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Abstract 

The paper deals with the competences of a special education teacher in 
the educational process. In the paper, we describe not only professional 
criteria, but also personal prerequisities that the given pedagogical 
profession should meet with regard to the complexity of the work. The 
work of a special education teacher requires a high degree of expertise, 
patience and empathy considering the challenging pedagogical situations 
that arise on a daily basis in the education of pupils with different types 
and degrees of disability. 
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Úvod 

Špeciálny pedagóg, ktorý vzdeláva žiakov v špeciálnych základných 
školách musí spĺňať vysoké kritériá, ktoré predpokladajú nielen teoretické 
poznatky, ale aj vlastnú tvorivosť a produkciu. Špeciálny pedagóg pomáha 
žiakom uľahčovať procesy učenia, pomáha žiakovi utvárať vzťah k sebe 
samému, k vlastnému životu a k spoločnosti. Jednou z možností ako dosahovať 
čo najlepší pracovný výkon, je vyhľadávať a zamestnávať na pracovných 
miestach schopných, kvalifikovaných a spôsobilých špeciálnych pedagógov, 
ktorí rozumejú práci a dokážu ju zdokonaľovať. Na to je nevyhnutné poznať 
obsah práce a pracovné podmienky, ako aj požiadavky, ktoré má spĺňať 
zamestnanec, aby podával kvalitný pracovný výkon.  

Špeciálna pedagogika je stále relatívne novou spoločenskovednou 
disciplínou s intenzívne rozvíjajúcim sa charakterom, ktorej referenčný rámec 
je flexibilne modifikovaný pod tlakom aktuálnych celosvetových tendencií 
a spoluutváraný v kooperácii a dialektickom vzťahu s ostatnými humanitnými 
odbormi. Obdobné nároky v zmysle flexibility, otvorenosti novým trendom 
a kooperatívnosti sú požadované od špeciálneho pedagóga ako odborníka, a to 
s dôrazom na sféru edukácie a vedeckovýskumnú oblasť (Růžičková, et al., 
2018). Úlohou špeciálneho vzdelávania je poskytovať individualizované 
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inštrukcie tak, aby vyhovovali potrebám heterogénnej skupiny žiakov 
s postihnutím. Vyhovieť požiadavkám a potrebám tejto skupiny žiakov je 
extrémne náročná činnosť, pretože každý žiak má svoje individuálne potreby, 
z ktorých vyplývajú individuálne požiadavky smerom k výchovno-vzdelá-
vaciemu procesu. Vzhľadom na to, si vzdelávanie týchto žiakov vyžaduje 
vysoko kvalifikovaného pedagóga (Johnson, Semmelroth, 2014). Orieščiková 
(2012) uvádza, že vyučovanie je cieľavedomý a dobre organizovaný proces, 
v ktorom pedagóg riadi a organizuje učebnú činnosť žiakov tak, aby si aktívne 
osvojili požadované učivo, rozvíjali svoje schopnosti a tým aj celú svoju 
osobnosť. V základných špeciálnych školách je vedenie a riadenie edukačného 
procesu náročnou úlohou a jej úspešnosť závisí predovšetkým od osobnosti 
špeciálneho pedagóga – od jeho odborných vedomostí, zručností, ale taktiež 
od jeho osobnostných predpokladov. 

Príprava na povolanie špeciálneho pedagóga sa za posledných 150 
rokov vyvinula (Brownell, et al., 2010). Z historického pohľadu sa špeciálni 
pedagógovia zameriavali na rozvoj efektívnych inštruktážnych a behaviorálnych 
intervencií u žiakov s postihnutím (Sindelar, Brownell, Billingsley, 2010). 
Zmena perspektívy na postihnutie, efektívnu prax a poskytovanie služieb 
žiakom so zdravotným znevýhodnením viedla k zmenám v koncipovaní 
a organizácii špeciálnej pedagogiky a následne aj k zmenám v štruktúre 
vzdelávania a prípravy špeciálnych pedagógov. V dnešnej dobe príprava 
špeciálnych pedagógov už stratila jedno konkrétne zameranie a prevláda v nej 
výrazná heterogenita (Brownell, et al., 2010). 

Odborné vedomosti a zručnosti špeciálneho pedagóga 

Podľa autoriek Dytrtovej a Krhutovej (2009) je potrebné osobnosť 
pedagóga chápať ako všeobecný model osobnosti človeka, vyznačujúci sa 
predovšetkým psychickou determináciou. Odborná spôsobilosť špeciálneho 
pedagóga sa líši v závislosti na jeho konkrétnej špecializácii, respektíve závisí 
od prostredia, v ktorom má uplatnenie (Kaleja, 2014). Pohľad na skúmanie 
podstaty profesionality pedagóga sa často segmentuje na jednotlivé cieľové 
zložky profesijnej identity – predovšetkým na profesijné znalosti a zručnosti 
(Dytrtová, Krhutová, 2009). Odborná spôsobilosť vychádza z odborných 
vedomostí a odborných zručností. K odborným vedomostiam zaraďujú Valenta, 
Müller (2007) vedomosti vyplývajúce zo špecifík osôb s postihnutím, taktiež 
tu zaraďujú znalosti vyplývajúce zo vzdelávacích a výchovných obsahov. 
K odborným zručnostiam zaraďujú napr. využívanie vhodných výchovných 
a didaktických metód a taktiež správne vedenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Ďalej sa zameriavajú aj na étos povolania, kde uvádzajú morálne 
postoje a zodpovednosť k vlastnej práci.  

Ako sme vyššie uviedli, odborné vedomosti a zručnosti sú jedným 
z najdôležitejších predpokladov pre výkon profesie špeciálneho pedagóga 
v špeciálnej základnej škole. Vzhľadom na špecifiká edukačného procesu 
musí byť špeciálny pedagóg dostatočne erudovaný, aby vedel vhodne 
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plánovať a riadiť edukačný proces. Musí poznať dôsledky postihnutia žiaka 
smerom k edukačnému procesu, aby vedel primerane zvoliť individuálne 
nároky na žiaka. V tomto smere je profesia špeciálneho pedagóga v špeciálnej 
základnej škole veľmi náročná, pretože musí ku všetkým žiakom pristupovať 
individuálne podľa aktuálnej vývinovej úrovne, na ktorej sa žiak nachádza 
(ide napr. o vývinovú úroveň v oblasti kognitívnej, rečovej, motorickej). 
V špeciálnej základnej škole uplatňuje špeciálny pedagóg poznatky zo 
špeciálnej didaktiky. Hlebová (2016, s. 21) uvádza, že „predmetom špeciálnej 
didaktiky je vyučovací proces a jeho priebeh v komunikácii so žiakmi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiaci so zdravotným postihnutím, 
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci), v ktorom sa 
rešpektujú individuálne schopnosti žiakov a dodržiavajú sa špeciálno-
pedagogické zásady, metódy a organizačné formy vyučovania“.  

Na základe uvedených skutočností je možné zosumarizovať prehľad 
odborných vedomostí a odborných zručností špeciálnych pedagógov, ktoré 
prezentujeme v tabuľke 1 a tabuľke 2. 
 
Tabuľka 1: Odborné vedomosti špeciálneho pedagóga vo vzdelávaní žiakov 
v špeciálnej základnej škole  

Odborné vedomosti 

špeciálneho pedagóga 

 znalosť dopadu postihnutia žiaka na edukačný proces 

 identifikovanie vývinových a individuálnych charakteristík 

žiaka 

 poskytovanie informácií ďalším odborným zamestnancom 

 eliminovanie problémových oblastí, ktoré vyplývajú 

z postihnutia žiaka na edukačný proces 

 neustále rozširovanie si odborných vedomostí a zručností 

v oblasti špeciálnej pedagogiky a príbuzných odboroch 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 2: Odborné zručnosti špeciálneho pedagóga vo vzdelávaní žiakov 

v špeciálnej základnej škole 

Odborné zručnosti 

špeciálneho pedagóga 

 uplatňovanie vhodných špeciálnopedagogických metód 

a špeciálnopedagogických zásad vo vzdelávaní žiakov 

v špeciálnych základných školách 

 uplatňovanie vhodných foriem vzdelávania 

 využívanie vhodných kompenzačných pomôcok vo vzdelávaní 

žiakov v špeciálnych základných školách 

 využívanie vhodných informačno-komunikačných technológií 

vo vyučovaní žiakov v špeciálnych základných školách 

 využívanie vhodných foriem hodnotenia žiakov 

 využívanie vhodných motivačných prostriedkov 

 vytváranie pozitívnej klímy v triede 

 primeraná kooperácia žiakov v edukačnom procese 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Komunikačné zručnosti špeciálneho pedagóga 

Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s každodennou prácou špeciálneho 

pedagóga je komunikácia v školskom prostredí. Komunikačné zručnosti sú 

v každej pedagogickej profesii veľmi dôležité. Ide o komunikáciu medzi 

jednotlivými subjektami, ktoré vstupujú do vzdelávania žiakov v špeciálnej 

základnej škole. Kaleja, Zezulková (2011) uvádzajú, že optimálna pedagogická 

komunikácia sleduje ciele, ktoré vyplývajú z edukačného procesu, garantuje 

primeranú emocionálnu klímu pedagogického procesu a vylepšuje vzťahy 

medzi subjektami a objektami edukácie. V rámci špeciálnej edukácie je 

komunikácia dôležitá vo vzťahu k jednotlivým subjektom a objektom, ktoré 

vstupujú, zasahujú a ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces. Ide o rovinu 

komunikácie medzi špeciálnym pedagógom a rodičom, špeciálnym pedagógom 

a žiakom, špeciálnym pedagógom a asistentom pedagóga a špeciálnym 

pedagógom a inými odbornými pracovníkmi.  

V nižšie uvedenej tabuľke 3 vymedzujeme špecifiká komunikácie 

špeciálneho pedagóga smerom k jednotlivým subjektom, ktoré akýmkoľvek 

spôsobom participujú na vzdelávaní žiakov v špeciálnych školách. Úroveň 

a spôsob komunikácie špeciálneho pedagóga sa odvíja od toho, s akým 

subjektom alebo objektom komunikuje (napr. rodič, žiak, odborný zamestnanec). 

Špeciálny pedagóg musí úroveň komunikácie vždy prispôsobiť úrovni 

komunikačnému partnerovi, aby mala komunikácia požadovaný zmysel 

a efekt. 

 

Tabuľka 3: Komunikačné zručnosti špeciálneho pedagóga 

Komunikačné 

zručnosti špeciálneho 

pedagóga 

 primeraná a vhodná komunikácia so žiakmi s rôznym druhom 

a stupňom postihnutia 

 využívanie vhodných alternatívnych a augmentatívnych 

komunikačných systémov 

 primeraná a vhodná komunikácia s odbornými zamestnancami 

 primeraná a vhodná komunikácia s rodičmi 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Komunikácia s rodičmi je v rámci edukačného procesu veľmi dôležitá. 

Každý pedagóg by mal pristupovať k rodičovi ako k partnerovi v rámci 
vzdelávania žiaka (Čapek, 2013). Veľmi dôležité u obidvoch aktérov (rodičia, 
pedagógovia) sú konkrétne očakávania od cieľov výchovy a vzdelávania 
v edukačnom procese, očakávania spôsobov vzdelávania a predstavy 
vychovávateľa a rodiča o úspešnosti dieťaťa. Odlišné predstavy v tejto oblasti 
sú často primárnym zdrojom konfliktov a vzniku negatívnych postojov 
jedného subjektu k druhému, ktoré sa podieľajú na vzniku negatívnej sociálnej 
klímy v triede a nevýhodného postavenia dieťaťa. Dôležitým predpokladom 
pozitívneho vzťahu medzi pedagógom a rodičom je rovnaká predstava 
o žiakovi úspešnom, o žiakovi bezproblémovom. V tomto smere máme na 
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mysli hlavne deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré 
vyžadujú zvýšenú starostlivosť ako pedagóga, tak aj rodičov (Šauerová, et al., 
2012). Citlivá komunikácia s rodičmi zohráva výraznú úlohu pri formovaní 
medziľudských vzťahov, budovania partnerstva pri výchove a vzdelávaní 
žiaka (Kaleja, 2014). Orieščiková, Hudecová (2020) uvádzajú, že prístup 
špeciálnych pedagógov k rodičom dieťaťa musí byť taktný, úprimný, bez 
príkazov, podnecujúci ku spolupráci.  

Okrem komunikácie s rodičmi musíme pamätať aj na samotnú 
komunikáciu so žiakom, ktorý sa vzdeláva v špeciálnej základnej škole. 
Bendová (2011) uvádza, že komunikácia je jedným z prostriedkov, ktoré 
významne ovplyvňujú priebeh a kvalitu edukačného procesu. Špeciálny 
pedagóg musí voliť primeraný spôsob komunikácie. Komunikácia so žiakom 
musí byť jasná a zrozumiteľná. Špeciálny pedagóg by nemal používať cudzie 
slová, dlhé vety pri vysvetľovaní učiva. Pokiaľ žiak nemá osvojenú verbálnu 
komunikáciu, musí špeciálny pedagóg zvoliť výber vhodného komunikačného 
systému, ktorý sa odvíja od individuálnych potrieb žiaka.  

Špeciálny pedagóg v rámci edukačného procesu často pracuje 
s asistentom pedagóga. Práca špeciálneho pedagóga a asistenta pedagóga musí 
byť jednotná. Vzhľadom na to, je tu veľmi úzka pracovná spolupráca, ktorá sa 
odvíja predovšetkým od efektívnej komunikácie. Špeciálny pedagóg musí 
asistenta pedagóga vhodne usmerňovať, a taktiež mu musí vedieť zdôvodniť 
špecifiká prístupov k jednotlivým žiakom. Ako uvádza Kováčová (2018) 
asistent pedagóga napomáha pri spoluorganizovaní činnosti počas výchovno- 
-vzdelávacieho procesu, ďalej sa zameriava na zvyšovanie motivácie u žiakov 
a pomáha im riešiť ich jednotlivé problémy. Asistent pedagóga sa aktívne 
podieľa na realizácii edukačného procesu. Pracuje podľa usmernenia a pokynov 
pedagóga. Pracuje hlavne so žiakmi, ktorí si vyžadujú vyššiu mieru pomoci. 
Pracuje so žiakmi hlavne individuálne podľa usmernenia pedagóga. Aktívne 
participuje na precvičovaní a fixovaní nadobudnutých vedomostí a zručností 
(Hrčová, 2018).  

Oblasti sebareflexie špeciálneho pedagóga 

Špeciálny pedagóg sa musí v rámci svojej pedagogickej činnosti 
zameriavať aj na vlastnú sebareflexiu, pretože ak sa pedagóg nezamýšľa 
spätne nad svojou prácou, môže to mať veľký vplyv na kvalitu jeho výkonu 
práce. V rámci správnej sebareflexie môže špeciálny pedagóg predísť aj 
syndrómu vyhorenia, pretože dokáže včasne zachytiť problémové oblasti vo 
výkone svojej práce. Pod pojmom sebareflexia pedagóga rozumieme riadenú, 
hodnotiacu reflexiu v procese komunikácie, vyučovania a hodnotenia žiakov, 
ktorá prebieha na základe interpretácie záznamov o vlastnej vyučovacej 
činnosti (Hrabal, Pavelková, 2010).  

Význam pedagógovej reflexie a sebareflexie spočíva v tom, že 
pedagóg je schopný kriticky preskúmať vlastnú činnosť, analyzovať ju, 
interpretovať, hodnotiť, premýšľať nad jej dôsledkami a praktické skúsenosti 
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dokáže teoreticky reflektovať. Ďalej je pedagóg schopný premýšľať a analyzovať, 
čo sa skrýva za jeho činnosťou. Toto objasňovanie je kľúčom k hlbšiemu 
porozumeniu vlastnej činnosti (Hrabal, Pavelková, 2010). 

Vzhľadom na to, že sa v špeciálnej pedagogike neustále aplikujú nové 

metódy, stratégie a prístupy k jednotlivcom s postihnutím, špeciálny pedagóg 

musí na to reflektovať v pedagogickej praxi. Kucharská, et al. (2013) uvádzajú, 

že učiteľská profesia vyžaduje celoživotné vzdelávanie. Špeciálny pedagóg sa 

musí vo svojej profesii neustále vzdelávať, pretože vzdeláva žiakov, ktorí si 

vyžadujú špecifické prístupy. Preto je dobre, ak sa špeciálny pedagóg v rámci 

sebareflexie zamýšľa aj nad tým, či dokáže meniť svoje zaužívané postupy vo 

vzdelávaní žiakov v špeciálnych základných školách a venuje dostatočnú 

pozornosť novým trendom, ktoré sa používajú v špeciálnej pedagogike. 

Tirpák a Uhrinová (2020) tvrdia, že pedagógovia v špeciálnych základných 

školách, ktorí sú so svojou profesiou spokojní a sú k svojej profesii patrične 

motivovaní, majú záujem zvyšovať si v rámci sebarozvoja svoje kompetencie. 

Základné oblasti sebareflexie špeciálneho pedagóga sme skompletizovali 

v tabuľke 4.  

 

Tabuľka 4: Oblasti sebareflexie v práci špeciálneho pedagóga 

Oblasti sebareflexie 

v práci špeciálneho 

pedagóga 

 sebareflexia v oblasti riadenia edukačného procesu 

 sebareflexia v oblasti komunikácie s rodičmi a inými 

odbornými pracovníkmi 

 sebareflexia v zvládaní záťažových a konfliktných situácií 

vplývajúcich z problémového správania žiakov v špeciálnych 

základných školách 

 sebareflexia zameraná na slabé a silné stránky v rámci 

špeciálnopedagogickej činnosti 

 sebareflexia smerom k ďalšiemu sebavzdelávaniu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ako uvádzajú Dytrtová a Krhutová (2009) pre osobnosť pedagóga sú 

významné aj komponenty, ktoré je možné odhaliť u pedagógov v akčnom 

prostredí (ako je napr. škola, výchovno-vzdelávací proces). Aj špeciálny 

pedagóg musí disponovať: 

 psychickou odolnosťou (rezistencia voči desintegrujúcim vplyvom), 

pohľad do podstaty a povahy problémových situácií (zodpovedajúca 

inteligenčná úroveň, kreativita, operatívne myslenie), 

 adaptabilitou a adjustabilitou (schopnosť alternatívneho riešenia situácií, 

psychická flexibilita), 

 schopnosťou osvojovať si nové poznatky (schopnosť účinne regulovať 

svoje vnútorné a vonkajšie aktivity s ohľadom na aktuálne situačné 

kontexty), 

 sociálnou empatiou a komunikatívnosťou. 
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Osobnostné predpoklady špeciálneho pedagóga 

Růžičková, et al. (2018) taktiež uvádzajú, že by sme mali brať 

v úvahu nielen vzdelanie a praktické skúsenosti špeciálneho pedagóga, ale 

predovšetkým aj jeho osobnosť, ktorá výber povolania ovplyvnila. Ďalej by 

sme mali brať do úvahy aj jeho vlastnosti, schopnosti a rysy, ktoré mu zároveň 

umožnia pri tejto profesii zotrvať (ide napr. o úroveň frustračnej tolerancie, 

odolnosť voči záťaži, flexibilita a v najvšeobecnejšom slova zmyslu psychická 

odolnosť). Spomínané oblasti do istej miery predikujú nielen úspešnosť 

jednotlivca v roli špeciálneho pedagóga, ale aj jeho potenciálnu náchylnosť 

k vzniku syndrómu vyhorenia. V tabuľke 5 uvádzame niektoré osobnostné 

predpoklady špeciálneho pedagóga. 

 

Tabuľka 5: Osobnostné predpoklady špeciálneho pedagóga 

Osobnostné 

predpoklady 

špeciálneho pedagóga 

 úroveň frustračnej tolerancie špeciálneho pedagóga 

 odolnosť voči psychickej záťaži, ktorá vyplýva 

z každodenných problémových situácií v rámci vzdelávania 

v špeciálnej škole 

 flexibilita v rámci edukačného procesu – prispôsobenie sa 

individuálnym potrebám žiakov 

 empatia 

 trpezlivosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Záver 

Profesia špeciálneho pedagóga je veľmi náročná. Špeciálny pedagóg 

musí spĺňať nielen odborné kritériá, ale aj osobnostné predpoklady, ktoré 

často predikujú úspešnosť jednotlivca v roli špeciálneho pedagóga. Pri 

profesii špeciálneho pedagóga je potrebné dávať si pozor na psychické 

preťaženie, ktoré súvisí s každodennými záťažovými situáciami, ktoré 

vyplývajú z edukačného procesu v špeciálnych základných školách. Špeciálny 

pedagóg by si mal vedieť určiť hranice medzi pracovaným a osobným 

životom, aby nedošlo k jeho preťaženiu, čo neskôr môže viesť až k úplnému 

vyhoreniu v špeciálnopedagogickej profesii.  
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