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The project model of teaching - the modern method of the seminars
and practices
Abstract
The aim of this work is to point out the possibilities of new, modern forms of the
teaching at University of Economics in Bratislava. Besides the classical, authentic forms
of schooling it is possible to use the attractive, innovative ways in form of project
teaching. The vision is to prepare interesting efficient seminars and practices for
students, using the synergy of the team members. In the paper we describe the
project model bringing the solution outline, including the final evaluation of the
development and the results.
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Úvod
Postupná transformácia ekonomiky, spoločnosti, vzdelávania vyžaduje chápanie
ľudského potenciálu. Od znalostí, vedomostí, motivácie a entuziazmu človeka
vykonávať pracovnú činnosť závisí úspech každej organizácie. Intelektuálny kapitál je
faktorom, ktorého hodnota neustále stúpa a ovplyvňuje schopnosť firmy uplatniť sa na
trhu.
Vysoké školy každoročne "chrlia" právnikov a manažérov, ktorí ťažko hľadajú
uplatnenie. Nezamestnanosť ľudí mladších ako 24 rokov na Slovensku atakuje hranicu
36 percent /www.neulogy.com/.
Kvalitné vysoké školstvo umožňuje získať kľúčové kompetencie potrebné na
plnohodnotné zapojenie absolventov do spoločnosti a ich uplatnenie na trhu práce.
Potreba spoločnosti definovať smerovanie vysokého školstva vyžaduje nájdenie
vhodných prostriedkov na zvyšovanie konkurencieschopnosti jednotlivých inštitúcií
univerzitného vzdelávania, vrátane našej Ekonomickej univerzity. Systém vzdelávania
by mal poskytovať študentom možnosť osvojiť si základné kľúčové zručnosti tak, aby
sa stali na trhu práce pružnou pracovnou silou schopnou prispôsobovať sa
požiadavkám znalostnej ekonomiky, aby boli schopní neustále pracovať s novými
informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich nielen teoreticky, ale aj v praxi
/Merkúr, 2007/ a aby dokázali flexibilne reagovať na požiadavky trhu, boli tímovými
hráčmi a s plným nasadením vedeli riešiť aktuálne problémy hospodárskej praxe.
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Kľúčovým sa javí systematické vzdelávanie študentov orientované na prax na báze
úzkej spolupráce s korporátnym sektorom.
Súčasná situácia dokazuje, že existujúci systém vzdelávania
Ekonomickej univerzity je nepostačujúci a je potrebné ho zlepšiť.

študentov

V Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávanie v SR na najbližších 15 - 20 rokov sa
uvádza, že hlavným cieľom reformy školstva v SR je premeniť tradičné
encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné školstvo na tvorivo - humánnu
výchovu a vzdelávanie a poznatkovo - hodnotné školstvo, kde je dôraz na aktivitu a
slobodu osobnosti, jej silu vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob bytia pre život v
novom tisícročí. Za kľúčové kompetencie sa považujú: komunikačné schopnosti,
personálna a interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy,
pracovať s modernými informačnými technológiami, formovať občiansku spoločnosť.
Výchovno-vzdelávací proces už nepredstavuje iba vytváranie nových vedomostí a
zručností študentov. Sú naň kladené ďalšie požiadavky - požiadavka reality, globality,
sociability, finality, kritickosti, racionality, efektívnosti. V súvislosti s týmito novými
požiadavkami sa vynára pred učiteľmi otázka, ako dosiahnuť splnenie týchto
požiadaviek. Existujú účinné prostriedky, ktorými možno ľahko a rýchlo modernizovať,
racionalizovať a optimalizovať vyučovanie? Nazdávame sa, že jedným z takýchto
silných prostriedkov, ktorý umožňuje kognitivizáciu, emocionalizáciu, motiváciu,
socializáciu, axiologizáciu a kreativizáciu osobnosti, je projektové vyučovanie.
/Petrašková, E., 2007/. Práca bola spracovaná v rámci medzinárodného projektu EU:
PIA - Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug zur Entwicklung und
Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung.

1. Základné organizačné formy priamej výučby
K základným formám priameho vyučovania na vysokej škole je prednáška,
seminár alebo cvičenie.

Prednáška je forma, pri ktorej učiteľ prednesie študentom informácie zo zvolenej
problematiky formou ústnej prezentácie, pričom využíva nástroje a techniky, didaktické
pomôcky, ktoré vhodným spôsobom doplňujú jeho prejav.
Seminár /Šlosár, R., 2012/ je organizačná forma skupinového vyučovania.
Zúčastňuje sa na ňom študijná skupina /obyčajne 5 - 25 / študentov, ktorí si vybrali
daný seminár. Podľa charakteru predmetu a používania jednotlivých metód je
rozdielna vnútorná náplň seminára. Je tu priestor na vydiskutovanie si poznatkov
získaných na prednáškach a pri štúdiu odbornej literatúry. Semináre sa rozdeľujú na
odborné, špeciálne, výberové a diplomové.
Cvičenie /Šlosár, R., 2012/ je tiež organizačná forma skupinového vyučovania, na
ktorej si študenti cieľavedomým opakovaním upevňujú vedomosti získané na
prednáške, nadobúdajú potrebné zručnosti. Zaraďuje sa medzi organizačné formy
nižšieho inovačného stupňa ako seminár.

555

2. Projektové vyučovanie
Projektovanie, tvorba projektov a ich aplikovanie v praxi sa stalo v súčasnosti
významným spoločenským nástrojom ako uplatniť myšlienku alebo víziu do života.
Projektovanie je významný nástroj podnikateľskej praxe, kde sa pripravujú nové
produkty, propagačné kampane, projekty pre regióny. Projektovanie vstúpilo postupne
aj do vzdelávanie. Je výbornou pomôckou pre podporovanie cieľavedomostí študentov,
ich tvorivej činnosti /Filo,P. - Lipianska, J., 2005/ s potenciálom na manažérske
praktiky. Pri jeho správnej aplikácie, je schopné hľadať a ponúkať riešenia existujúcich
potrieb alebo generovať nové potreby, hoci sme si vedomí, že inovatívnym formám
ruže nekvitnú.
2.1 Čo je to projekt?
V marketingu projekt zahŕňame pod pojem produkt, ktorým rozumieme všetko,
čo môže spotrebiteľ alebo organizácia nájsť na trhu. Produktom rozumieme, tovary,
služby, osoby, myšlienky, organizácie, miesto a tiež projekty. Filo /Filo,P.-Lipianska,J.,
2005/ chápu pod projektom proces, ktorý sa zaoberá riešením problémov alebo
zhodnocovaním dostupného potenciálu a príležitostí.
Na druhej strane Mareš rozumie pod projektom /projektovaním/ v praxi overený
postup rozhodovacích procesov so zreteľom na špecifické organizačné procesy /Mareš,
S., 1979/ a zvolené ciele
Podľa DIN 69901 sa pod projektom rozumie zámer, ktorý je vo svojej
komplexnosti poznačený neopakovateľnosťou podmienok. K tomuto patria obzvlášť
ciele, existujúce obmedzenia (medzi inými časové, personálne, finančné) ako aj
nevyhnutná špecifická organizácia projektu. V podstate ide o to, vyriešiť v tíme zložité
problémy v obmedzenom čase, s obmedzenými prostriedkami.
Projekty je možné deliť podľa niekoľkých kritérií, za najdôležitejšie pokladáme podľa

určenia cieľa /Filo,P. - Lipianska, J., 2005/:
•
•
•
•

stavebné
technologické
vývojové
organizačné

alebo podľa charakteru prijímateľa (cieľovej alebo dotknutej skupiny) na:
• vývojové projekty: podľa marketingového mixu /4 P/ slúžia na uspokojovanie
potrieb spotrebiteľov produktov,
• podnikateľské projekty: riešia obchodné vzťahy,
• regionálne projekty: sú zamerané na základné životné potreby regiónov
/bývanie, voda, plyn, kanalizácia a pod./
• sociálne projekty: cieľom je riešiť rôzne problémy skupín obyvateľstva, ktoré
sa nachádzajú v núdzi.
Toto delenie pokladáme za dôležité preto, lebo školské projekty je možné
zamerať práve týmto smerom a je tiež pravdepodobné, že požiadavky, praxe, ktoré sa
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budú riešiť vo vyučovacom procese formou projektového vyučovania, bude možné
priradiť k niektorej skupine.
Obrázok č. 1

Zdroj: vlastné spracovanie

Projektová orientácia zažíva v súčasnosti enormný vzostup. Prechádza do
projektového manažmentu, ktorý je na jednej strane stále viac žiadaný, aby vo forme
projektov systematicky a v potrebnej kvalite zabezpečil inovácie vo všetkých sektoroch
(medzi inými v priemysle, vzdelávaní a správe). Na to sa treba pripraviť v odbornom
vzdelávaní, predovšetkým na stredných školách. Jeho prvky je však možné využiť ako
modernú formu i vo vyučovaní na vysokých školách, predovšetkým na seminároch a
cvičeniach
Na druhej strane projektové učenie podporuje vo vyučovaní vývoj motivačných,
vôľových, sociálnych a morálnych kompetencií. Projektové učenie tým dopĺňa často
čisto kognitívne vedené vyučovanie. Tento potenciál je potrebné sprístupniť pre
vyučovanie. Projektový manažment je v odbornej praxi akceptovaná a medzinárodne
štandardizovaná systematika na riešenie komplexných odborných problémov
v projektovej práci. Projektový manažment podporuje spoločným plánovaním projektov
ako aj výhradne tímovou realizáciou vývoj odbornej personálnej a sociálnej
kompetencie. Pomocou návodu sa študenti naučia systematiku projektového
manažmentu a súčasne rozvíjajú odborné kompetencie.
Začlenenie projektového manažmentu do projektového vyučovania tým rieši
problém metodicky - didaktickej formy projektového vyučovania - projektová práca
a projektové učenie, resp. plánovanie, realizácia a reflexia činnosti sú v projektovom
manažmente systematicky prepojené.
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2.2. Podstatné znaky a prednosti projektového vyučovania
V čom spočívajú hlavné prednosti projektovej práce oproti klasickým spôsobom
vyučovania?
• riešenia - pri projektovom vyučovaní riešia študenti praktické úlohy z reálneho
života, čo dáva zmysluplnosť učeniu,
• interdisciplinarita - využíva medzi predmetové vzťahy, učia sa
multidisciplinárnym prístupom,
• teória projektového manažmentu - nevyhnutnou podmienkou pri riešení
praktických úloh je zvládnutie základných teoretických poznatkov, ovládanie
príslušnej odbornej terminológie,
• tímová práca - študent je súčasťou tímu, ktorý spolupracuje. Jednotliví
členovia si pomáhajú, spoločne riešia vzniknuté problémy, radia si,
odovzdávajú si skúsenosti, učia sa tímovej práci,
• praktické aplikácie - študenti môžu pracovať s konkrétnymi a vlastnoručne
získanými údajmi,
• vlastné tempo práce - pri projektovej práci môže študent voliť vlastné,
individuálne tempo. Učí sa organizovať si svoju prácu, rozplánovať si
jednotlivé činnosti,
• zodpovednosť - projektová práca rozvíja zmysel pre osobnú zodpovednosť,
svedomitosť, dôslednosť, precíznosť, samostatnosť,
• komunikácia – tímová práca posilňuje komunikačné schopnosti študenta,
• tvorivosť - vytvára zaujímavé, inšpirujúce a tvorivé prostredie, ktoré podporuje
rast osobnosti študenta,
• sebareflexia - pomáha rozvíjať hodnotiace myslenie,
• sociálnosť - upevňuje demokraciu, toleranciu, kooperácie (networking),
• internacionalizácia - projektová práca realizovaná so zahraničným partnerom
umožňuje zdokonaľovať sa v cudzom jazyku,
• prezentačné schopnosti - študenti sa naučia svoje práce prezentovať, obhájiť,
zdôvodniť a viesť o nich kvalifikovanú diskusiu (soft skills).
2.3 Ciele a prínosy projektového vyučovania
Pri aplikácii projektového vyučovania sledujeme špecifické ciele a prínosy tohto
inovatívneho systému výučby. K cieľom patrí, napríklad:
• vytvorenie multimediálnych prezentácií študentmi podľa časovo-tematických
plánov daného predmetu,
• vytvorenie priestoru pre sebarealizáciu a asertivitu žiakov,
• plynulý komunikačný tok medzi žiakom a kolektívom,
• zmena a zlepšenie klímy a atmosféry v triede,
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• rast osobnosti, samostatnosti a zodpovednosti žiakov,
• odbúrať stereotypné memorovanie,
• rozvoj vyjadrovacích schopností žiakov,
• posilnenie vzťahu žiak - učiteľ,
• váženie si práce druhých,
• orientácia v mori poznatkov a informácií,
• učiteľ ako sprievodca za poznaním,
• konštruktívny prístup,
• učenie pochopením súvislostí,
• individuálne alebo skupinové úlohy,
• schopnosť využiť IT v ľubovoľnom predmete,
• rozvoj tvorivej a komunikačnej aktivity v triede, škole a obci,
• aktívne zapojenie každého žiaka, individuálne alebo v skupine,
• nezaťažovanie pamäti žiaka zbytočnými vedomosťami.
K hlavným prínosom projektového vyučovania patrí najmä to, že študent sa naučí a v
praxi si overí aké je dôležité:
• nevzdávať sa,
• nečakať so založenými rukami,
• poznávať vlastnú osobnosť, uvedomovať si vlastnú hodnotu,
• vážiť si u druhých ochotu pomôcť.
• možnosť zásadne zlepšiť si komunikačné schopnosti
• možnosť vedieť kvalifikovane prezentovať výsledky svoje práce
• získať sebadôveru,
• schopnosť pracovať s veľkými databázami a schopnosť analyzovať ich,
• aplikovať v praxi získané vedomosti.
Parafrázujúc Manuál z Osla /OECD, 2005/ konštatujeme, že integrácia
projektového vyučovania do procesu výučby predstavuje produktovú technologickú
inováciu, pričom miera jej inovatívnosti je subjektívne posudzovaná spotrebiteľom /v
našom prípade študentom/ a následne verifikovaná praxou. Inovácia tohto procesu
vyžaduje prijatie nových, výrazne vylepšených metód. Môže ísť o zmeny vo vybavení
/technické zabezpečenie procesu vyučovania/, ľudských zdrojoch /pripravenosť
učiteľov pracovať s progresívnymi metódami/, pracovných metódach /t. j. praktickej
uplatniteľnosti tohto spôsobu vyučovania/ alebo ich kombináciu.
Ak by sme brali Rogersov model ako "bernú mincu" potom je mimoriadne
dôležité, aby progresívna difúzia inovatívneho modelu bola uvedená do praxe, s cieľom
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dosiahnuť vrchol krivky, čo najskôr. Nesmieme pritom zabudnúť, že ide o tzv. JAM2
inováciu, t. j. otvorenú inováciu /Vasiľová, 2012/, ergo vytvorená platforma nie je a
nemôže byť definitívna. Musí sa flexibilne prispôsobovať potrebám vyvíjajúcej sa
ekonomickej teórii, poznatkov, ale najmä požiadavkám praxe. Každá práca obsahuje
na jednej strane rutinné úlohy, na druhej strane produkty, služby, inštitúcie a pracovné
procesy, ktoré sa musia neustále (ďalej) vyvíjať. Významné vývojové procesy
a obzvlášť inovácie sa spravidla organizujú formou projektu. Stabilita a zmena, resp.
rutina a projektová práca, sú dve strany tej istej mince, pričom v súčasnosti sa
požiadavky častejšie presúvajú smerom k projektovej práci. V niektorých odvetviach sú
projekty už dennou praxou a bez projektového manažmentu by veľa podnikov
a inštitúcií už nebolo schopných prežiť. Veľa veľkých a stredne veľkých podnikov
dosahuje medzičasom až polovicu svojho obratu s projektmi /UPM, 2011/ Prečo by
projekt, projektové vyučovanie, projektový manažment nemali byť teda predmetom
záujmu škôl a ich aplikácie do vyučovacieho procesu?
Obrázok č. 2: Difúzna krivka podľa Rogersa

Zdroj: Rogers Everett, 2003. Diffusion of Innovations, s. 2

Projektový manažment nie je metóda. Projektový manažment (PM) je viac
pracovnou systematikou a pracovným postojom etablovanými v odbornej praxi,
ktorý vyžaduje uvedomenie si zodpovednosti, interkultúrne pochopenie, tímovú prácu
a spoľahlivosť, ako aj perspektívne myslenie v súvislostiach a kreatívne konanie.
Naučiť sa PM nie je mysliteľné bez “Learning by doing“ (učenie sa v praxi). Učiť sa PM
vyžaduje projekty plánovať a vykonávať v tíme, kvalitu projektu zabezpečiť spoločne
a zaznamenať spoločné učenie a prácu. Učením sa PM získame skúsenosti z učenia,
ako napr. skúsenosť vyriešiť v tíme komplexné problémy, ktoré sú v konvenčnom
vyučovaní skôr zriedkavé. Schopnosť pracovať v projekte, riešiť problémy a zabezpečiť
2

Z angl. slang. "jamming" - improvizovať
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kvalitu projektovej práce a problémového riešenia (= projektový manažment) je
ústrednou a významnou profesijnou kompetenciou /UPM, 2011/.

3. Projektový model
Tak ako každá práca začína aj projektový model vznikom nejakej potreby a
snahou túto potrebu uspokojiť alebo daný problém riešiť. V tejto fáze by sme mohli
načrtnúť jednotlivé fázy, ktorými model bude prechádzať:
Fázy projektového modelu:
1. Existencia problému, potreby, požiadavky
2. Primárne analýzy
3. Definovanie cieľa a pole pôsobnosti
4. Vytvorenie projektového tímu
5. Analýza súčasného stavu a analogických problémov
6. Zbieranie údajov
7. Strategický plán a taktické postupy, starostlivé zváženie rizík
8. Tvorba projektu a návrh riešenia
9. Riešenia a realizácie projektu a záverečné vyhodnotenie
Fázy projektového modelu zohľadňujúc štyri cykly manažmentu modelu
projektu môžeme graficky zobraziť takto:
Obrázok č. 3: Projektový model

Zdroj: vlastné spracovanie

Všeobecne môžeme manažment takéhoto modelu oprieť o štyri cykly /Filo,P. Lipianska, J., 2005/:
• analýza východísk,
• stanovenie vstupov a postupov pre dosiahnutie cieľa,
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• realizácia aktivít,
• kontrola činností a užitia výsledku.
Z uvedeného je zrejmé, že riešenie projektovej úlohy si vyžaduje, čas, kvalitne vybraný
tím, zdroje, systematické plánovanie a controlling3.
META diagram:

Zdroj: UPM, 2011: s. 15

3

Controlling (z anglického to control - regulovať, usmerňovať) je rozsiahly koordinačný koncept, ktorý má
za úlohu pomáhať pri realizácii projektu a a zodpovedným osobám /členom tímu/ usmerňovať priebeh
realizácie projektu.
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Skúsme si jednotlivé funkcie z META diagramu popísať /UPM, 2011/:
1. Macher /praktici/ sú radi iniciatívni, a preto občas pôsobia dominantne. Dbajú
na pokrok v tíme a preberajú zodpovednosť. Orientujú sa na výsledok a cieľ a
neznášajú lajdáctvo a záhaľku.
2. Entwickler /vývojári, ideotvorcovia/ radi vyvíjajú nové myšlienky a sú
pripravení ísť novými cestami. Je pre nich ľahké robiť nekonvenčné návrhy.
Neznášajú rutinu a dlhú chvíľu. Preto často pôsobia na druhých trochu
nepokojne. Sú kreatívni a v kolektíve dbajú na rozmanitosť.
3. Teamer /tímoví hráči/ radi pracujú spoločne a sú pripravení na kompromisy.
Pre nich je dôležité, aby vládla tímová pohoda, preto sa skôr vyhýbajú
konfrontáciám a diskusiám. Na iných pôsobia často zdržanlivo.
4. Analytiker/ analytici/ pracujú dôkladne a organizovane a očakávajú, že aj
ostatní budú pracovať dôsledne, preto neznášajú nejasnosti a zhon. Sú
svedomití a pokúšajú sa hodnotiť veci objektívne.
Cieľom tvorcu tímu je vytvoriť ho tak, aby bol vyvážený, aby bolo zrejmé, kto je
vedúcim tímu. Skúsenosti z tvorby študentských riešiteľov projektov potvrdzujú, že
náhodne vybraté skupiny študentov majú výrazne lepšie výsledky, ako účelovo
vytvorené tímy /www.pm-schule.de/. Je to pozoruhodné, pretože v praxi obchodných
organizácií sa účastníci skupiny pre projekty úzkostlivo vyberajú.
Tím je psychologická skupina, ktorej členovia sú vo vzájomnej interakcii a majú
pocit spoločnej identity, kde sa všetci snažia dosiahnuť spoločný cieľ. Je to skupina
ľudí, ktorí sú na sebe vzájomne závislí pri plnení projektu, ich schopnosti sa navzájom
dopĺňajú, vzájomne komunikujú a spolupracujú na plnení cieľa projektu. Tímy môžu
byť niekým riadené, alebo sa riadia sami /Čihovská, V. - Matušovičová, M. - Hvizdová,
E., 2012/. V prípade projektov je obyčajne tím riadený vedúcim tímu.
Po zostavení tímu dostane tento zadanú úlohu, ktorú študenti musia riešiť.
Časový horizont pre riešenie úlohy môže krátkodobý, strednodobý a dlhodobý.
Krátkodobú úlohu vyriešia študenti, resp. pripravia návrh jej riešenia v priebehu
jedného dňa. Strednodobé sa riešia do jedného mesiaca, dlhodobé v priebehu
semestra.
Predpokladá sa, že jednotliví členovia tímu preberajú niektoré roly v tíme, prípadne
kumulované úlohy. Typickými rolami, ktoré študenti musia naplniť sú:
• Vedúci projektu - ktorý je často aj hovorcom dbá na to, aby sa každý mohol
zapojiť, aby sa dôsledne dodržiavala téma a tímové pravidlá;
• Časomerač - alebo kontrolór času dbá na to, aby sa jednotlivé etapy projektu
plnili načas a tým aj harmonogram samotného projektu aby bol dodržaný;
• Prezentátor - má najdôležitejšiu funkciu v prezentovaní výsledkov, jednak
dovnútra skupiny, no najmä navonok;
• Kontrolór kvality - dbá na to, aby sa pracovalo dôsledne a aby vstupy a
výstupy zodpovedali normám, predpisom, medzinárodným dohodám a pod.;
• Vizualizátor - pripravuje pracovné výsledky tak, aby sa mohli dobre
prezentovať;
• Archivár - stará sa o projektový denník a spravuje projektové dokumenty;
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• Hovorca – člen zabezpečujúci kontakt s okolitým prostredím /niečo ako malý
minister zahraničia/ komunikuje s osobami mimo tímu, udržuje kontakt a spája
osoby. Často je tiež hovorcom tíme alebo naopak;
• Mediátor - je aktívny, ak to v kolektíve vrie. Pritiahne stránky k jednému stolu,
moderuje rozhovor a zostáva pritom nestranný;
• Svojrázny mysliteľ - /analyzátor a syntetizátor/ sme a mal by priateľsky
vyjadriť to, čo si inak nikto netrúfne povedať. V stredoveku to bola funkcia,
ktorú mal dvorný šašo.
V školských podmienkach, keď pracovné tímy príslušných projektov sú obvykle
traja, štyria študenti sa vyššie uvedené funkciu kumulujú. V prípade špecifických
projektov môže byť tím rozšírený o ďalšie funkcie /napríklad pri medzinárodných
projektoch to môže byť funkcia prekladateľa a pod./
Po etape tvorby tímu a rozdelení funkcií a ich ozrejmení ich náplní, začína
realizačná fáza samotného projektu. Táto môže mať niekoľko etáp, počet ktorých
variuje podľa toho, o aký projekt ide. Filo a Lipianska /Filo,P.-Lipianska,J., 2005/
uvádzajú tieto možné etapy projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ciele a priority projektu
Aktivity a harmonogramy
Miesto realizácie
Analýza východísk
Vstupy do projektu a realizácia projektu
Výstupy projektu, dokumentácia
Archivácia.

Nemeckí autori /UPM, 2011/ členia etapy projektu takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pochopenie zadania projektu
Analýza poľa pôsobnosti a analýza zúčastnených strán
Ciele projektu
Plánovanie projektu a jeho jednotlivých fáz
Popis jednotlivých pracovných činností
Organizácia projektu a analýza rizík
Realizácia projektu a priebežná kontrola
Vyhotovenie dokumentácie a archivácia
Prezentácia projektu.

Ak oba harmonogramy porovnáme, zistíme iba minimálne odlišnosti. Pre
konklúziu praktickej uplatniteľnosti môžeme konštatovať, že ich zjednotením
dostaneme dostatočne pevný základ pre praktické použitie na školské účely vysokých
škôl. Náplň jednotlivých etáp nie je predmetom tejto práce.
Môžeme však konštatovať, táto forma vyučovania nachádza čoraz častejšie
uplatnenie, a to naprieč nielen celou Európou ale celým svetom. Túto metódu
vyučovania využíva univerzita v Monterrey, Brémach, Zürichu, či Tokiu. Tak prečo nie
Ekonomická univerzita v Bratislave. Tak ako sme uviedli vyššie časový horizont riešenia
projektov je rôzny. Navrhujeme využiť blokový systém, ktorý sa pre potreby
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vyučovania na EUBA, ako i požiadaviek z praxe javí ako najefektívnejší. Taký, ktorý
prinesie najviac synergie pri riešení projektových úloh.
Konkrétna predstava blokového systému vzdelávania, implementujúc projektový
spôsob vzdelávania, je nasledovná:
• seminár by sa konal štyrikrát za semester,
• čas trvania 8 hodín,
• zadanie jednotlivých úloh by boli zabezpečené na základe požiadaviek
hospodárskej praxe,
• z krúžku by sa vytvorili skupiny po troch - štyroch študentoch,
• rozdelili by sa úlohy a funkcie v tíme, ako sme uviedli vyššie,
• študenti by mali k dispozícii všetky dostupné interné a externé zdroje, ako
napríklad, Ekonomickú knižnicu, disponibilné knihy a skriptá, internet,
telefón a i.,
• študenti by mali k dispozícii kompletnú disponibilnú didaktickú techniku
• po realizácii projektu by vedúci projektu alebo ním poverený iný študent,
prezentoval výsledky, ktoré riešením projektu skupina dosiahla,
• hodnotiteľmi predložených projektov by boli zástupcovia hospodárskej praxe,
zadávatelia úloh a učitelia príslušného predmetu.
4.1 Hodnotenie výkonu vo vyučovacom projekte
Zamyslime sa, čo sa môže hodnotiť na finálnej podobe projektu? Hodnotiť sa
dajú na jednej strane výsledky projektu (napr. výsledky práce – ale aj projektové
plány) a na druhej strane projektové procesy (napr. tímová práca).
Obrázok č. 5: Ilustračný obrázok

4.2 Ako sa môže hodnotiť?
Študenti môžu svoje výsledky projektu a prípadne svoj projektový proces
hodnotiť buď sami (samohodnotenie) alebo výsledky procesu a prípadne projektový
proces hodnotí učiteľ, hodnotiaca komisia (hodnotenie iným). Možná je aj kombinácia
oboch hodnotiacich možností. Je tiež možné, aby hodnotenie urobil (rozšírené
hodnotenie iným) napr. externý objednávateľ (napr. školiteľ prevádzky) a nakoniec je
aj možné aj to, aby sa žiačky a žiaci hodnotili navzájom (rozšírené samohodnotenie).
Tu sú tiež možné kombinované hodnotenia.
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Toto sú možné spôsoby hodnotenia. Nerobíme si však nárok na konštatovanie, že
tento zoznam je konečný. Zoznam ukazuje, že existuje rozmanitosť spôsobov
hodnotenia, ktoré sú rozlične zložité. Hodnotenie výsledkov projektu je vždy
jednoduchšie ako hodnotenie procesov projektu. Ťažkosti spočívajú v detailoch. Ako
presne, podľa akých kritérií a kto bude hodnotiť výsledky projektu?
4.3 Návrh na hodnotenie
Vypracovali sme návrh, ako by sa mohlo uskutočniť hodnotenie výsledkov vo
vyučovacom projekte. Ak hovoríme o vyučovacom projekte, nemyslíme na neplánovité:
„Hurá do toho!“, konanie bez reflexie, ale na naplánovanú prácu s podporou
individuálnej a kolektívnej práce a učenia na jednej strane a na reflektované skúsenosti
pomocou predstavených nástrojov myslenia a plánovania na druhej strane.

Záver
Našou víziou je pripraviť mladých profesionálov projektového manažmentu.
Musíme preto podporovať nadšenie a sieťové prepojenie mladých študentov
/profesionálov/ v oblasti projektového manažmentu. Náš dialóg musí presahovať jednu
generáciu a spájať všetkých s víziou spoločného cieľa. Seminárna forma vzdelávania
študentov Ekonomickej univerzity formou projektového vzdelávania musí byť otvorená
pre inovatívne nápady, inovatívne projekty, prepojiť prax s akademickou pôdou. Naša
myšlienka je zakotvená v presvedčení, že touto formou je možné vzdelávať seba a
iných na úroveň expertov v oblasti projektového manažmentu, ktorý by mal
podporovať vízie, inovatívne projekty, inovácie, hlbšie prenikanie praxe do štúdia na
našej univerzite a naopak, univerzita môže ponúknuť hospodárskej praxi kvalitných
ľudí, ktorí budú schopní sa rýchle zapojiť do aktivít firmy, podnikania a rýchlejšej
implementácie šikovných nápadov do realizačnej fázy. A ešte jeden relevantný
moment: zjednocovanie a unifikácia takéhoto spôsobu vyučovania naprieč Európou
zásadne prispeje k vyššej vzdelanostnej úrovni mladých Európanov, trvalo
udržateľnému rozvoju a zlepšeniu konkurencieschopnosti Starého kontinentu s
ostatnými ekonomikami.
Namiesto záveru
V 2003 sa začalo so stavbou mostu cez Rýn, ktorý by mal v meste Laufenburg
spojiť spolu nemeckú a švajčiarsku časť. Zatiaľ čo v Nemecku sa za základ pri
výškových výpočtoch použila úroveň hladiny Severného mora, Švajčiarsko sa
orientovalo podľa Stredozemného mora. Referenčné výšky majú rozdiel 27 cm.
Inžinieri poznali túto skutočnosť a upravili rozdiel. Začiatkom roku 2004 priniesla tlač
titulky: „Rýnsky most so schodom“. Rozdiel medzi stranami nebol 0 ale 54 cm.
(Spiegel, Online: 14. január 2004).
Skutočne na záver
Aj profesionáli robia chyby, nemajme teda strach z chýb. Dôležité je poučiť sa
z nich!
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A k tomu by malo slúžiť aj uplatnenie projektového vyučovania na seminároch a
cvičeniach našej, Ekonomickej univerzity.
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