 najdôležitejšie zhody 

aj 3 najdôležitejšie rozdiely. 

Medzi najzásadnejšie zhody sú zaradené: 

1. Existencia 2. kariérnej cesty s definovaním štandardov – gradácia kompetencií 

prostredníctvom kariérnych stupňov a ich overovania prostredníctvom posunu medzi 
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nimi, vrátane povinného posunu v rámci prvých dvoch kariérnych stupňov (v SR – zo 

stupňa „začínajúci pedagogický zamestnanec“ na stupeň „samostatný pedagogický 

zamestnanec“, v ČR – z „prvého kariérneho stupňa“ do „druhého kariérneho stupňa“). 

2. Profesijný rozvoj ako cesta k dosahovaniu kompetencií (napr. kontinuálne/ďalšie 

vzdelávanie, sebavzdelávanie/samoštúdium). 

3. Atestácie – uskutočňovanie atestácií pre overenie získaných kompetencií vymedzených 

v jednotlivých oblastiach štandardu. 

Medzi najzásadnejšie rozdiely patria: 

1. Druhá kariérna cesta je v ČR určená len učiteľom, pre ostatných pedagogických 

pracovníkov nie je možná. V SR je táto cesta určená takmer všetkým skupinám – 

s výnimkou pedagogických asistentov a zahraničných lektorov, ktorí končia na stupni 

„samostatný pedagogický zamestnanec“ a 2.atestácia je určená len pedagogickým 

zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa.  

2. V ČR existuje povinnosť absolvovať špecializačné vzdelávanie ako podmienku na 

výkon špecializovaných činností. Jeho rozsah je zásadne vyšší oproti slovenskému 

zákonu, čo je v kontexte získania špecializovaných kompetencií vhodné. 

3. Existencia iných ciest ako získať vzdelanie pre výkon pozície riaditeľa v ČR. Tiež to, že 

takýto druh vzdelávania je povinný len pre riaditeľa školy, zatiaľ čo v SR je povinný pre 

všetkých vedúcich pedagogických zamestnancov. Okrem toho je v SR aj povinnosť 

povinného inovovania riadiacich kompetencií v 7-ročnom cykle v tzv. funkčnom 

inovačnom vzdelávaní. 

 

Ako je kariérny poriadok využiteľný pre profesijný rozvoj PZ? 

Pre zodpovedanie tejto otázky sú samostatne posudzované kariérne stupne (2.kariérna cesta) 

a kariérne pozície (3.kariréna cesta) ako dva prvky kariérneho poriadku. V prípade, že ide 

o spoločnú využiteľnosť nie sú v zátvorkách uvádzané skratky republík, ak je daný prvok 

len v jednej krajine v zátvorke za bodom je použitá skratka ČR alebo SR. 

Využiteľnosť pre kariérne stupne: 

 zvyšovanie kompetencií pre výkon pedagogickej činnosti – získavanie expertných 

kompetencií v rámci profesijného rozvoja, 

 dosahovanie štandardov pre kariérne stupne ako cieľové méty profesijného rozvoja, 
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 adaptačné obdobie a povinný posun do nasledujúceho kariérneho stupňa – čo 

predpokladá významný profesijný rozvoj počas tohto obdobia – z absolventa školy 

k samostatnému pedagogickému zamestnancovi, 

 zaradenie iných tvorivých aktivít do profesijného rozvoja, napr. tvorba učebníc (SR). 

Využiteľnosť pre kariérne pozície: 

 umožnenie výkonu špecializačných činností, ktoré sú určené len pre vyšší stupeň, 

 povinné vzdelávanie pre špecializačnú činnosť (ČR), 

 povinné vzdelávanie pre riaditeľov školy (ČR), 

 povinné vzdelávanie pre všetkých vedúcich pedagogických zamestnancov (SR). 

 

Aké podnety na zmeny vyplývajú z komparácie pre slovenský a český kariérový 

poriadok? 

Pri formulovaní tejto otázky autor vychádzal z toho, že nie je možné na základe zistení 

formulovať opatrenia, či odporúčania na prevzatie niektorého prvku do právneho predpisu 

druhej krajiny. Preto je otázka formulovaná len do podoby podnetov na zmeny, ktoré je 

potrebné podrobiť ďalšiemu posúdeniu a to nielen v kontexte porovnania slovenského 

a českého zákona. Podnetov na zmenu je viacero pre obidva kariérne poriadky a to najmä 

z dôvodu naštartovania diskusie v odborných kruhoch napr. pri formulovaní nového návrhu 

v českom prostredí a tiež pri zmenách, ktoré sú práve v tomto období pripravované v SR. 

V slovenskom prostredí sa v období január - apríl 2018 už diskutuje úplne nový zákon, ktorý 

nahradí zákon 317 a niektoré podnety sú už v jeho znení zapracované (pri tých podnetoch, 

je uvedený text (1.1.2019), čo je dátum, od ktorého by mal byť nový zákon účinný). 

Pre český kariérny poriadok vyplývajú zo zistení tieto podnety: 

1. oddeliť kategórie, ktoré vykonávajú špeciálno-pedagogickú alebo pedagogicko-

psychologickú činnosť do samostatnej skupiny, napr. „odborní zamestnanci“, 

2. vymedziť pojem pedagogická (príp. odborná – ak by bol akceptovaný 1.podnet) činnosť 

keďže ide o spoločný pojem používaný v zákone 563, 

3. doplniť medzi práva aj právo na ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj a medzi 

povinnosti doplniť udržiavanie a rozvíjanie svojich profesijných kompetencií, 
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4. keďže vedúci pedagogický pracovník je kariérová pozícia, odstrániť ju z §2 (ak je vedúci 

pedagogický zamestnanec zároveň v niektorej z predchádzajúcich pozícií a je len 

menovaný do funkcie, je ďalší dôvod na toto odstránenie), 

5. preformulovať definíciu kariérneho stupňa, 

6. nastaviť kariérové stupne aj pre ostatné kategórie pedagogických pracovníkov, 

7. prehodnotiť účasť cudzieho človeka pri atestácii medzi prvým a druhým stupňom, 

8. definovať „komplexnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť“ a vymedziť ju oproti 

„vzdelávacej a výchovnej činnosti“, 

9. ustanoviť pre riaditeľa školy povinnosť 3.kariérneho stupňa, aby mohol riadiť personálne 

či autoevalvačné činnosti, ktoré budú vykonávať koordinátor vlastného hodnotenia školy 

a mentor profesijného rozvoja, 

10.  zaviesť povinnosť sa vzdelávať pre výkon všetkých vedúcich pedagogických 

pracovníkov, nielen riaditeľa školy, školského zariadenia, 

11. zaviesť povinnosť absolvovať nejakú časť prípravy vedúcich pedagogických 

pracovníkov už pred vstupom do kariérovej pozície (funkcie), 

12. presnejšie vymedziť pojem profesijný rozvoj, 

13. zaviesť funkčné inovačné vzdelávanie ako obligatórnu požiadavku so zámerom získať 

také kompetencie, či dozvedieť sa o trendoch a inováciách, ktoré sú pre výkon vedúceho 

pedagogického zamestnanca potrebné, 

14. prehodnotiť postup a členov komisie pri atestácii, vrátane hospitácií a hodnotiacej 

správy od inšpektora, 

15. ustanoviť kto bude hodnotiteľom práce riaditeľa, ktorý si bude žiadať o vyšší kariérny 

stupeň (keďže nie je možné, aby si vyjadrenie poskytol sám), 

16. prehodnotiť člena atestačnej komisie „zástupca z odbornej praxe“ (argumenty sú 

v podkapitole 3.6). 

Pre slovenský kariérny poriadok vyplývajú zo zistení tieto podnety: 

1. zmeniť názov kategórie majster odbornej výchovy a zmeniť ju na podkategóriu „učiteľ 

odborného výcviku“, 

2. zrušiť možnosť náhrady atestácií pri dosiahnutí vysokoškolského vzdelania 3.stupňa, 
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3. umožniť pedagogickému zamestnancovi s druhou atestáciou vykonávať také 

špecializačné činnosti, ktoré by boli orientované do vnútra školy (napr. aj pozíciu 

koordinátora vlastného hodnotenia školy, či mentora profesijného rozvoja), 

4. zrušiť špecializačnú pozíciu „pedagogický zamestnanec cvičnej školy“ alebo „cvičný 

pedagogický zamestnanec“, keďže ide v rámci definície špecializovanej činnosti 

o činnosť, ktorá je vykonávaná súčasne s výkonom pedagogickej činnosti (1.1.2019), 

5. zaviesť pre výkon špecializačnej činnosti povinnosť absolvovať špecializačné 

vzdelávanie (1.1.2019, zatiaľ sa navrhuje výnimka pre tých, čo danú činnosť vykonávajú 

dlhšie ako 5 rokov, pre ostatných to už bude povinné), 

6. zaviesť povinnosť absolvovať časť prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov už 

pred vstupom do kariérovej pozície (funkcie), (1.1.2019, pre pozíciu riaditeľ), 

7. predĺžiť obdobie na ktoré je tvorená koncepcia rozvoja školy na 5-ročné obdobie - ako 

východisko pre plánovanie profesijného rozvoja, (1.1.2019), 

8. umožniť viac voľna na profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca, buď v podobe 

vyššieho počtu dní v rámci školského roka alebo tzv. sabatikalu po určitom počte 

odpracovaných rokov (táto možnosť je v návrhu (1.1.2019) – po 10 rokoch praxe, avšak 

zatiaľ je navrhovaná v podobe, kde zamestnanec nebude mať vyplácaný plat), 

9. umožniť získať vzdelanie pre vedúceho pedagogického zamestnanca aj iným spôsobom 

(napr. prostredníctvom bakalárskeho štúdia školského (teda odvetvového) manažmentu), 

10. umožniť opakované pridelenie akreditácie už akreditovanému programu na ďalšie 

obdobie (nielen jednorazová akreditácia na 5 rokov), 

11. zaviesť atestačné portfólio namiesto doterajšej atestačnej práci (1.1.2019), 

12. zaviesť podmienku výkonu činnosti pedagogického zamestnanca na určitom kariérnom 

stupni, kým požiada o atestáciu do vyššieho kariérneho stupňa (1.1.2019), 

13. ustanoviť len jednu poverenú inštitúciu na vykonávanie atestácií, 

14. ustanoviť pri komisiách minimálny počet členov, kedy je komisia uznášaniaschopná, 

15. zrušiť kreditový systém, keďže mení motiváciu pedagogických zamestnancov 

z profesijného rozvoja na finančné motivácie (1.1.2019), 

16. zaviesť špecializačný príplatok pre viacej (alebo všetky) špecializačné činnosti.  
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Záver 

 

Témou, ktorá bola spracovaná v tejto diplomovej práci je komparácia českého a slovenského 

kariérneho systému. Ide o tému, ktorá je veľmi zaujímavá a to najmä z pohľadu vzdelávacej 

politiky oboch našich republík, v tomto prípade orientovanej a špecifikovanej na 

problematiku kariérneho systému a profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.  

Využitie zistení je podmienené tým, že téma práce bola iniciovaná námestníčkou pre 

riadenie ekonomickej sekcie MŠMT v čase, kedy bol v ČR finalizovaný návrh novely 

zákona 563. Aj vzhľadom na to, je možné sa domnievať, že práca a jej zistenia vrátane 

naformulovaných podnetov by mali byť použité pre ďalší proces zmien v ČR. Tieto 

očakávania sú na mieste najmä preto, že novela zákona, ktorá bola predmetom komparácie, 

nebola v legislatívnom procese schválená. Z rozhovoru s pani námestníčkou vyplynulo, že 

v dohľadnej dobe sa žiadny nový návrh nepripravuje. Aj napriek tomu môže dôjsť 

k posúdeniu zistení tejto práce a tiež neschválenej novely, vrátane pripomienok jej 

oponentov a k prípadnej ďalšej analýze, ktorá ďalší návrh novely zákona 563 zlepší.  

Využitie zistení v slovenskom prostredí je otázne, t.j. do akej miery by boli ochotní autori 

nového zákona zapracovať niektoré podnety do jeho znenia. Keďže autor tejto práce je 

v tíme posudzovateľov zákona v jeho prvotnom znení (pred jeho finalizáciou a predložením 

do vnútrorezortného pripomienkového konania), je možné, že niektoré podnety sa dostanú 

do znenia aj v rámci tohto posudzovania. Ako je vidieť v poslednej podkapitole práce, sú 

v slovenskom prostredí niektoré z navrhovaných podnetov súčasťou návrhu nového zákona, 

aj keď je toho aj v samotnom znení návrhu ešte dosť veľa nedomysleného a v realizačnej 

rovine nedotiahnutého (k jeho schváleniu, je však potrebných množstvo legislatívnych 

krokov). Preto je potrebné v tomto období (posudzovanie zákona je do 19.4.2018) poskytnúť 

zistenia aj podnety z tejto práce pre tím tvoriaci zákon. 

Cieľom práce bolo zistiť rozdiely a zhodné riešenia v oblasti profesijného rozvoja v českom 

a slovenskom kariérnom poriadku. Na základe predloženého textu diplomovej práce je 

možné skonštatovať naplnenie uvedeného cieľa. 

V teoretickej časti sú najskôr predstavené východiská týkajúce sa profesie učiteľa a jeho 

profesijného rozvoja a to spracovaním značného množstva existujúcich zdrojov, ktoré sa 
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tejto téme v oboch republikách venovali a venujú. V druhej kapitole sa text venuje 

kariérnemu systému z pohľadu teoretických východísk. Prvá podkapitola uvádza čitateľa do 

problematiky strategického myslenia pri takýchto zásadných zmenách, k akým zavedenie 

kariérneho systému iste patrí. V nasledujúcich podkapitolách sú spracované teoretické 

východiská kariérnom poriadku a profesijných štandardoch. Ide o témy, ktoré v oboch 

krajinách značne rezonujú a preto nebol problém vyhľadať relevantné zdroje, niekedy ich 

bolo až priveľa a bolo potrebné z nich vybrať to podstatné. 

Praktická časť je spracovaná v tretej kapitole. Pre lepšie uchopenie samotnej témy a na 

splnenie cieľa boli stanovené štyri výskumné otázky. Špecifikum tejto komparácie spočívalo 

aj v tom, že ako významové jednotky boli vyhodnocované témy, v špecifických prípadoch 

aj idey či tvrdenia v kvalitatívnom porovnaní (nebol teda vyhodnocovaný výskyt a neboli 

použité žiadne kvantitatívne metódy používané pri bežnej obsahovej analýze). Najskôr je 

v podkapitole 3.1 spracovaný historický pohľad o súvislostiach, ktoré determinovali 

samotné znenia a zmeny v oblasti regionálneho školstva s dôrazom na profesijný rozvoj 

pedagogických zamestnancov a ich kariérny poriadok. Komparácia je spracovaná v rámci 

každej analytickej kategórie a podrobne sa venuje jednotlivým častiam a konkrétnym 

ustanoveniam z oboch porovnávaných zákonov. V niektorých prípadoch je argumentácia 

podporená aj s využitím teoretických východísk. Podkapitoly 3.2 až 3.7 sú do hĺbky 

venované analytickým kategóriám, ktoré sú podstatné pre posúdenie kariérnych systémov: 

Základné pojmy a ich definovanie v zákone (pedagogický zamestnanec, pedagogická 

činnosť, predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, kategórie a podkategórie 

pedagogických zamestnancov); Kariérový systém vrátane kariérového stupňa a kariérovej 

pozície a podmienok na zaradenie do kariérového stupňa čo pozície; Profesijný rozvoj 

(definovanie pojmu, profesijný štandard); Kontinuálne, ďalšie vzdelávanie; Atestácie; 

Kreditový systém, kariérový systém a odmeňovanie. 

Na položené výskumné otázky sú odpovede ponúknuté v podkapitole 3.8, kde sú spracované 

zistenia z komparácie a tiež podnety na zmeny, ktoré sú podnetom do diskusie, či ďalšieho 

ich posúdenia pri nasledujúcich úpravách oboch kariérnych poriadkov. 
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