Valorizační vodítko
Obsah
Byl dokument skripta změněn?
- Ano
Kde došlo ke změnám?
-

Vlastní úvod, grafika titulní strany, odborné termíny, kontakty na českého vydavatele českou
univerzitu v Praze.

Jaké změny nastaly?
-

Celý úvod ve vztahu ke kulturním rozdílům, důraz na osobnostní kompetence, potřeba školit
už na středních školách
Stylistické formulace, rozdělení dlouhých německých vět, vysvětlující adjektivum apod.
Přizpůsobení odborných slov podle českých norem a zvyklostem.

Proč došlo ke změnám? Jsou národností specifika jako důvod?
-

-

Vlastní úvod, vůbec vysvětlení smyslu projektu, důraz na samostatnost a aktivitu– díky běžné
české nesamostatnosti a pasivitě, malé osobní zodpovědnosti, např. přesné dodržování úkolů,
časů apod. Důraz na příklad německé preciznosti, domýšlení důsledků svého jednání, význam
týmové práce, zodpovědnost jednotlivce v týmu.
Speciální národní odborné pojmy dle ČSN.
Stylistické zjednodušení, kratší věty – jinak by měli středoškoláci problém skriptu rozumět.
Klasické změny díky rozdílu české a německé skladby vět.

Došlo k optimalizaci?
-

Při výuce byl původní výlet do Londýna pojat jako příklad, prakticky si každá škola zvolila svůj
projekt.

Uvedení do praxe
-

Obchodní akademie Kroměříž – Morava
Odborná střední škola ŠKODA AUTO, Ml. Boleslav
Klub projektového managementu, VŠE Praha
Pomocný materiál pro katedru managmentu, FPH, VŠE Praha.
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PIA sumární evaluace – odborný tým poradců
A) Aktivity projektu
1. Jednání: Jak hodnotíte jednání, kterých jste se účastnil s ohledem na
a. Organizaci a průběh – ano, vždy dobrá
b. Jasnost a zacílenost – ano, jasné, zacílené
c. Propojení - dobré
d. Koordinace aktivit v projektu - výborná
2. Konference
a. Organizace a průběh – velmi dobrá
b. Kvalita přednesů – uspokojivá, věcná
c. Průhlednost výsledků projektu – srozumitelná

B) Národní výsledky
1. Jádro produktu: Jak hodnotíte kvalitu a praktičnost produktů (PM, Podklady k výuce,
Výukový nákres) ve vaší zemi? – srozumitelné, použitelné, jasné
2. Diseminace: Jak hodnotíte diseminační aktivity s ohledem na dlouhodobé zakotvení
konceptu v zemi? – Plán má jasnou strategii, cíle, tým je zkušený.
C) Projektový management
1. Komunikace: Jak hodnotíte komunikaci mezi partnery projektu? – vždy jsme spolu
komunikovali dobře.

2. Spolupráce: Jak hodnotíte spolupráci mezi:
a) národní agenturou ve své zemi? - dobrá
b) Projektovými partnery a koordinátory /ITB/? - dobrá
c) Mezinárodními projektovými partnery? – uspokojivá

D) Podněty
1. Máte další ideje popř. podněty pro pokračování PM projektu pro školy v ČR?
-

Zapojit i soft skills (tvorba týmu, vedení týmu, řešení problémů, komunikace, motivace
Nutná školení pro interkulturní vztahy

2. Jak dalece si dovedete představit pracovat na další podobné iniciativě?
-

Velmi rádi se zapojíme: publikace, semináře, prohloubení projektu, aplikace na školy.
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Diseminace v ČR
Jaké diseminační úsilí jste doposud vyvinuli?
-

4 vyučovací materiály pro zvolené školy
Nabídka pro výuku na katedře managementu FPH, VŠE
Plakáty ve dvou velikostech
Vlastní webová stránka projektu se všemi důležitými informacemi, zprávami, podklady a
fotografiemi
Zapojení projektových prací studentů na fakultě – Honors Akademia
Podobná vzájemná spolupráce s německými studenty v Regensburgu

Jaké cílové skupiny byly osloveny?
-

Odborníci pro vyhodnocení konceptu – ze škol a z praxe
Ředitelé středních škol v regionu Zlín
Konkrétní učitelé kurzu v Kroměříži a Mladé Boleslavi
Studentský univerzitní klub PM, VŠE v Praze – spolupráce na projektu
Honors Akademia – studenti výběrového programu s důrazem na praxi

Jak dlouhodobé jsou diseminační aktivity?
-

Studijní podklady, skripta jsou použitelné řadu let a jsou i přístupná
První pedagogické zkušenosti mohou být opakovány na jiných místech
Použitelná je i zkušenost prvních studentů na projektu
Další nabídky středním školám
Školy mají další roky možnost volního předmětu
Využití je na několik let i pro Honors Akademia

Byly použity pro rozšíření další materiály?
-

Plakát, brožury, vlastní webová stránka: http:projektmanagement.vse.cz
Setkání, semináře: ¨
Interní jednání na fakultě, tvorba týmu projektu
Jednání odborníků
Návštěvy na středních školách, setkání s učiteli a studenty
Setkání s Honors Akademia v Praze a Regensburg /partner
Školení pro učitele na školách (Kučera z VŠE a Ort z praxe)
Pozvání partnerů na meeting do Lodze a na závěrečnou konf. do Bratislavy.
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Shrnutí studie proveditelnosti a jednání expertů
Výsledky týkající se přizpůsobení a optimalizace základního kurikula projektového řízení
jakož i možné uvedení PM do odborné praxe.
• Jak byl proveden rozhovor studie proveditelnosti?
1. Mgr. Dušan Kučera, MBA
-

VŠE v Praze, Mezinárodní škola podnikání a managementu
Koordinátor mezinárodního programu MBA a firemního vzdělávání
Koordinátor projektu PIA pro ČR
Učitel, lektor.

2. Mgr. Vladimír Ort
-

Jednatel vzdělávací společnosti KUSTOD, sro.
Projektový parnter s školou v Kroměříži, která se podílela na projektu přípravou otevření
pobočky ve Zlíně.

•

Kteří odborníci byli dotazování

1.
-

Doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Ředitel Střední odborné školy ŠKODA AUTO – dcera koncernu VW.
Zkušený akademit a pedagog
Vedoucí projektu PIA na škole, podíl na odborném přizpůsobení podkladů pro učně a
studenty
2. Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
- CEO Rockwell Automation- vedoucí evropských projektů pro průmyslové firmy
- Prorektor VŠP a.s., spolupráce na úpravě materiálů dle norem ČSN a praxe českých podniků.
3. Ing. Eva Konečná, Ing. Hana Remeteiová, Ing. Lada Tauferová
- Obchodní akademie Kromeříž
- Zkušené pedagožky

•

Kdo tvoří skupinu Stakeholderů?

1. Prof, Ing. Ivan Nový, CSc. – prodekan Fakulty podnikohospidářské na VŠE v Praze, akademický
ředitel projektu PIA v ČR
2. PhDr. Mojmír Šemnický – ředitel Obchodní akademie Kroměříž, parnter projektu
3. Doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. - ředitel Střední odborné školy ŠKODA AUTO – dcera koncernu
VW.
4. Bc. Petr Lev – zakladatel univerzitního Klubu PM na VŠE – odborný korektor, implikátor
5. Ing. Monika Barton, MBA – lektorka firem, katedra managementu, FPH, VŠE
6. Mgr. Vladimír Ort - Jednatel vzdělávací společnosti KUSTOD, sro.
7. Ing. Ladislav Habásko – lektor a konzultan pro firmy
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• Jaké jsou zásadní výpovědi odborníků pro studii proveditelnosti s ohledem na
1) přizpůsobení základního kurikula 2) dlouhodobé zaveden PM do odborné praxe?
Pozitiva:
- materiál odrážel verzi delšího vývoje – lze pokračovat a navazovat
- skriptum odpovídá preskriptivní metodice – typu PM „vodopád“ podle standardu: DIN 69601
-

a ISO 21500
dobré zpracování a struktura s praktickým příkladem – lze používat
dobré propojení teorie s logistikou praxe
podpora projektového týmu
dobré doplnění stávajících osnov SŠ
podpora osobnostních vlastností, soběstačnosti, schopnosti analýzy, rozhodování apod.

Nebezpečí:
-

časové nároky na PM – málo prostoru v rozvrhu škol – nutno řešit principiálně na škole
neznalost studentů předem o PM
student potřebuje pedagogickou podporu, nemůže se skriptem pracovat sám
nelehké vyhodnocování předmětu – upřesnovat dle zkušeností a možností

•

Přizpůsobení odbornýchtermínů pročeštinu

1. Ano, některé pojmy nutno odborně přeložit a porovnat s odbornou terminologí českého
jazyka, rovněž upravit logickou stavbu vět, zkratek a styl
2. Celá filozofie a struktura projektu, učebních podkladů byla důkladně prohovořena na
workshopu odborníků. Výsledky byly protokolovány.

•
-

Ano, národní odborné pojmy
Pedagogické úpravy
Organizační úpravy navržených postupů dle místních podmínek
Osobní podpora učitele pro studenty v projektu
Podklady byly včas vytištěny a dodány školám

•
-

-

Zapracování připomínek do podkladů

Zpoždění zapracování? Dokdy náprava?

Další požadavky jsou dlouhodobějšího charakteru a podmíněné místními podmínkami školy a
studentů a projektů

• Seznam odborníků, se kterými lze dál počítat
Viz seznam výše.
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Dokumentace implementační fáze
Uvedení do praxe
Na kterých školách došlo k implementaci konceptu?
-

Obchodní akademie Kroměříž
Odborná střední škola SKODA AUTO, Ml. Boleslav
VŠE, Praha, katedra managementu, Praha
Univerzitní klub PM na VŠE v Praze
Honors Akademia na VŠE Praha

Do které kategorie školy patří?
-

Vysoká
Střední
Střední odborná
Doplňkový program pro studenty VŠ

Kolík žáků bylo zapojeno?
-

Různě dle škol a tříd – celkem 15 v Kroměříži, 13 v Boleslavi
Vždy 2 hodiny týdny během jednoho semestru
50 studentů Honors Akademia

Kdo jsou kontaktní osoby projektu:
-

Mgr. Dušan Kučera, MBA – dusan.kucera@vse.cz
Prof. Dr. Ivan Nový – novy@vse.cz

Výukový materiál
Pracuje se na školách pomocí daného materiálu? Mohly být využity přeložené a vydané
podklady?
-

Samozřejmě, studenti i učitelé

Dokumentace
-

Fotky, web, brožury, zápisy škol a programů, prezentace
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Další vzdělávání učitelů
•
•
•
•
•

Kolik seminářů proběhlo? = 3x
Kolik učitelů se účastnilo? = 10 při uvádění a 3 pracovně přímo
Používaly se přitom podklady = skripta? Ano
Kdy se prováděly = 2013 dle zprávy
Na jakých insitucích = partnerských školách a firmě

Dokumentace
-

2 smlouvy se školami
Smlouva s partnerskou firmou
Dohody s odborníky
Průběh školení, prezentace, docházka, fotografie, ověření na místech…
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