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Abstract
Project education is a progressive teaching method, which have yet looking for a wider
application in the high and vocational schools. In several experiments at the Faculty of
Commerce in Bratislava we want to highlight the opportunities and constraints for
intensive application of project education, particularly in the context of interdisciplinary
links of the economic and technical sciences and studies. Results of these experiments
help us to bring the basis for the innovation of study programs with an emphasis on
project learning.
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Úvod
Produktové a technologické inovácie sú hlavnou hybnou silou súčasných ekonomických trendov, ekonomického rastu národných hospodárstiev a firiem
v konkurenčnom boji (Mohr J, et. al 2010). Využívanie inovácií na ekonomický rast
vyžaduje progresívnu prípravu nových špecialistov a takisto inovácie v manažérskych
metódach, čo je dôvod na inovácie aj vo vysokoškolskom vzdelávacom a výskumnom
systéme. Ťažisko vzdelávania sa preto presúva do multidisciplinárnych foriem, ktoré
využívajú tímové princípy, projektovú prípravu a internacionálne prostredie. Tieto tendencie vyžadujú tvorbu špecifických organizačných jednotiek v akademickom prostredí,
ktoré dokážu sledovať aktuálne spoločenské a podnikateľské procesy a stimulovať
nové trendy v oblasti technických a technologických inovácií a ich komerčnú podporu.
Vo viacerých krajinách Strednej Európy – Slovensko, Česká republika, Rakúsko –
konštatujeme osobitnú štruktúru tradičného vysokoškolského vzdelávania prírodných,
technických a ekonomických vied. Fenoménom tohto prostredia je pravdepodobne
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historicky podmienené rozdelenie jednotlivých vedných a študijných smerov do špecializovaných univerzít. Takto identifikujeme monotematický orientované univerzitné
vzdelávania – prírodovedne (humanitne) orientované univerzity (UK Bratislava, KU
Praha, Universität Wien), technické univerzity (STU Bratislava, ČVUT Praha, TU Wien)
a ekonomické univerzity (EU v Bratislave, VŠE Praha, WU Wien).
Oproti klasickej štruktúre v iných krajinách tohto regiónu (Maďarsko, Poľsko, Slovinsko) existujú už dlhšie obdobie „multidisciplinárne“ zložené univerzity, spájajúce
prírodne alebo technické vedy s ekonomickými. Výrazným príkladom je Budapeštianska
technická a ekonomická univerzita, pôvodne technická univerzita (založená r. 1782) a
teraz od r. 1998 začleňujúca prírodovedeckú aj ekonomickú fakultu. Podobne funguje
aj Univerzita v Ljubljani, ktorá združuje 6 rôznorodých fakúlt – umeleckú, ekonomickú,
filozofickú, lekársku, technickú a prírodovedeckú.
Vynára sa teda otázka, či je klasická štruktúra vedných odborov v monotematických univerzitách v korelácii s trendmi a očakávaniami podnikateľskej praxe na novú
kvalitu vysokoškolských absolventov. Výrobná aj obchodná sféra sa stále viac a viac
orientuje na interdisciplinárne (multidisciplinárne) metódy riadenia práce, na výkony
profesijne zmiešaných tímov a projektovo orientovanú koncepciu výrobných
a podnikateľských procesov a tento proces začal už pred viac ako desaťročím (Wicklein
and Schell, 1995).
Aj keď nové didaktické metódy umožňujú aplikáciu tímovej práce počas vzdelávacích procesov (napr. seminárne alebo laboratórne cvičenia) s využitím projektovej didaktiky, väčší problém vzniká, ak sa chce niektorý študijný program zaoberať interdisciplinárnou problematikou. Pre monotematicky orientovanú inštitúciu napr. ekonomického smeru je väčší problém zaoberať sa reálnymi ad hoc riešeniami, keďže má obmedzený pragmatický aj intelektuálny prístup k technickým otázkam a požiadavkám
komerčnej praxe. Ak by aj profesionálna diverzifikácia pedagógov bola garantom viacdisciplinárneho zadania študentských prác, obmedzenia pre interdisciplinárne vnímanie
nastoleného problému istotne vznikne na strane študentov, nakoľko v monotematickom prostredí nemajú možnosti vytvárať multidisciplinárne tímy. Vyprodukované riešenia zadaných úloh budú preto študentmi monotematicky orientovaných univerzít len
čiastočné a väčšinou teda nekomplexné.
Pri niektorých experimentoch nášho pedagogického tímu na Obchodnej fakulte
s interdisciplinárnym a projektovým vzdelávaním sme dospeli k niektorým závažným
poznatkom aj prekážkam, ktoré chceme v tomto príspevku prezentovať resp. pomenovať a otvoriť odborný dialóg na hľadanie možností nového prístupu k progresívnym
interdisciplinárnym a projektovým metódam pri vzdelávaní marketingových manažérov
v korelácii s aktuálnymi požiadavkami podnikateľskej praxe.

1 Experimenty v rámci študentských interdisciplinárnych tímoch
Počas dvoch semestrov ročníka 2011/2012 sme experimentovali v troch rôznych
projektoch s interdisciplinaritou s priamym zapojením študentov. Vo všetkých prípadoch sme sledovali dva ciele:
a) zistiť možnosti interdisciplinárneho pôsobenia študentských tímov pri riešení
konkrétneho zadania z podnikateľskej praxe:
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•
•

tvorivý workshop Zoznamday – riešenia pre on-line marketing;
interdisciplinárne prepojenie ekonomických a dizajnérskych tímov
v projekte Creativ Business na revitalizácii kúpeľného areálu;
• výzvy z medicínsko-farmaceutického inovačného prostredia pre študentov a výskumníkov v oblasti marketingu.
b) implementovať do tohto procesu princípy projektového manažmentu ako didaktickej metódy v rámci experimentálneho vzdelávacieho obdobia.
1.1 Metodika projektovej výučby
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 s potenciálom na manažérske praktiky. Pri jeho správnej aplikácie,
je schopné hľadať a ponúkať riešenia existujúcich potrieb alebo generovať nové potreby.
Projektová výučba podporuje vo vyučovaní vývoj motivačných, vôľových, sociálnych a morálnych kompetencií. Projektové učenie tým dopĺňa často čisto kognitívne
vedené vyučovanie. Tento potenciál treba 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.
Hlavné prednosti projektovej práce oproti klasickým spôsobom vyučovania spočívajú
v týchto parametroch:
• 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,
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• 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).
S využitím tejto metodiky pracovali rôzne študentské tímy na zadaniach v troch
rôznych projektoch. Vo väčšine prípadov išlo o nespojité aktivity, teda na každom zadaní sa zúčastnila iná skupina študentov.
1.2 Výsledky experimentov
Interdisciplinárne experimenty prebehli v troch modeloch v jednom akademickom
roku 2011-2012, pričom sa nevylúčilo, aby niektorí študenti pracovali aj vo viacerých
projektoch:
• tímová práca študentov na zadaniach pre prax (workshop Zoznamday) – kde
počas jedného dňa pracovali 4-členné študentské tímy študentov OF na zadaniach v oblasti on-line marketingu pre internetovú spoločnosť Zoznam, s.r.o.
• kooperácie študentov dvoch rôznych odborných zameraní na spoločnej téme –
3
projekt Creativ Business (CreBiZ ), v ktorom sa zúčastnili študenti Obchodnej
fakulty EU a Vysokej školy výtvarných umení (VŠVÚ) pri riešeniach na spoločnej téme – revitalizácia areálu a služieb Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
4
• účasť študentov OF na aktivitách novozaloženého Klubu pharMArket , ktorého
cieľom je vytvoriť na OF interdisciplinárnu platformu pre výskum a vzdelávanie
ekonomických, marketingových a manažérskych smerov pre oblasť inovácií vo
farmácii a zdravotníctve.
Ciele uvedených experimentov boli definované tak, aby sme preskúmali vlastné
východiská možností a pripravenosti interdisciplinárneho vzdelávania tak na strane
študentov, ako aj odborného personálu zúčastnených subjektov.
Počas experimentov prebehli aj viaceré formy hodnotení a prieskumov - kvalitatívne hodnotenie realizačných partnerov projektu Zoznamday, kvalitatívne hodnotenie
prijímateľa výsledkov v projekte CreBiz, dotazníkový prieskum študentov v Klube
pharMArket.

3

Projekt podporila Nadácia Tatrabanky Bratislava
Klub pharMArket sa realizuje v projekte Cezhraničné hi-tech centrum, N00092 v Programe cezhraničnej
spolupráce SR-AUT 2007-2013
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Z dosiahnutých výsledkov môžeme zhrnúť nasledovné poznatky k potenciálu na interdisciplinárne vzdelávanie:
a) stanoviská realizačných partnerov z podnikateľskej praxe:
Počas experimentov sa zúčastnili tri podnikateľské subjekty – Zoznam.sk, s.r.o.
Bratislava, Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. a GSK Slovakia, s.r.o. Bratislava. Všetky zúčastnenú subjekty konštatovali viaceré pozitíva interdisciplinárneho prístupu k riešeniu nastolených okruhov, pričom najviac preferovali prístup budúcich ekonómov a marketingových pracovníkov na „neekonomické“ problémy,
napr. kam posadiť ťažisko pri prezentácii on-line služby pre budúce cieľové
skupiny, ako zvýrazniť hlavný potenciál kúpeľnej starostlivosti, ako pristúpiť
k metodike stanovenia „hodnoty zdravia“. Vo všetkých prípadoch bola pomerne vysoká odozva záujmu aj prijateľná úroveň poskytnutých riešení. Najvýraznejší prínos bol akceptovaný v „kolektívnom“ prístupe, ktorý využíval intenzívny dialóg a brainstorming, čo vyústili do poskytnutia viacerých alternatív riešení.

b) stanoviská pracovníkov zúčastnených škôl:
Úlohou odborného personálu fakulty OF a VŠVÚ bolo zhodnotiť východiská
a prekážky v pracovných postupoch pri organizácii interdisciplinárnych projektov ako súčasť vzdelávacieho procesu. Hodnotenia sa zúčastnilo 8 pedagogických a 2 technickí pracovníci, ktorí zhrnuli svoje poznatky do nasledovných pozitívnych a negatívnych konštatovaní:
Pozitíva:
- projektový prístup – má výraznú podporu na tvorivé myslenie študentov a zvyšuje ich kooperačnú schopnosť,
- tímová spolupráca – stimuluje k lepším výsledkom a zvyšuje disciplínu
v prístupe k nastoleným úlohám,
- spoločenská akceptácia – podnikateľská prax je ústretovejšia ku
„komplexnejšiemu“ prístupu k riešeniu problémov a viac otvorená
k akceptácii akademického prostredia ako potenciálneho partnera pre
riešenie zadaní,
- integrita a komplexnosť – spoločný prístup viacerých odborných skupín poskytuje vzájomné obohatenie o poznatky a postoje ostatných
špecialistov na jednu a tú istú vec, čo prispieva tiež k zvyšovaniu
vlastnej odbornosti a poskytovanie komplexnejšieho servisu pre podnikateľskú prax.
Negatíva:
- časovanie (timing) – pri práci s rôznorodými študentskými tímami je
nevyhnutné správne časovanie zadania jednotlivých úloh, čo vyplýva
aj z podstaty projektového manažmentu. Najviac sa tento problém
prejavil v prípade CreBiz, kde paralelne prebiehali kľúčové etapy (analytická aj koncepčná), no pre správny postup vy sa vyžadovala skôr
kaskádovitá postupnosť. Po spoločnej analýze prostredia boli definované okruhy zadaní, ktoré separátne riešili marketingové aj dizajnér99

ske tímy, lepší výsledok by sa však dosiahol, ak by tieto riešenia nadväzovali na seba. Tento problém je možné spojiť s organizáciou štúdia,
keďže termín východiska aj cieľa riešení bol pre všetky skupiny takmer
identický v rovnakom semestri. Do budúcnosti bude vhodnejšie oddeliť
analytickú časť od koncepčnej, resp. deliť koncepčnú etapu na kratšie
úseky tak, aby sa dospelo pri práci tímov na rôznych školách k spoločnému výsledku v rovnakom čase. Optimálny prístup by sa mohol dosiahnuť vytvorením spoločného študijného programu, ktorý by zahrňoval dizajnérske (technické) a marketingové smery.
- motivácia študentov – ukazuje sa, ako nevyhnutná súčasť procesu
v prípade, ak práca na projektoch nesúvisí priamo so zbieraním kreditov v rámci riadneho vzdelávania. Vo všetkých troch projektoch boli
pre účasť poskytnuté mimo vzdelávacie benefity (ocenenia, možnosť
výberu stáže, krytie cestovných a pobytových nákladov, sprístupnenie
expertov a pod.). Významným prvkom v motivácii študentov však môže byť ich nasmerovanie na špecializáciu – prechod z extenzívneho na
intenzívne vzdelávanie, s priamou účasťou podnikateľskej praxe
s možnosťou absorpcie študentov do riešenia problémov praxe už počas štúdia,
- väzby na študijné programy – interdisciplinarita sa v súčasnosti len
rozbieha a viaceré študijné programy je nevyhnutné inovovať tak, aby
sa zvýšila vertikálna profilácia programov a s tým aj zvýšila špecializácia absolventov.
Okrem toho konštatovala väčšina hodnotiacich pracovníkov, že
v študentských prácach sa prejavovali štandardné intedisciplinárne disproporcie v syntaxe a semiotickom prístupe jednotlivých skupín k rovnakému problému. Toto konštatovanie navodzuje potrebu budovať nové platformy pre interdisciplinárne vzdelávanie na úrovni vysokých škôl s cieľom nájsť spôsoby ako
zjednotiť terminologickú a prezentačnú bázu rôznych odborných smerov.

c) stanoviská študentov
Celkovo bolo vypracovaných 5 tímových projektov v Zoznamday, 3 riešenia
študentov OF a 3 riešenia študentov VŠVÚ v projekte CreBiz a na seriáli workshopov v klube pharMArket sa zúčastnilo 15 študentov. Všetci zúčastnení študenti mali možnosť zhodnotiť prácu na týchto projektových aktivitách a ich
stanoviská sme zhrnuli do nasledovných poznatkov:
- prax – vysoké ocenenie možnosti pracovať počas štúdia na priamom
zadaní z praxe a možnosť aplikovať resp. konfrontovať teóriu
s praxou,
- tímové kooperácie – akceptácia projektovej metodiky ako možnosť
vzdelávania a dosahovanie výsledkov,
- interdisciplinarita – záujem o prepojenie ekonomického štúdia s technickými alebo prírodovednými oblasťami – napr. min. 20% študentov
potvrdilo v dotazníkov prieskumu záujem o aplikáciu marketingu a
manažmentu v oblasti farmácií a zdravotníctva, z tejto skupiny viac
100

ako polovica sa aj aktívne zúčastňovala na ďalších mimovzdelávacích
aktivitách klubu pharMArket

Záver
Projektová orientácia a interdisciplinárne prepojenie projektových tímov 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.
Na druhej strane 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.
V rámci medzinárodného projektu Cezhraničné hi-tech centrum zriadila Obchodná
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (OF EUBA) vlastné Cezhraničné hi-tech
centrum (CHC), ako pobočku Cezhraničného hi-tech centra so sídlom na Technische
Universität vo Viedni.
Hlavným zámerom CHC na OF EUBA je vytvoriť platformu pre multidisciplinárne
vzdelávanie a výskum na podporu tímovej a medzinárodnej kooperácie, ďalej potom
implementovať do vzdelávania v marketingových a obchodných činností technické
špecializácie v oblasti technologických a produktových inovácií a hi-tech technológií
a položiť tak základ multidisciplinárneho vzdelávania na Ekonomickej univerzite
v Bratislave.
Odborný klub je organizačná jednotka CHC, ktorá združuje odborných pracovníkov, študentov denného aj externého štúdia fakulty a odborníkov z hospodárskej
a spoločenskej praxe vo vybranej odbornej téme. Odborný klub organizuje rôzne aktivity priamo aj nepriamo súvisiace s riadnou vzdelávacou a výskumnou činnosťou fakulty na podporu multidisciplinárnej prípravy marketingových a manažérskych špecialistov
pre vybrané technické odvetvie.
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