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Abstrakt
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou odborných praxí vysokoškolských študentov
spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore v Českej republike. Na celú
problematiku je nazerané z pohľadu hlavných aktérov – MŠMT, odborníkov, študentov, vysokých
škôl a organizácií verejného a neziskového sektoru. Cieľom práce je celkovo zmapovať problematiku
praxí, zistiť príhodnosť prostredia a skúmať mieru zaistenia kvality praxí vysokými školami. V prvej
časti tejto štúdie je pozornosť zameraná na teoretické koncepty, ktoré sa venujú oblasti zaistenia
kvality praxí, skúsenostnému učeniu a modelu A-A-A. Teória je východiskom pre ďalšiu časť, ktorá
v rámci dvoch analýz – prostredia a aktérov, za použitia kvantitatívno-kvalitatívnych metód, skúma
situáciu v Českej republike. Práca rovnako sleduje pozície jednotlivých aktérov, mieru ich „moci“
a záujmu. Na základe zistených nedostatkov prostredníctvom analýz, sú v záverečnej časti práce
predložené návrhy opatrení na podporu rozvoja a zaistenia vysokej kvality praxí.

Abstract
This study is focused on the internships for students’ of social sciences in the public and nonprofit
sector in the Czech Republic. The whole topic is analyzed from the perspective of the main
stakeholders – MŠMT, experts, students, universities, and organizations from the public and
nonprofit sectors. The aim of the study is to make an overview of internships, to explore the current
environment influencing the internships, and discover the quality level of internships provided by
universities. In the first part, the study looks at theoretical concepts, which discuss the area of
internships’ quality assurance, experiential learning and A-A-A model. The theoretical part is a basis
for the following part, which, through two analysises – environment and stakeholders’, and by using
the quantitative-qualitative methods, explores the situation in the Czech Republic. Finally, the study
looks at both the positions of the stakeholders, as well as at their level of interest and “power”.
Based on the imperfections found throughout the analysis, the conclusion of this study presents
several suggestions for improvement and quality assurance of the internships.
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Téma a cieľ práce
Práca sa bude venovať odborným praxiam študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom
a neziskovom sektore. Hlavným cieľom práce je zodpovedať na otázku, či existuje príhodné
prostredie (legislatíva, dotácie, podmienky financovania a pod.), ktoré by odborné praxe vo verejnom
a neziskovom sektore podporovalo. Stredom pozornosti budú taktiež postoje jednotlivých škôl k
odborným praxiam, ich rozsah, funkcie atď. a hľadisko študentov pri ich využívaní. Súčasťou výskumu
bude prieskum neziskových organizácií a verejného sektoru pri prijímaní študentov v rámci praxe.
Všetky analýzy by mali poukázať na možné prekážky pri zavádzaní praxe na školách a ich využívaní vo
verejnom a neziskovom sektore a identifikovať hlavné problémové oblasti.
Rovnako snahou bude popísať súčasný stav možností využívania odborných praxí študentov
spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore v súvislosti s procesom koordinácie
vzdelávacej politiky Českej republiky s hlavnými smermi vzdelávacej politiky Európskej únie. Pre
porovnanie zmienim konkrétne zahraničné skúsenosti.
Na základe zistených nedostatkov a pretrvávajúcich problémov s vytváraním vhodných podmienok na
podporu odborných praxí sa budem snažiť navrhnúť možnosti ich ďalšieho rozvoja a zlepšovania.
Za prvé sa bude jednať o zmenu politiky na centrálnej úrovni v podobe motivačných a podporných
aktivít MŠMT apod. a za druhé pôjde o snahu samotných vysokých škôl a zmenu ich politiky. Vedľa
zistených nedostatkov budú formulované návrhy na základe dobrých príkladov z praxe.

Výskumné otázky:


Je na centrálnej úrovni vysokého školstva spoločenskovedných oborov podpora odborných
praxí vo verejnom a neziskovom sektore?



Aké sú charakteristiky realizovanej odbornej praxe?



Aké prekážky bránia uplatneniu odborných praxí vo verejnom a neziskovom sektore?
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Metodológia
Vo svojej práci využijem metódu pološtrukturovaného dotazníku, ktorý bude využitý k prevedeniu
kvantitatívneho výskumu a zameraný na základné charakteristiky realizovanej odbornej praxe vo
verejnom a neziskovom sektore. Dotazník bude vytvorený zvlášť pre študentov, vysoké školy,
inštitúcie verejného sektoru a neziskové organizácie.
To by malo priniesť informácie o tom, ako je odborná prax integrovaná do štúdia a aká je jej úroveň.
Ďalej by malo byť poukázané na problémy a prekážky pri zaistení vysokej kvality odbornej praxe,
ktoré by mali byť návodom pri návrhu možností riešenia.
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1

Úvod
Požiadavky na absolvovanie odbornej praxe sú dnes samozrejmosťou na mnohých vysokých

školách v Českej republike, avšak samotné riadenie odbornej praxe a zaistenie jej kvality sa na
jednotlivých vysokých školách vo veľkej miere líši. Niektoré vysoké školy a fakulty odborné praxe
organizujú na veľmi vysokej úrovni – napr. lekárske fakulty, vzhľadom k tomu, že absolvovanie tejto
praxe je nevyhnutné pre štúdium i výkon samotného povolania. Existujú i také vysoké školy, ktoré
nechávajú zaistenie i priebeh odbornej praxe len na študentovi. Priebeh a organizácia praxe je vo
veľa prípadoch vecou živelnou, bez dostatku času a vhodných foriem koordinácie tejto činnosti.
Veľkým problémom je taktiež zaistenie adekvátnej praxe, pretože na mnohých vysokých školách sú
praxe príliš krátke a nezaručia, že splnia svoj účel a nebudú len stratou času jak pre študenta, tak pre
zamestnávateľa. Študenti nie sú dostatočne motivovaní k plnému pracovnému nasadeniu a namiesto
toho, aby robili samostatnú činnosť súvisiacu s ich oborom, tak ich hlavnou pracovnou náplňou je
administratívna výpomoc a obsluha kopírky.
V súčasnosti väčšina zamestnávateľov či už v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore
vyžaduje od budúcich absolventov vysokých škôl tzv. mäkké zručnosti a analytické myslenie, pretože
komunikácia, získavanie dát, ich interpretácia a analýza patria medzi hlavnú náplň práce (LMC 2009).
Pre mnoho študentov je však táto činnosť pomerne neznáma a veľa dôvodov poukazuje na to, aby sa
s ňou zoznámili už počas svojho štúdia na vysokej škole. Najlepším spôsobom ako študentov
zoznámiť s praktickými schopnosťami je absolvovanie odbornej praxe v organizácii, ktorá by
odpovedala ich študijnému zameraniu. Počas praxe získané znalosti, skúsenosti a schopnosti zvýšia
ich „cenu“ na trhu práce, čo im umožní jednoduchší prechod z akademického života do života
pracovného.
Podľa výskumu ISEA vyplýva, že si počas štúdia privyrába viac než 70 % študentov (ISEA 2009).
Rovnako z výskumu plynie, že v posledných rokoch stále viac vysokoškolákov hľadá prácu v obore,
pretože vedia, že potrebnú prax vyžadujú zamestnávatelia a trh práce. Okrem toho prax alebo stáž
umožní študentom získať cenné skúsenosti v obore a v neposlednom rade i dôležité kontakty. Preto
študenti, ktorí majú v rámci školy povinnú prax sú zvýhodnení oproti tým, ktorí ju nemusia
absolvovať.
V súčasnosti je však ešte stále mnoho študentov, ktorí namiesto odbornej praxe vykonávajú
práce nesúvisiace s ich študijným zameraním, prípadne nevykonávajú prax vôbec a obstarajú si len
formálne „pečiatku“, ktorá potvrdí, že niekde nejakú prax vykonali. Výsledkom je, že študentom po
absolutóriu chýbajú hlavne komunikačné schopnosti, tvorivé zapojenie, flexibilita a pohotovosť.
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Vysoké školy by mali v rámci čo najlepšej prípravy študentov na prechod do zamestnania
vytvoriť podmienky pre zaistenie vysokej kvality praxí. Za týmto účelom sa táto diplomová práca
snaží zistiť, aké majú v súčasnosti praxe postavenie v štúdiu spoločenskovedných oborov a ako
vysoké školy zaisťujú kvalitu praxí.
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2 Vymedzenie problému a ciele
Témou diplomovej práce a zároveň skúmanou problematikou je postavenie a zaistenie kvality
odborných praxí vysokoškolských študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom
sektore v Českej republike (ČR). Na celú oblasť je pritom nazerané skrz perspektívu jednotlivých
aktérov – Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odborníkov, študentov, organizácií
verejného a neziskového sektoru a vysokých škôl.
Dôvodom výberu problematiky praxí študentov, je pomerne nízka spolupráca vysokých škôl so
zamestnávateľmi (MŠMT 2004a: 40), čo sa odráža i na kvalite samotných praxí študentov, jednej
z hlavných foriem spolupráce. Podľa vlastnej skúsenosti a skúsenosti mnohých ďalších študentov, je
prax častokrát len formálna záležitosť bez vhodných foriem koordinácie a riadenia zo strany školy a
zamestnávateľov.
Vymedzenie problému na prax študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom
a neziskovom sektore má tiež svoje opodstatnenie. V českom prostredí sa totiž môžeme stretnúť
s analýzami, týkajúcimi sa najmä spolupráce vysokých škôl technického zamerania s podnikateľským
sektorom, avšak odborné praxe a najmä úroveň kvality praxí študentov spoločenskovedných oborov
nie je v súčasnosti v ČR preskúmaná. Jednou z pravdepodobných príčin, prečo sa kladie väčší dôraz na
potrebu spolupráce technických oborov so zamestnávateľmi v porovnaní so spoločenskovednými
obormi je skutočnosť, že 52 % absolventov spoločenskovedných oborov pracuje vo verejnom sektore
a 80 % absolventov technických oborov pracuje v súkromnom sektore, ktorý pre štát prináša hlavný
ekonomický zisk (REFLEX 2007: 97). Je však dôležité si uvedomiť, že dobre pripravených absolventov
na život praxe je potrebné mať jak v podnikateľskom, tak vo verejnom a neziskovom sektore, pretože
tieto tri sektory sa navzájom doplňujú a na sebe závisia (Potůček 2005).
Keďže štát v zastúpení MŠMT má možnosť ovplyvniť smerovanie a rozvoj praxí vysokoškolských
študentov napríklad prostredníctvom strategických a koncepčných dokumentov, tak cieľom práce je
zistiť, či je na centrálnej úrovni politiky príhodné prostredie, ktoré by odborné praxe vysokoškolských
študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore podporovalo.
O dôležitosti a prínose praxí dokazuje mnoho zahraničných i domácich autorov (Inkster and
Ross 1995; Sweitzer and King 2008; Vlk 2005 atď.). Avšak postavenie praxí v štúdiu
spoločenskovedných oborov a úroveň zaistenia kvality praxí študentov nie je u nás bližšie
zmapovaná. Preto ďalším cieľom práce je zistiť súčasnú situáciu postavenia praxí v štúdiu
spoločenskovedných oborov a hlavné kritéria, ktoré zaisťujú vysokú kvalitu praxí. Následne podľa toho
13

skúmať úroveň zaistenia kvality praxí študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom
a neziskovom sektore. Tieto analýzy by mali súčasne poukázať na prekážky v zaistení vysokej kvality
praxí a identifikovať hlavné problémové oblasti.
Tretím cieľom je na základe zistených nedostatkov v zaistení vysokej kvality praxí a v ich
podpore navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré by tieto nedostatky zmiernili.

Výskumné otázky
K dosiahnutiu vytýčených cieľov slúžia nasledujúce výskumné otázky:


Je na centrálnej úrovni vysokého školstva spoločenskovedných oborov podpora odborných praxí vo
verejnom a neziskovom sektore?



Sú odborné praxe na vysokých školách formalizované?



Koľko spoločenskovedných oborov má zaradené praxe medzi akreditované predmety (koľko z nich
má povinnú a povinne voliteľnú prax)?



Mali by byť praxe povinné?



V akom rozsahu sú najčastejšie praxe a aký by mal byť ich optimálny rozsah?



Pomáhajú väčšinou vysoké školy v prípade povinných praxí študentom so zaistením a
sprostredkovaním praxe?



Aké sú hlavné kritéria a podmienky pre zaistenie kvality praxí?



Do akej miery splňujú vysoké školy kritéria pre zaistenie kvality praxí?



Je spolupráca vysokých škôl s organizáciami/inštitúciami verejného a neziskového sektoru
dostatočná?



Ako sú spokojní s kvalitou odborných praxí študenti?

Hypotézy
Od výskumných otázok sa odvíjajú nižšie uvedené hypotézy:


H1: Na centrálnej úrovni vysokého školstva spoločenskovedných oborov existuje dostatočná podpora
odborných praxí vo verejnom a neziskovom sektore.



H2: Odborné praxe na vysokých školách nie sú formalizované, ale sa líšia v závislosti od fakulty,
katedry a oboru.



H3: Väčšina skúmaných spoločenskovedných oborov nemá zaradené praxe medzi akreditované
predmety.



H4: Praxe by mali byť povinné.
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H5: V súčasnosti sú realizované odborné praxe vo väčšine prípadoch príliš krátke. Optimálnym
rozsahom praxe je aspoň 150 hodín v priebehu semestru (min. 10 hodín týždenne).



H6: V prípade povinných praxí väčšina vysokých škôl ponecháva zaistenie praxe len na študentovi.



H7: Medzi hlavné kritéria a podmienky pre zaistenie kvality odborných praxí patrí efektívna
komunikácia medzi vysokou školou a organizáciou, dĺžka praxe aspoň 1 semester, priebežný
monitoring praxe zo strany školy a garanta, výstup z praxe v podobe záverečnej práce či projektu a
hodnotenie praxe zo strany vysokej školy, garanta a študenta.



H8: Väčšina vysokých škôl nesplňuje väčšinu kritérií na zaistenie kvality praxí študentov
spoločenskovedných oborov.



H9: Spolupráca vysokých škôl s organizáciami verejného a neziskového sektoru na poli praxí je
nedostatočná.



H10: Študenti nie sú spokojní s kvalitou zaistenia praxí na vysokej škole.

15

3 Vymedzenie pojmov
Odborné praxe
V Českej republike nie je definícia pojmu odborná prax či stáž ustálená. Definícia sa totiž líši
podľa oboru, ktorého je súčasťou (napr. medicína, právo, sociálna práca atď.) a vysokej školy, ktoré si
väčšinou samé definujú obsah tohto pojmu. Praxe môžu byť súčasťou stredných odborných škôl,
vyšších odborných škôl, alebo vysokých škôl. Praxe by sa dali definovať ako pracovná skúsenosť
študentov či čerstvých absolventov, ktorá je krátkodobá (niekoľko dní či týždňov) alebo dlhodobá ( 1
mesiac až 2 roky). Praxe sa od stáží líšia v dĺžke trvania, avšak obsahom či náplňou sú identické1.
Praxe môžu prebiehať počas akademického roku, semestru alebo leta a sú realizované vo
verejnom, neziskovom alebo v súkromnom sektore. Praxe rozlišujeme platené a neplatené, záleží na
zamestnávateľovi, aké podmienky stanoví. Počet hodín strávených na praxi môže a nemusí byť
stanovený školou. Rovnako môžu, ale nemusia byť praxe súčasťou akreditovaného programu na
škole.
Účelom odbornej praxe je prepojiť teóriu na akademickej pôde s „reálnym svetom“
pracovného procesu. Odborné praxe predstavujú formu učenia „learning by doing“, teda skrz
praktické skúsenosti, kedy sa študenti prostredníctvom zapojenia do pracovného procesu učia
aplikovať nadobudnuté teoretické znalosti (Sharma 2006).
V práci je väčšinou používaný všeobecný pojem prax, ktorý pod sebou zahrňuje i pojem stáž.

Vysoká škola
Vysoká škola je vzdelávacia inštitúcia poskytujúca terciárne vzdelávanie. Vysoké školy sa
v českom vzdelávacom systéme delia podľa činnosti na školy univerzitného typu, kde prebieha výučba
bakalárskeho, magisterského a doktorského študijného programu a na školy neuniverzitného typu,
ktoré zahŕňajú hlavne bakalárske študijné programy. Ďalej podľa druhu ich zakladateľa sa školy delia
na verejné, súkromné a štátne vysoké školy.


Verejné vysoké školy sú zriadené a rušené zákonom a financované predovšetkým
dotáciami zo štátneho rozpočtu.



Súkromným vysokým školám musí k prevozu činnosti udeliť súhlas Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a sú financované hlavne z vlastných zdrojov.

1

Pre dlhodobejšie praxe je ustálenejší pojem stáž.
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Štátne vysoké školy sú policajné a vojenské. Sú spravované priamo príslušnými
ministerstvami (vnútra a obrany), nemajú právnu subjektivitu a sú organizačnými
zložkami štátu.

Termíny vysoká škola, vysokoškolská inštitúcia, univerzita či inštitúcia terciárneho vzdelávania
sú v tejto práci používané ako synonyma.

Spoločenskovedné obory
Spoločenskovedné obory zahrňujú akademické disciplíny zaoberajúce sa spoločnosťou,
ktorých cieľom je vysvetliť celkové vzorce chovania. Spoločenské vedy sa ani tak nesnažia vysvetliť
ľudí, ako systémy, v ktorých ľudia pôsobia. Medzi základné spoločenskovedné obory patria napr.
ekonómia, medzinárodné vzťahy, pedagogika, politológia, psychológia, právo, sociológia atď.

Verejný sektor
Vo verejnom sektore sú realizované verejné úlohy, ktoré je možné v najširšom slova zmysle
vymedziť ako uspokojovanie verejných záujmov. Hlavným realizátorom týchto úloh je verejná správa.
Verejná správa teda vykonáva správne funkcie vo verejnom sektore, pozostáva zo štátnej správy
a samosprávy. Štát môže prostredníctvom špecializovaných orgánov pôsobiť jak na centrálnej, tak na
regionálnej či miestnej úrovni. Štát taktiež prenáša časť výkonu štátnej správy na iné subjekty, napr.
na kraje, obce či profesijné komory (Potůček 2005).
Termíny organizácie, inštitúcie či pracoviská verejného sektoru sú v práci používané ako
synonyma.

Neziskový sektor
Neziskový sektor tvoria podľa Potůčka (2005) organizácie, ktoré sú formou dobrovoľného
združovania občanov zdieľajúcich spoločné hodnoty a ochotných spolupracovať na spoločnom cieli.
Činnosť týchto organizácií môže viesť k uspokojovaniu potrieb a záujmov samotných členov, alebo
môže slúžiť k pomoci druhým či presadzovať verejný záujem.
Neziskový sektor charakterizuje päť kritérií (Salamon a Anheier 1997):


Majú formálnu štruktúru – sú inštitucionalizované a môžu vstupovať do zmluvných vzťahov.



Majú súkromný (neštátny) charakter – sú inštitucionálne oddelené od štátu, nie sú
financované z verejných rozpočtov.
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Ich cieľom nie je vytváranie zisku, ktorý by sa prípadne rozdeľoval medzi zakladateľov,
vlastníkov atď. Eventuálny zisk sa tak vracia späť do programu.



Sú nezávislé, fungujú samosprávne, disponujú vlastnými kontrolnými mechanizmami.



Mávajú dobrovoľnícky charakter.

Termíny organizácie, inštitúcie či pracoviská neziskového sektoru sú v práci používané ako
synonyma.
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4 Výskumný design
Ako je viditeľné z výskumných otázok, výskumné šetrenie je koncipované ako exploratórnedeskriptívne. Pre dosiahnutie sady definovaných cieľov a odpovedí na výskumné otázky, bol zvolený
zmiešaný výskum, teda kombinácia metód kvalitatívnej (rozhovory) a kvantitatívnej analýzy
(dotazníky). Využila som to, že kvantitatívne a kvalitatívne výskumy sú vzájomne komplementárne.
„Kvalitativní výzkum pomáhá rozumět pozorované realitě, kvantitativní výzkum testuje validitu
tohoto porozumění.“ Jak Disman doplňuje, „výstup z jednoho výzkumu je převzat druhou metodou a
znalost tak může být prohlubována a kumulována“ (Disman 2002: 290).
Obrázok 1 názorne ukazuje výskumný design práce, ktorý pozostáva z troch hlavných zložiek –
celkovej štruktúry výskumu, zberu dát a ich následnej analýzy (Veselý a Nekola 2007: 148).

Obrázok 1: Hlavné časti výskumného designu a ich vzťah

Výskumný
problém

Analýza a
interpretácia
dát

Zber dát

Zdroj: Veselý a Nekola (2007: 148)

Ako môžeme vyčítať z ďalšieho obrázku 2, na začiatku výskumu je definovaný problém, ciele
a výskumné otázky spolu s hypotézami. Práca postupne prechádza do konceptuálnej oblasti a
vychádza z troch hlavných teoretických východisiek – zaistenia kvality praxí, skúsenostného učenia
a modelu aktéri – agendy – arény (A-A-A). Teoretické východisko o zaistení kvality praxí, predstavuje
hlavné kritéria zaistenia vysokej kvality praxí. Ďalej teória skúsenostného učenia dokazuje prínos
praxí z hľadiska jednotlivca študenta a jeho schopnosti učiť sa na základe nadobudnutia praktických
skúseností počas praxe. Model A-A-A je teoretickým základom pre analýzu jednotlivých aktérov a ich
pohľadov na problematiku praxí. Analytická časť tejto práce sa skladá z dvoch častí a to analýzy
prostredia a analýzy aktérov. Analýza prostredia zisťuje nakoľko štát vytvára priaznivé prostredie pre
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rozvoj praxí študentov vo verejnom a neziskovom sektore. Pomocou analýzy aktérov sú zisťované
pohľady jednotlivých aktérov na praxe spolu s ich záujmom a mierou moci na rozvoji a zaistení
kvality praxí.
Na základe analýz a potvrdenia či vyvrátenia hypotéz sú nakoniec navrhnuté konkrétne
opatrenia, ktoré sa týkajú zmiernenia nedostatkov spolupráce na poli praxí študentov.

Obrázok 2: Grafické znázornenie výskumného designu
TEORETICKÉ
VÝCHODISKA

Zaistenie kvality
praxí
Skúsenostné
učenie

ANALÝZA
PROSTREDIA

Dokumenty:
legislatívne,
strategické,
programové

ANALÝZA
AKTÉROV

MŠMT
Rozhovory

Odborníci
Rozhovory

Výskumný problém
Ciele výskumu
Výskumné otázky a
hypotézy

Model A-A-A

Študenti
Dotazníkové
šetrenie

Organizácie
Návrh opatrení

Dotazníkové
šetrenie

Vysoké školy
Dotazníkové
šetrenie
Dlhodobé
zámery
Výročné správy
Webové portály

Zdroj: autorka
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5 Metódy zberu a analýzy dát
V rámci diplomovej práce boli využité metódy zberu dát (rozhovory, dotazníky) a metódy
analýzy dát (analýza aktérov). V rámci zberu dát boli získané jednak primárne dáta (rozhovory,
dotazníky) a ďalej sekundárne dáta (inštitucionálne rámce).
K analýze

inštitucionálnych

rámcov

poslúžila

analýza dokumentov

–

legislatívnych,

strategických a programových, ktoré sa dotýkajú problematiky praxí a stáží študentov, a celkove
spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi. Ďalej boli analyzované dáta z dlhodobých zámerov
verejných vysokých škôl spolu s ich výročnými správami a rovnako i informácie o predmetoch na
webových stránkach vysokých škôl, ktoré vypovedajú mnoho o deklarovanej vôli vysokých škôl
k spolupráci so zamestnávateľmi a o ich skutočnej aktivite v smere rozvoja praxí študentov.
Najdôležitejším legislatívnym dokumentom, ktorý významne ovplyvňuje oblasť vysokých škôl je
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Tento zákon upravuje celý kontext vysokých škôl,
vymedzuje práva a povinnosti jednotlivých aktérov a vzťahy medzi nimi a navzájom.
Analyzovanými strategickými dokumentami boli následujúce: Dlouhodobý záměr vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období
2006 -2010 a 2011 -2015, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha),
Strategie rozvoje terciárního vzdělávání 2000 – 2005, Koncepce reformy vysokého školství (2004), Bílá
kniha terciárního vzdělávání (2009), Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program
reforem České republiky).
Medzi dôležité programové dokumenty, ktoré sa okrem iného týkajú aj podpory spolupráce
zamestnávateľov a vzdelávacej inštitúcie patria: Vyhlášení rozvojových programů na rok 2006 a 2007,
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operační program Lidských zdrojů a
zaměstnanost (OP LZZ), Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Operační program Praha
– adaptabilita (OP PA).
Ďalším nástrojom zberu dát bolo dotazníkové šetrenie v elektronickej podobe, ktoré bolo
distribuované pomocou dotazníkovej služby Vyplnto.cz a zaslané elektronickou poštou. Dotazníky
pozostávajú z formalizovaných (s uzavretými variantami) a neformalizovaných otázok. Vzhľadom
k tomu, že mnohé problémy majú zložitú, komplexnú štruktúru a ich zachytenie sériou
formalizovaných, „uzavretých“ otázok nie je možné, tak všade tam, kde sa to zdalo byť účelné, bol
vyčlenený priestor i pre voľné slovné vyjadrenie respondentov. Dotazníky boli koncipované pre tri
skupiny respondentov – študentov, organizácie a vysoké školy.
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Dotazníkové šetrenie medzi študentmi sa zameralo najmä na študentov posledných ročníkov
bakalárskeho a magisterského štúdia spoločenskovedných oborov, ktoré ich primárne pripravujú na
prácu vo verejnom alebo neziskovom sektore (príloha číslo 1). Medzi skúmané spoločenskovedné
obory neboli zaradené tie, ktoré sa týkajú ošetrovateľskej (asistentskej) práce ako napr. v prípade
sociálnej práce, pretože prax je pre výkon budúceho povolania v tejto oblasti nevyhnutná. Medzi
skúmanými obormi v tejto práci boli hlavne: politológia, sociológia, medzinárodné vzťahy, regionálne
štúdia, verejná a sociálna politika, verejná správa a verejná ekonómia.
Ďalší dotazník bol určený organizáciám verejného a neziskového sektoru (príloha číslo 2).
Výskumná vzorka organizácií bola určená na základe prístupu ku kontaktom, kde študenti oboru
Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovej absolvovali povinnú prax.
Nakoniec boli dotazníkovým šetrením skúmané pohľady verejných vysokých škôl. Dotazníky
boli určené vedúcim pracovníkom jednotlivých katedier a ústavov (príloha číslo 3). Dôvodom zúženia
výskumnej vzorky na verejné vysoké školy bol hlavne fakt, že verejné vysoké školy sa od súkromných
vysokých škôl líšia rozdielnym systémom financovania, čo môže mať vplyv na organizáciu a spôsob
zaistenia kvality praxí. Rovnako podľa štatistík študenti súkromných vysokých škôl častejšie pri štúdiu
pracujú než študenti verejných vysokých škôl (REFLEX 2007: 59), čo by mohlo do istej miery
skresľovať výsledky dotazníkového šetrenia. Štátne vysoké školy nespadali do výskumnej vzorky
z dôvodu, že neponúkajú sledované spoločenskovedné obory.
Pred výskumným šetrením prešli dotazníky pilotážou na vzorku niekoľkých respondentov podľa
jednotlivých skupín (študenti, organizácie a vysoké školy). Účelom skúšobných dotazníkov bolo
zaručiť jednoznačnosť a zrozumiteľnosť otázok. Na základe pripomienok respondentov bolo
preformulovaných pár otázok. Analýza dát bola prevádzaná pomocou Excelu.
V rámci práce boli taktiež uskutočnené pološtrukturované rozhovory s odborníkmi, ktorí sa
danou problematikou aspoň čiastočne zaoberajú. „Dotazování je výzkumný postup, při kterém jsou
pomocí pokládání otázek a zaznamenávání odpovědí získávány informace o jedné či více skupinách
lidí – o jejich vlastnostech, mínění, postojích nebo předchozích zkušenostech“ (Veselý a Nekola 2007:
170).
Okruh ľudí, s ktorými sa vykonal rozhovor nebol obmedzený len na odborníkov. Podľa Nekoly
a Veselého je dôležité sa pýtať i ľudí, ktorí majú praktickú skúsenosť a prístup k informáciám vo vnútri
organizácie (Veselý a Nekola 2007: 171). Vzhľadom k tomu, že štát v zastúpení MŠMT má možnosť
ovplyvniť smerovanie a rozvoj praxí na vysokých školách, bol uskutočnený rozhovor so zástupkyňou
tejto inštitúcie.
Analýza aktérov by mala dopomôcť k určeniu pozícií a stanovísk jednotlivých aktérov
v problematike praxí. „Analýza aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či
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organizace, kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy a
zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky“ (Veselý a Nekola 2007: 225-226).
Analýzu aktérov je možné použiť v rôznych fázach analýzy a tvorby politiky. Môže slúžiť
k vymedzeniu problému, pochopeniu toho, prečo bola v minulosti politika implementovaná a tým
i k porozumeniu súčasného stavu. Pomocou analýzy aktérov môžeme hodnotiť a porovnávať rôzne
alternatívy riešenia problému. Analýza aktérov nám pomáha otvoriť vzťahy, ktoré majú jednotliví
aktéri medzi sebou (Veselý a Nekola 2007: 228).
Veselý (2007: 226) rozlišuje dva typy analýzy aktérov v závislosti na účele, ktorému má slúžiť, a
dostupných časových, personálnych a finančných zdrojoch. Podrobnejšia je analýza „výskumná“,
ktorá trvá niekoľko mesiacov a má blízko k hĺbkovému kvalitatívnemu výskumu. Druhým typom
analýzy je analýza „rýchla“, je založená na rýchlom generovaní nápadov, a preto sa podobá skôr
brainstormingovému sedeniu.
Veselý (2007: 226-228) na základe rozdelenia Varvasovského a Brughy (2000) definuje niekoľko
fáz výskumnej analýzy aktérov:
1. Položenie základných otázok.
2. Príprava.
3. Vlastné prevedenie analýzy.
o

identifikácia a oslovenie aktérov

o

zber dát

o organizácia a analýza dát
o prezentácia výstupov
o využitie výstupov analýzy
Postup rýchlej analýzy aktérov je podobný, v prvej rade sú aktéri identifikovaní, pričom je veľmi
dôležité vygenerovať zoznam všetkých aktérov. Aktéri sú potom klasifikovaní, napríklad podľa
Montgomeryho na aktérov primárnych (politikou sú priamo dotknutí) a sekundárnych (na politike sa
podieľajú, ale priamo ich nezasahuje). V tomto prípade je možné za primárnych aktérov považovať
hlavne vysoké školy, študentov a zamestnávateľov, za sekundárnych aktérov chápeme odborníkov
a ministerstvo MŠMT. Aktérov je možné

klasifikovať aj inak, napríklad podľa príslušnosti

k súkromnému, verejnému a neziskovému sektoru. Ďalším krokom rýchlej analýzy je posúdenie
záujmov, postojov a vplyvu aktérov na danú politiku (Veselý a Nekola 2007: 226).
Pre účely práce bola zvolená kombinácia týchto dvoch uvedených prístupov. Viac do hĺbky boli
rozobraní piati vybraní aktéri (MŠMT, odborníci, študenti, organizácie, vysoké školy), ktorí boli
identifikovaní na základe rýchlej analýzy. Podľa Veselého tak bola vytvorená matica aktérov, ktorá
ich rozdeľuje podľa moci a záujmu. Dimenzia záujmu znamená mieru, do akej sa politika daného
23

aktéra dotkne. Moc znamená vplyv, ktorý majú aktéri na realizácii danej politiky, do akej miery môžu
zmeny ovplyvniť (Veselý a Nekola 2007: 226).
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6 Teoretické východiska
V nasledujúcej kapitole sú predstavené teoretické východiska, od ktorých sa táto práca odvíja.
Prvá podkapitola sa venuje hlavným princípom, ktoré by mali zaistiť kvalitu praxí. Druhá podkapitola
nadväzuje na teoretické poňatie praxí prostredníctvom skúsenostných teórií učenia, ktoré považujú
za jednu z dôležitých foriem učenia praxe študentov. Skúsenostné teórie učenia zohľadňujú hlavne
hľadisko jednotlivca – študenta, avšak do tohto problému je zapojených mnoho ďalších aktérov
(vysoké školy, organizácie, odborníci, MŠMT), preto práca taktiež vychádza z modelu A-A-A, kde sú
zohľadnené rozdielne postoje a záujmy mnohých aktérov.

6.1 Zaistenie kvality praxí
Mnoho škôl ponúka študentom možnosť absolvovať prax. Avšak niektorí členovia fakulty
zostávajú voči praxiam skeptickí a oponujú tím, že skúsenosti nadobudnuté počas praxe nie sú
dostatočne prepojené s výučbou na škole. Z tohto hľadiska je dôležité, aby profesori podobne ako
u iných vyučovaných predmetoch, praxe starostlivo naplánovali a zaistili ich čo najvyššiu kvalitu.
Samotné praxe ako také totiž ešte nezaručujú, že splnia svoj účel a že budú prepojené s tým, čo
sa vyučuje na škole. Podľa Howery (1983: 336) dobre nastavené praxe umožňujú študentom prepojiť
teóriu, vízie a ideje s praktickou činnosťou. Rovnako výhodou praxí je, že študenti majú možnosť
nazrieť na predošlé získané teoretické poznatky novou perspektívou (Schon 1983).
Podľa výskumov v zahraničí, zaisťuje akademickú kvalitu praxí tvorba štruktúry, ktorá integruje
praxe do výučby. Integrácia praxí do výučby by mala zaručiť, že študenti prepoja teoretické znalosti
s praktickými. Pri zaisťovaní kvality praxí je teda veľmi dôležité, aké majú praxe miesto v celkovej
štruktúre kurikula. Niektorí akademickí pracovníci totiž umiestňujú praxe na okraj študijných plánov,
čo sa odráža i na samotnej kvalite praxí. Praxiam by sa preto mala prikladať rovnaká dôležitosť ako
ostaným vyučovaným predmetom, aby tak študenti mohli lepšie nachádzať spojivá medzi teóriou
a praxou (Parilla a Hesser 1998: 314).
V USA existuje od roku 1971 Národná spoločnosť pre skúsenostné učenie (NSEE), ktorá
vytvorila osem princípov na zaistenie čo najvyššej kvality praxí. Tie môžu byť zdrojom inšpirácie pri
zavádzaní praxí do študijných programov alebo prípadne ich inovácií (Inkster a Ross 1995):


Definovať ciele programu praxe.



Určiť vhodné pracoviská pre praxe.
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Pomáhať študentom s vytváraním vhodných cieľov.



Organizovať a umiestniť študentov na pracoviská.



Pripravovať študentov na prax.



Monitorovať a podporovať proces praxí.



Posúdiť splnenie stanovených cieľov.



Hodnotiť praxe.

Takto naplánované a štruktúrované praxe by mali prepojiť novonadobudnuté praktické
skúsenosti s predošlými teoretickými skúsenosťami.
Rovnako zaujímavú koncepciu praxí navrhujú Parilla a Hesser (1998: 316), ktorí nadväzujú na
vyššie uvedené princípy a uvádzajú, že u praxí by malo byť hlavne zaistené: 1) vhodné pracovisko pre
prax, 2) zmluva o praxi, 3) prípravný seminár k praxi a 4) dokumentácia a hodnotenie výstupov z
praxe.
Definícia vhodného pracoviska pre praxe sa líši v závislosti od oborov, pretože každý študijný
program má iné zameranie. Otázkou samozrejme je, ako sa určia kritéria o tom, či je dané pracovisko
vhodné pre prax alebo nie. Kritéria a podmienky pre posúdenie vhodného pracoviska by malo byť
prenechané v kompetencii každej fakulty a katedry. Samozrejme netreba zabúdať, že pri výbere
vhodného pracoviska je treba zohľadňovať záujmy nielen vysokej školy, ale i študenta a organizácie.
Vysoká škola by mala v rámci zaistenia dlhodobej spolupráce viesť databázu spolupracujúcich
pracovísk spolu s kontaktmi (Parilla a Hesser 1998: 317).
Pred samotným začatím praxí by sa mali študenti stretnúť s vyučujúcim, ktorý zodpovedá za
praxe a prediskutovať s ním svoje očakávania, možnosti a ciele praxe. Až na základe ujasnenia
požiadaviek všetkých zúčastnených strán, môže byť vytvorená zmluva o praxi, ktorá by mala
zahrňovať okrem očakávaní študenta a organizácie i počet odpracovaných hodín, vzájomné vzťahy
medzi študentom a garantom v danej organizácii, popis vykonaných úloh a schopností, ktoré boli
v priebehu praxe rozvinuté a nakoniec metódu hodnotenia praxí. Optimálnym počtom hodín
strávených na praxi by malo byť minimálne 10 hodín za týždeň alebo 140 až 150 hodín za semester.
Hodnotenie praxí, by sa však nemalo odvíjať od počtu „odpracovaných hodín“, ale za dosiahnuté
výsledky (Parilla a Hesser 1998: 318).
Účinnou možnosťou ako efektívne integrovať praxe do vyučovacieho procesu sa javí zavedenie
súbežných seminárov k praxi. Pre mnohých študentov je totiž prax nepoznanou oblasťou, v ktorej sa
len ťažko presne orientujú. Rovnako i prístup študentov k praxiam sa môže častokrát líšiť od prístupu
vyučujúceho, preto takéto prípravné semináre môžu študentom pomôcť pri zorientovaní sa počas
praxe a súčasne splniť akademické požiadavky. Okrem spomenutého, je účelom seminárov ponúknuť
26

študentom priestor pre reflexiu a spätnú väzbu zo skúseností z praxe. Na seminári si tak študenti
môžu navzájom vymieňať skúsenosti a spoločne diskutovať prípadné problémy, s ktorými sa počas
praxe stretli. Zároveň sa týmto zaistia pravidelné konzultácie medzi študentom a garantom
v organizácii a povedomie vyučujúceho o vývoji jednotlivých praxí študentov. Po ukončení praxe
môžu študenti v rámci semináru prezentovať svoje výsledky či výstupy z praxe (Parilla a Hesser 1998:
320-322).
Pre úspešnosť praxí je dôležitá i dokumentácia výstupov z praxe, ktorá by mala zahrňovať
splnené úlohy z praxe a zo semináru, ďalej hodnotenie praxe jednak zo strany organizácie, a jednak
zo strany samotných študentov. V hodnotení by malo byť zakomponované úroveň rozvoja znalostí,
konceptov či schopností študentov a úroveň dosiahnutia jednotlivých cieľov, ktorých proces
dosahovania by sa mohol bližšie preberať na seminári (Parilla a Hesser 1998: 322-324).
Praxe umožňujú prepojenie teórie s praktickými skúsenosťami, avšak za predpokladu, že budú
zahrnuté do kurikula s jasnou štruktúrovanosťou a kvalitnou organizáciou, pod dohľadom a vedením
vyučujúceho a garanta. Splnenie vyššie uvedených podmienok by malo zaistiť kvalitu praxí tak, aby
praxe mohli naplňovať svoj hlavný účel a boli prínosom pre všetkých zúčastnených.

6.2 Skúsenostné učenie
Učenie predstavuje problematiku, ktorej sa posledných 10 rokov venuje vzrastajúca pozornosť
(MŠMT 2001a). V súvislosti s tým sa rozprúdila diskusia o optimálnych metódach a technikách
prípravy, vzdelávania a rozvoja študentov pre ich budúce povolanie. Prevažná časť zmienených
diskusií sa pritom odohráva v konceptuálnom rámci vymedzenom dvomi protipólmi – akademickým
a skúsenostným prístupom k učeniu (Holman 2000).
„Akademický“ prístup k učeniu predstavuje tradíciu, ktorá doteraz dominuje v oblasti
inštitucionálneho vzdelávania na vysokých školách. Tento prístup, ktorý sa pôvodne viaže k tradičnej
vysokej škole a nachádzame ho i v novodobom zákone 111/1998 Sb., o vysokých školách, je založený
na presvedčení, že jediným zdrojom hodnotných a dôveryhodných poznatkov je veda, a že na všetko
mimo ňu je potrebné nahliadať so skepsou. Učiteľ má za úlohu počas výučby objasniť odborné
poznatky a študenti si ich majú osvojiť. Základnú vyučovaciu metódu predstavuje prednáška, kde
učiteľ je autoritou a má vplyv i zodpovednosť za priebeh a výsledky vyučovacieho procesu. Pokiaľ je
prednáška doplnená o semináre, kde sú prezentácie a debaty, tak v ich priebehu je to opäť vyučujúci,
kto hodnotí jednotlivé názory či diskusné príspevky. Z hľadiska celkového rozlíšenia rolí sa dá
povedať, že od učiteľa sa okrem odborných a vedeckých znalostí očakáva schopnosť zrozumiteľného
výkladu a kontroly nad priebehom výučby. Študent sa má predovšetkým držať pokynov učiteľa,
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zapisovať si podstatné myšlienky jeho prednášok a osvojovať si príslušné odborné texty. Dôležitý
prostriedok kontroly priebehu výučby sú testy alebo iné formy preskúšania.
Vo vzdelávaní má „akademické“ učenie svoje nezastupiteľné miesto a učí mnohým zaujímavým
poznatkom, avšak problém je v tom, že niektorí vyučujúci nahliadajú na svet praxe s istou skepsou
a obsah učiva je veľmi často abstraktný a vzdialený reálnemu životu a dianiu.
Napriek tomu, že sa študenti pod vedením svojich pedagógov učia riešiť rôzne zadané
modelové problémy a prípady, tak oveľa náročnejšia je vlastná identifikácia a zrozumiteľná
formulácia reálneho problému – prax totiž neprináša už pripravené a naformulované zadania
(Shotter 1993: 87).
Konzervatívne lipnutie na tzv. vedeckých pravdách, autoritatívnom vystupovaní vyučujúcich
a odtrhnutie od reálneho života sú už dlhšiu dobu v rámci akademickej obce i medzi ľuďmi z praxe
vnímané ako prekážky a brzdy rozvoja organizácií a ich pracovníkov. Nedostatočnosť akademického
prístupu vedie k hľadaniu iných vyučovacích postupov a východisiek, a preto od začiatku 90. rokov sa
stále viac pedagógov začína prikláňať k uplatňovaniu prístupov založených na tzv. skúsenostnej teórii
učenia - experiential learning theory (Pavlica 2005: 9). V rámci teórií skúsenostného učenia bolo
vytvorených mnoho originálnych učebných techník a programov ako sú napríklad skupinové riešenia
reálnych i vykonštruovaných problémov, simulácia a hranie rolí, skupinové diskusie a v neposlednej
rade praxe a stáže.
Medzi najznámejších autorov skúsenostnej teórie učenia patrí americký psychológ Kolb (2001),
ktorý prichádza s takzvaným cyklom poznávania zloženého zo štyroch častí. Celý cyklus procesu
učenia zobrazuje obrázok 3 a názorne ukazuje ako sa skúsenosť stáva učením.
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Obrázok 3: Cyklus procesu učenia
Konkrétna skúsenosť

(konkrétna a aktívna)

(konkrétna a reflexná)

študent akomodujúci

študent divergujúci

Aktívne experimentovanie

Reflexia

(plánovanie ďalšieho

(aktívna a abstraktná)

(reflektívna a abstraktná)

(preskúmanie

postupu)

študent konvergujúci

študent asimilujúci

skúsenosti)

Abstraktná konceptualizácia
(vyvodenie záverov z predošlej skúsenosti)

Zdroj: Kolb (2001: 227 ), vlastná úprava

V prípade praxí a stáží študent najprv získava bezprostrednú konkrétnu skúsenosť s
pracovným svetom a to hlavne pri samostatnom vypracovávaní zadaných úloh garantom
v organizácii. Potom dochádza k reflektujúcemu pozorovaniu, ktoré tesne súvisí s predošlou
skúsenosťou. Študenti začínajú uvažovať o vzťahoch medzi teóriou a praxou. Pri abstraktnej
konceptualizácii alebo “generalizácii“ dochádza k náročnému procesu učenia, kde sa študent snaží
objaviť všeobecné princípy medzi jednaním a sledovanými dôsledkami. Pochopenie všeobecných
princípov ešte neznamená, že sú vyjadrené slovami alebo symbolmi, je to len uvedomenie si daného
princípu (Kolb 2001: 228). Vo štvrtom kroku aktívnym experimentovaním študent overí svoje
zistenia. Výsledkom je rozšírenie doterajšej skúsenosti a cyklus sa môže znovu opakovať. Ku každému
štádiu tohto cyklu Kolb priradzuje preferovanú kognitívnu schopnosť (tabuľka 1).
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Tabuľka 1: Priradenie kognitívnej schopnosti k štádiám cyklu učenia

Štádium cyklu učenia

Preferovaná kognitívna schopnosť

konkrétna skúsenosť

prežívanie

reflektujúce pozorovanie

vnímanie

abstraktná konceptualizácia

myslenie

aktívne experimentovanie

konanie

Zdroj: Kolb (2001: 235), vlastná úprava

Jednou zo základných požiadaviek skúsenostného prístupu k učeniu je teda čo najužšie
prepojenie vysokej školy a praxe. Ide o takú výučbu, na ktorej konci by mali byť absolventi schopní
plnohodnotného a efektívneho zapojenia do života reálnej organizácie. Tento cieľ sa nedá dosiahnuť
mimo rámec spolupráce medzi vysokou školou a konkrétnymi organizáciami. Avšak aby takáto
spolupráca bola skutočne prínosná, nesmie mať charakter len exkurzií a krátkodobých praxí
študentov v organizáciách, i keď to je tiež užitočné, ale ešte nie dostačujúce (Pavlica 2005: 15 -16 ).
Zaujímavý systémový podnet k prepojeniu vysokej školy a praxe prináša francúzsky sociológ
Wenger (1998), ktorý obohacuje základné princípy skúsenostného prístupu o dimenziu sociálnej
praxe. Vo svojej teórii priamo hovorí o rôznych „praktických spoločenstvách“ (communities of
practice) ako o východiskovom rámci ľudského učenia a rozvoja. Wenger (1998: 187-188) vo svojej
koncepcii poukazuje na skutočnosť, že identita (v zmysle kompetentného člena určitého spoločenstva
či organizácie) sa formuje prostredníctvom troch vzájomne prepojených mechanizmov:


Zapojenie, teda priama účasť na skupinových a organizačných aktivitách a činnostiach.



Imaginácia, alebo proces vytvárania obrazu o svete a o našom mieste i možnostiach v ňom.



Zakomponovanie individuálnych i skupinových aktivít do širších štruktúr, prostredníctvom
čoho získame pocit príslušnosti k väčším sociálnym celkom (organizáciám, štátu atď.).
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Tabuľka 2: Formovanie identity prostredníctvom troch mechanizmov

Mechanizmus

Zapojenie

Imaginácia

Zakomponovanie

Prostriedky podpory

Vzájomnosť

Orientácia

Konvergencia

Kompetencie

Reflexia

Koordinácia

Kontinuita

Explorácia

Jurisdikcia

Zdroj: Wenger (1998: 238 – 239), vlastná úprava

Pozrime sa bližšie na tieto prostriedky s ohľadom na úzku kooperáciu medzi vysokou školou
a organizáciou na poli praxí.


Vzájomnosť znamená, že je potrebné vytvárať čo najširší priestor k vzájomnej interakcii
a spolupráci medzi členmi organizácie a vysokej školy. Dôležitý aspekt predstavuje hlavne
systematické zapájanie študentov a pedagógov do spolupráce s organizáciami pri realizácií
praxí, ktoré by študentom mali poskytnúť priestor pre riešenie konkrétnych pracovných úloh
a problémov.



Kompetencie a znalosti potrebné k úspešnému zvládaniu pracovných úloh a situácií musí byť
dostupné členom organizácie i vysokej školy. Počas praxe by si preto študenti mali prehlbovať
svoje kompetencie a v praxi overovať svoje teoretické znalosti. Organizácie by mali vysoké
školy informovať o požadovaných kompetenciách a znalostiach študentov budúcich
absolventov, na čo by vysoké školy mali reagovať a snažiť sa požiadavky zahrnúť do
formovania študijných programov.



Požiadavka kontinuity súvisí s už zmienenou potrebou postaviť spoluprácu vysokej školy
a organizácie na poli praxí (či ostatných foriem spolupráce)2 na systematickej a hlavne
dlhodobej základni. Postupne by mala vzniknúť úzka kooperácia a vzájomná dôvera medzi
vysokou školou, organizáciami a študentmi.



Orientácia súvisí s potrebou vyhodnocovať a monitorovať úroveň a stav vzájomnej
spolupráce, vrátane identifikácie prípadných prekážok a problémov. Za týmto účelom by mali
slúžiť hodnotenia študentov čo sa týka kvality absolvovaných praxí.

2

Medzi ostatné formy spolupráce patrí napr. konzultanstvo, vedenie študentských prác, účasť odborníkov z praxe na
riadení vysokých škôl, pedagógovia z praxe, účasť odborníkov pri záverečných skúškach študentov atď. (Škopová 2005).
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Reflexia je v kontexte spolupráce organizácie a vysokej školy na poli praxí blízka metóde
benchmarkingu3, kde ide o to, aby sa organizácie a vysoké školy snažili hľadať nové impulzy
k ďalšiemu rozvoju vzájomnej spolupráce i vo svojom okolí – v zahraničí, na príklade iných
organizácií a vysokých škôl a pod.



Explorácia súvisí s testovaním a praktickým overovaním nových projektov a možností
spolupráce s praxou.



Konvergencia znamená vytváranie spoločného a väčšinového pohľadu na určitú vec.
Z hľadiska celospoločenského je v tomto smere potrebné, aby skrz úzku spoluprácu medzi
organizáciami a vysokými školami, začali ľudia brať túto spoluprácu ako niečo normálne
a prirodzené.



Koordinácia sa týka skutočnosti, že vysokoškolské a organizačné aktivity študentov by mali na
seba logicky a zmysluplne nadväzovať a vzájomne sa podporovať. Preto z formálneho
hľadiska by sa mal študentom poskytnúť dostatočný priestor a čas pre realizáciu praxí.



Jurisdikcia znamená potrebu zakotviť vzájomnú spoluprácu medzi vysokou školou
a organizáciou do systému záväzných a rešpektovaných zákonných a ďalších normatívnych
opatrení.

Predovšetkým posledné tri prostriedky prepojenia vysokých škôl a organizácií poukazujú na
skutočnosť, že podpora zo strany štátu môže značne uľahčiť spoluprácu týchto dvoch strán. Avšak
ešte dôležitejšiu rolu hrajú samotní jedinci - študenti, ktorí musia mať záujem a motiváciu absolvovať
prax čo najplnohodnotnejšie. Rovnako je v tejto spolupráci dôležité vedenie katedier a jednotliví
akademickí pracovníci pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj a zaistenie vysokej kvality praxí.

6.3 Model A-A-A
Pre lepšie pochopenie procesu utvárania a realizácie verejnej politiky týkajúcej sa problematiky
študentských praxí, sa pozrieme na to, akým spôsobom na to nahliada teoretický model verejnej
politiky, model aktéri–arény–agendy (model A-A-A). Totiž realizáciu verejnej politiky môžeme chápať
ako politický proces, ktorý je dynamický, a do ktorého vstupuje veľké množstvo aktérov, medzi
ktorými dochádza k vzájomnej interakcii. Samotný proces utvárania a realizácie verejnej politiky

3

Benchmarking je metóda riadenia kvality. Je to metóda zlepšovania učením sa od druhých, spôsob riadenia zmeny. Snaží
sa nájsť stále najlepšie praktické postupy a dosiahnuť lepšie výkony v organizácii (Vzdělávací program CAF: 107).
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môžeme popísať pomocou ďalších dvoch teoretických modelov4. Všetky modely určitým spôsobom
zjednodušujú realitu, vyzdvihujú niektoré aspekty problému, iné naopak potlačujú. Nedá sa
zhodnotiť, či je niektorý z modelov „pravdivejší“, lebo každý z nich nahliada na problematiku odlišnou
perspektívou.
Model A-A-A charakterizuje verejnú politiku ako interakciu „(...)aktérů, generujících agendy
uvnitř i vně arén (…)“ (Potůček 2005: 34).
Tento model pokladám v kontexte diplomovej práce za užitočný, lebo sa sústredí na pohľady
jednotlivých aktérov na problém a na ich vzájomné interakcie a postoje v probléme. Vo vnútri
jednotlivých

arén (i mimo ne) sa spolu aktéri dostávajú do konfliktu, konkurujú si, či spolu

spolupracujú a zhodujú sa. Jednotliví aktéri vnímajú problém praxí študentov rozdielnym spôsobom,
ich názory sa líšia v možnostiach a spôsoboch riešenia problému. Je nutné brať do úvahy tieto
rozdielne postoje a perspektívy, lebo zanedbanie určitého pohľadu môže mať fatálny vplyv vo fáze
implementácie určitej politiky (napr. keď je navrhnuté určité riešenie problému).
V nasledujúcej časti sú vymedzení jednotliví aktéri, ktorí nejakým spôsobom figurujú v danej
problematike, ďalej arény, v ktorých dochádza k ich vzájomným interakciám a agendy, ako témy
a otázky, riešené aktérmi. Vymedzenie tohto modelu považujem v kontexte tejto práce za podstatné,
lebo umožňuje jasnejší pohľad na celú problematiku.

6.3.1 Aktéri
V rámci tejto problematiky boli vybraní kľúčoví aktéri. Kritérium výberu je dané jednak ich
vplyvom na celú problematiku (rozsah ich moci) a ďalej mierou ich záujmu v probléme (sú
problémom priamo ovplyvňovaní). Pre účely tejto práce považujem za významných nasledujúcich
aktérov.
1) Štát – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) má priamo vplyv na legislatívu, ktorá
sa týka vysokého školstva. Napriek tomu, že vysoké školy sa vyznačujú značnou autonómiou,
tak MŠMT hraje prostredníctvom napr. vydávania dôležitých dokumentov kľúčovú rolu
v mnohých otázkach a môže značne ovplyvniť integrovanie praxí na vysokých školách.
2) Odborníci – Za odborníkov na túto problematiku považujem tých, ktorí sa zaoberajú praxami
študentov a spoluprácou vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi všeobecne.

4

Potůček rozlišuje modely: veřejná politika jako politický cyklus, model A-A-A a model institucionálních sítí (Potůček 2005:
33 – 57).
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3) Študenti – Študenti spoločenskovedných oborov sú jedným z hlavných aktérov, pretože sa priamo
zúčastňujú procesu praxí v organizáciách a na základe ich motivácie a vonkajších podmienok
určujú kvalitu a prínos praxí jednak pre nich samotných a jednak pre organizácie.
4) Organizácie – Organizácie verejného a neziskového sektoru, ktoré zastupujú zamestnávatelia
a zamestnanci, patria tiež medzi hlavných aktérov, pretože spoluurčujú priebeh, smerovanie
a kvalitu samotnej praxe.
5) Vysoké školy – V rámci vysokých škôl nás v tomto probléme zaujímajú hlavne katedry so
spoločenskovedným zameraním, pretože majú najväčší vplyv pri formovaní jednotlivých
spoločenskovedných oborov a teda i praxí študentov. Rovnako hrajú dôležitú úlohu pri
nadväzovaní spolupráce so zamestnávateľmi verejného a neziskového sektoru a pri vytváraní
vhodných podmienok pre rozvoj efektívnych praxí študentov.

Táto práca bude nazerať na celý problém skrz perspektívu jednotlivých aktérov. Vynechanie
pohľadu niektorého aktéra môže mať negatívny vplyv na implementáciu prípadného riešenia
problému, preto považujem za nutné zohľadniť všetkých aktérov, ktorí sú v danom probléme
významní.

6.3.2 Arény
K interakciám medzi aktérmi dochádza v arénach, ktoré tvoria druhý segment modelu A-A-A.
Jordan a Richardson rozlišujú šesť typov arén: „(…) arény veřejnosti, parlamentní arény, stranické
arény, kabinetní (exekutivní, vládní) arény, byrokratické arény a arény nátlakových (zájmových)
skupin“ (Potůček 2005: 48).
Za kľúčové v tejto práci je možné považovať predovšetkým arény záujmových skupín a
byrokratické a exekutívne arény. Veľká pozornosť je v tejto téme venovaná predovšetkým v arénach
záujmových skupín, za ktoré je možné považovať rôzne arény vysokých škôl, študentov
a zamestnávateľov. Ich záujem o problematiku je pochopiteľný, pretože sa ich priamo dotýka.
Rovnako i exekutívna a byrokratická aréna je zásadná, pretože štát má možnosť prostredníctvom
napr. finančných nástrojov či strategických dokumentov ovplyvňovať smerovanie a rozvoj praxí.
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6.3.3 Agendy
Tretiu oblasť tvoria politické agendy, ktoré je možno definovať ako „(…) souhrn problémů,
reflektovaných politickými aktéry v politické komunikaci uvnitř politických arén i mezi nimi (…)“,
agendy sú neustále pretvárané a doplňované „(…) nejrůznějšími otázkami, tématy (issues), v nichž se
prolínají dlouhodobé záměry s proměnlivou pragmatickou naléhavostí“ (Potůček 2005: 49).
Agend, ktoré súvisia s problémom praxí študentov, je pomerne dosť. Je možné o celom
probléme uvažovať v širokom kontexte ako o probléme praktickej prípravy študentov vysokých škôl
spoločenskovedného zamerania na pracovný proces a požiadavky zamestnávateľov, spolupráce
vysokých škôl s organizáciami, pričom kvalita praxí je len jedným z problémov v rámci celkovej
spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi. S problematikou praxí študentov sa môžu otvárať
i ďalšie témy a problémy, napr. financovanie vysokých škôl, rigidita vysokoškolského systému,
riadenie vysokých škôl, akreditácia študijných oborov atď.
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7 Praxe a stáže v Českej republike
V súčasnej dobe sú dostupné poznatky o rozšírení a využívaní praxí študentov v ČR veľmi
obmedzené a ich výpovedná hodnota je len orientačná. O spolupráci vysokých škôl na poli praxí sa
môžeme dozvedieť príležitostne na rôznych konferenciách a seminároch, z médií, webových stránok
škôl atď. Momentálne v ČR neexistuje analýza, týkajúca sa úrovne zaistenia kvality praxí študentov
(spoločenskovedných alebo iných oborov), preto je potrebný detailnejší popis situácie u nás, aby sme
mohli posúdiť úroveň praxí v ČR a porovnať ju s úrovňou v ostatných krajinách. V nasledujúcej časti
práce je zhrnutý prehľad doterajších výskumov týkajúcich sa rozvoja kompetencií absolventov
v závislosti od oborov, rozsahu a využívania praxí a stáží na českých vysokých školách, a celkovej
spolupráce medzi vysokými školami a externým prostredím.
Napriek tomu, že nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v ČR (2,3 %) je oproti
európskemu priemeru (9 %) pomerne nízka (Koucký, Zelenka 2009: 2), tak podľa zamestnávateľov
absolventi ešte stále nie sú dostatočne vybavení tzv. mäkkými zručnosťami ako sú komunikatívnosť,
vyjednávanie, tímový duch atď. (LMC 2009).
Za účelom výskumu potrebných kompetencií študentov, bol v rokoch 2004 – 2007 realizovaný
na európskej úrovni výskumný projekt „Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky
na terciární vzdělávání v Evropě“ (REFLEX). Cieľom projektu bolo zistiť aké kompetencie potrebujú
absolventi pre splnenie nových požiadaviek na trhu práce, ďalej do akej miery jednotlivé vysoké
školy, fakulty a obory štúdia tieto kompetencie rozvíjajú a nakoniec aké problémy vznikajú medzi
absolventmi, vysokými školami, zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými aktérmi a ako môžu byť riešené
(REFLEX 2010).
Podľa výskumu je dôležité z hľadiska úrovne vysokoškolskej prípravy vedieť, ktoré kompetencie
predovšetkým poskytuje a ktoré si musia absolventi osvojiť iným spôsobom. Je pritom jasné, že
vysoká škola z podstaty veci nemôže vybaviť svojich absolventov všetkými kompetenciami, lebo rada
z nich je závislá na osobnostných charakteristikách svojich nositeľov a samozrejme i na ich
skúsenostiach a schopnostiach získaných iným než školským vzdelaním (REFLEX 2007: 26).
Graf 1 znázorňuje, aké kompetencie považujú študenti za najsilnejšie stránky absolvovaného
oboru. U spoločenskovedných oborov 48 % respondentov považovalo zvládnutie oboru za najsilnejšiu
stránku kompetencií, ďalej bola uvádzaná schopnosť si rýchlo osvojiť nové znalosti u 10 % a nakoniec
schopnosť analytického myslenia (5 %) (REFLEX 2007: 26).
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Graf 1: Silné stránky kompetencií podľa typu absolvovaných oborov (%)

Zdroj: REFLEX (2007: 27)

Podobne boli hodnotené i slabé stránky, teda kompetencie, ktorými vysoká škola svojich
absolventov vybavila najmenej (graf 2). Najmenej vysoká škola v prípade spoločenskovedných oborov
vybavila svojich absolventov znalosťami cudzích jazykov, ktoré uviedlo 27 % z nich. S veľkým
odstupom nasledovala schopnosť sa asertívne presadiť (7 %) a schopnosť prezentovať výrobky,
myšlienky alebo správy verejnosti (7 %), (REFLEX 2007: 27).

Graf 2 : Slabé stránky kompetencií podľa typu absolvovaných oborov (%)

Zdroj: REFLEX (2007: 28)
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V rámci zisťovania do akej miery české vysoké školy5 rozvíjajú potrebné kompetencie, bola
okrem iného zisťovaná miera zavádzania praxí a stáží v rámci výučby na jednotlivých vysokých
školách, účasť študentov na praxiach a stážiach a priemerná dĺžka praxí a stáží (tabuľka 3). Praxe či
stáže sú totiž vhodnou príležitosťou, ako tieto požadované kompetencie môžu študenti získať.

Tabuľka 3: Vybrané premenné praxí a stáží v rámci výučby
Škola

UK

JU

UJEP

MU

UP

UHK

SU

UPCE VŠB

ZU

VŠE

UTB

MZLU

Důraz na způsob výuky
přednášky

4,0

4,2

4,0

4,1

4,0

4,1

4,1

4,2

3,9

3,7

3,9

3,7

4,1

skupinové úkoly

2,9

2,8

2,9

2,9

2,8

2,8

2,9

3,1

3,0

3,0

3,2

3,4

2,8

účast na výzkumních projektech

1,7

1,8

1,7

1,6

1,8

1,7

1,6

2,7

1,6

1,8

1,7

2,0

1,5

stáže/praxe

2,3

3,1

2,4

2,2

2,4

2,7

2,4

2,5

2,4

1,9

1,7

1,9

1,5

fakta a praktické znalosti

2,7

3,1

2,8

2,7

2,6

2,8

2,8

3,7

2,9

2,7

2,4

2,5

2,0

teorie a paradigmata

4,3

4,5

4,3

4,3

4,5

4,4

4,4

4,2

4,3

4,1

4,3

4,2

4,4

učitel jako hlavní zdroj informací

3,6

3,5

3,7

3,6

3,6

3,6

3,7

3,6

3,6

3,7

3,8

3,6

3,6

projektové a orientované na řešení problémů

2,5

2,2

2,3

2,3

2,4

2,5

2,5

2,9

2,6

3,1

2,7

2,7

2,5

psané úkoly

3,3

2,9

3,1

3,4

3,3

3,3

3,5

3,0

3,3

3,3

3,2

3,5

3,4

ústní prezentace studentů

3,0

2,9

2,8

3,2

3,0

3,2

3,3

2,9

3,0

2,8

2,9

3,3

2,9

zkoušky s více možnými odpověďmi

2,8

3,2

2,6

2,9

2,7

2,3

2,8

2,4

2,6

2,4

2,6

3,0

3,6

DELETETOTAL

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6 768

795

264

355

743

331

176

140

168

367

569

244

438

Ano

36

51

51

39

40

49

41

61

51

13

13

15

4

Ne

64

49

49

61

60

51

59

39

49

87

87

85

96

Count (n)
Účast na zahraničních stážích/praxi

Spolu
Count (n)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6 793

797

264

355

746

333

176

141

168

369

569

247

440

3,5

5,0

3,7

2,7

3,2

2,2

2,2

1,8

2,6

4,3

3,2

3,2

5,1

2,0

3,8

3,0

1,9

2,1

1,1

2,0

1,0

1,5

3,9

2,5

2,4

3,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60

36

24

50

24

36

12

24

14

14

25

12

24

2 451

409

134

137

297

164

73

86

86

48

73

38

18

Délka stáže/praxe
účast na Arithm. mean
stáži/praxi: Median
měsíc
Minimum
Maximum
Count

Zdroj: REFLEX (2006), vlastná úprava

Podľa výsledkov výskumu plynie, že vysoké školy v ČR vyučujú klasickým typom štúdia, ktorý je
zameraný predovšetkým na osobu učiteľa – lektora, ktorý je hlavným zdrojom informácií väčšinou
teoretického charakteru, ktoré sú študentom najčastejšie predávané prostredníctvom prednášok.
Počas štúdia prešlo stážou 37 % terajších absolventov a najčastejšie boli stáže jednomesačné
(30 %) či dvojmesačné (28 %). Najčastejšie absolvovali odborné stáže absolventi troch typov oborov:
zdravotníckych (67 %), pedagogických (60 %) a poľnohospodárskych (60 %). Naopak najmenej často
absolventi ekonomických (14 %), technických (22 %) a prírodovedeckých (22 %) oborov. Absolventi
spoločenskovedných oborov boli zhruba uprostred tejto škály (43 %) (REFLEX 2007: 57).
5

Vybrané boli len tie vysoké školy, ktoré spadajú do výskumnej vzorky v analytickej časti práce ( viď príloha
číslo 7).
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Podľa výskumu v oblasti spolupráce českých vysokých škôl s externým prostredím, na ktorom
sa podieľala Univerzita Palackého v spolupráci s neziskovou organizáciou TARA Professionals, o.p.s.
a Business Leaders Forum, sú najdôležitejším spojivom vysokých škôl s externým prostredím študenti,
ktorí sa podieľajú na vysokej miere vzájomnej spolupráce až zo 70 % (Husárová 2007: 26).
Najčastejšou formou spolupráce je tvorba záverečných bakalárskych či diplomových prací, ďalej
praxe a stáže študentov a nakoniec nábor zamestnancov z rad študentov/absolventov vysokých škôl
(graf 3).

Graf 3: Najčastejšie formy spolupráce

Zdroj: Husárová (2007: 15)
Podľa spomenutého výskumu len 1/4 vysokých škôl má efektívne outreach pracovisko6, ktoré
zaisťuje kontakt vysokých škôl a ich externého prostredia (Husárová 2007: 6). Tieto vysoké školy sú
prevažne technického charakteru, najmenej funguje outreach už tradične na vysokých školách
zameraných humanitne (Husárová 2007: 30).
Pre zlepšenie podmienok vzájomnej spolupráce firiem a organizácií s vysokými školami je
potrebné vyvíjať iniciatívu z obidvoch strán. Avšak podľa odpovedí 70 % firiem a organizácií nechce
byť prvými iniciátormi a skôr čakajú, až s iniciatívou k vzájomnej spolupráci prídu vysoké školy sami.
Podľa nich je teda potrebné zlepšiť (seba)marketing vysokých škôl (Husárová 2007: 15).
Ďalej bolo u vysokých škôl zisťované ako by vláda mohla zlepšiť podmienky outreach aktivít na
vysokých školách. Najčastejšie vysoké školy zdôraznili potrebu finančne podporovať outreach aktivity
(63,2 %) a súhlasili s potrebou vytvoriť programovú koncepciu stabilne podporujúce outreach (57,9
%) (Husárová 2007: 8).
6

Koncept „outreach“ sa snaží o to, aby vysokoškolské inštitúcie boli otvorené externému prostrediu, a rovnako naopak, aby
sa firmy a organizácie verejného a neziskového sektoru naklonili spolupráci s vysokými školami (Husárová 2007: 3).
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Problémom v českom prostredí, na ktorý výskum poukázal, je, že spolupráca stojí
predovšetkým na báze osobných kontaktov a chýba jej programová koncepcia (graf 4). Výraznejšou
bariérou spolupráce je však nízka motivácia akademických pracovníkov vykonávať outreach nie za
seba, ale za vysokú školu, čomu je naklonená len 1/3 akademikov rôzne zameraných vysokých škôl
(Husárová 2007: 26).

Graf 4: Organizačná úroveň spolupráce

Zdroj: (Husárová 2007: 27)
Rovnako bariérou pre zavedenie a riadenie outreach na vysokých školách je nesúlad
v názoroch managementu vysokých škôl a akademických pracovníkov na optimálnu úroveň riadenia
outreach. Zatiaľ čo management vysokých škôl preferuje zastrešenie outreach na fakultnej úrovni,
akademickým pracovníkom vyhovuje skôr spolupráca na báze osobných kontaktov (Husárová 2007:
30).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v súčasnej dobe nemáme k dispozícii ucelenú analýzu, ktorá by
oblasť praxí systematicky mapovala a vypovedala o úrovni praxí. Praxe a stáže sú však jednou
z hlavných proklamovaných oblastí, na ktorú má vysokoškolská politika významný vplyv. Je teda
potrebné mať takúto analýzu a mať možnosť na jej základe formulovať politiku súvisiacu s touto
oblasťou.

7.1 Možnosti praxí a stáží
V ČR existuje pre študentov viacero možností ako absolvovať prax či stáž doma alebo
v zahraničí. Študenti si môžu vyhľadávať praxe a stáže buď na vlastnú päsť alebo sprostredkovane cez
agentúru za istý poplatok.
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V ČR môžu byť praxe alebo stáže platené. Avšak cieľom študenta by nemalo byť počas stáže
primárne zarábanie peňazí, ale obohatenie profesijného života, preto väčšina stáží je z tohto dôvodu
bezplatných. Zamestnávateľom sa vyplatí finančne ohodnotiť stážistu, ktorý je v organizácii aspoň
niekoľko mesiacov a v prípade že sa osvedčí, tak po skončení stáže môže vstúpiť do pracovného
pomeru. V opačnom prípade sa zamestnávateľovi neoplatí investovať do niekoho na krátku dobu, kto
ho stojí len o niečo menej než bežný zamestnanec so skúsenosťami. Existujú však aj stáže, ktoré sú
dotované nejakým grantom či štipendiom (napr. Erasmus pracovné stáže), (ICM 2010).
Dĺžka praxí a stáží môže byť rôzna, väčšinou sa pohybuje v rozmedzí od dvoch týždňov do
dvoch rokov. Avšak čím dlhšia prax, tým viac výhod to má jak pre študenta, tak pre zamestnávateľa.
Študent aspoň získa viac pracovných skúseností a zamestnávateľ si z neho môže vychovať budúceho
zamestnanca podľa vlastných potrieb.
Jednu z možností absolvovať prax v českých firmách, úradoch či neziskových organizáciách
ponúka nezisková organizácia Business Leaders Forum prostredníctvom programu Stínování
managerů. Jedná sa o dvojtýždňové stáže, počas ktorých vysokoškoláci stínujú manažerov alebo
projektové týmy. Študenti managerov prevádzajú pri každodennej práci, pozorovaním,
prostredníctvom debát a aktívnym zapojením do niektorých činností. Výhody to prináša aj na strane
managerov, ktorí sa stretávajú s novým pohľadom na svoju prácu a možno i potenciálnymi
zamestnancami alebo pracovnými partnermi. Do programu sa zapájajú firmy, štátne i neziskové
organizáci (BLF 2010). Takáto forma sprostredkovania stáží je prínosná, avšak je určená len pre pár
desiatok študentov, ktorí najviac splňujú požiadavky zamestnávateľov. Pre zapojenie čo najväčšieho
množstva študentov do praxí a stáží je potrebné, aby vysoké školy mali vybudovanú sieť kontaktov na
pracoviská, kde by mohli svojich študentov každoročne posielať na prax či stáž.
Okrem možností vykonať prax alebo stáž doma, majú študenti šancu vyjsť za pracovnými
skúsenosťami do zahraničia. V ČR je pre študentov asi najvýhodnejšie využiť možnosť pracovných
stáží v zahraničí (v jednej z 27 krajín EU), ktoré ponúka od roku 2007 program Erasmus. Ide
o európsky vzdelávací projekt, ktorý má za cieľ v prípade sprostredkovania stáží, zlepšiť kvalitu
a zvýšiť objem multilaterálnej spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikmi či
organizáciami v Európe (NAEP 2010).
Základnou podmienkou pre zapojenie vysokých škôl do programu Erasmus (pracovné stáže) je
pridelenie rozšíreného Erasmus University Charter (EUC) od Európskej komisie. Väčšina vysokých škôl
má pridelený EUC, avšak využívanie pracovných stáží študentmi je na jednotlivých vysokých školách
rôzne. Z veľkej časti závisí záujem študentov vykonať si zahraničnú stáž od miery poskytovania
informácií o možnostiach pracovných stáží a schopnosti zaistiť ich zo strany vysokej školy.
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Do programu sa môžu rovnako zapojiť i sprostredkovateľské organizácie, ktoré zaisťujú
pracovné stáže študentov. Na to, aby sa tieto organizácie mohli zapojiť, tak musia získať Erasmus
Consortium Placement Certifikate, ktorý prideľuje Národná agentúra.
Medzi podmienky pracovnej stáže patrí (NAEP 2010):


Minimálna dĺžka pracovnej stáže sú 3 mesiace a maximálne 12 mesiacov.



Pracovná stáž sa musí uskutočňovať v podniku, školiacom, výskumnom stredisku alebo i v inej
organizácii.



Pracovná stáž sa nesmie uskutočniť v inštitúciách EU, organizáciách spravujúcich programy
EU a národných diplomatických misiách (ambasády) v zahraničí.



Ide o prácu na plný pracovný úväzok podľa vopred dohodnutého pracovného plánu.



Každý študent môže vyjsť na pracovnú stáž Erasmus v zahraničnom podniku či v inej
organizácii len raz.



Študent dostane od vysielacej školy alebo sprostredkovateľskej organizácie štipendium.



Štipendium sa poskytuje formou paušálnej čiastky na mesiac stáže v zahraničí. Avšak
nepokrýva všetky náklad, je to len príspevok.



Výška štipendií do jednotlivých krajín je rozdielna.



Študent sa môže zúčastniť stáže i ako tzv. zero-grant student, tj. bez štipendia.

Pracovné stáže zaisťuje domáca vysokoškolská inštitúcia alebo ňou určená sprostredkovateľská
organizácia. Študent neplatí žiadne poplatky za organizáciu a administratívne výdaje stáže. Stáž musí
byť vopred vybavená medzi vysielajúcou školou či sprostredkovateľskou organizáciou, prijímajúcim
podnikom/organizáciou a študentom. Pred výjazdom na stáž dostane študent Pracovný plán stáže
s ustanovením o Zodpovednosti za kvalitu, kde sa vysielajúca škola zaväzuje, že študentom bude
nápomocná pri výbere organizácie, dĺžky stáže a obsahu stáže. Tieto podmienky majú študentom
dopomôcť k získaniu vyšších znalostí, schopností a kompetencií. Potom, čo škola vyberie študentov
na

základe

jasne

definovaných

a transparentných

kritérií,

tak

s

nimi

podpíše

zmluvu o sprostredkovaní stáže. Vysoká škola rovnako pomáha zaisťovať cestu, visa, ubytovanie,
pracovné povolenie alebo žiadosť o dočasnom pobyte, sociálne zabezpečenie a poistenie. Nakoniec
získava hodnotenie o tom, nakoľko študentovi priniesla stáž osobný a profesijný rozvoj (NAEP 2010).
Vysoká škola i hosťujúca organizácia spoločne vyjedná Dohodu o stáži, ktorá zahŕňa program
stáže a dohodu o podmienkach. Obidve inštitúcie monitorujú vývoj stáže a v prípade potreby alebo
nejakého problému zakročia. Hosťujúca organizácia zadáva študentovi úlohy a zodpovednosť za ne,
spíše s ním zmluvu, stanoví mu garanta, ktorý mu radí a pomáha mu integrovať sa do pracovného
prostredia a monitoruje jeho pokroky. Študent sa snaží vyhovieť všetkým stanoveným požiadavkám
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hosťujúcej organizácie a dosiahnuť požadované výsledky. V prípade problémov sa obracia na vysokú
školu. Po ukončení stáže vyplní správu v danom formulári a iné požadované dokumenty (NAEP 2010).
Inou cestou k sprostredkovaniu stáže sú rôzne medzinárodné študentské organizácie. Tie
bývajú zamerané na študentov určitých oborov, ktorým pomáhajú nájsť v zahraničí tematickú prax.
Väčšina organizácii v ČR sprostredkováva stáž v ekonomických, technických a informačných oboroch.
Medzi najväčšie sprostredkovateľské organizácie v ČR patrí AIESEC, ktorý tu pôsobí už od roku 1966.
Okrem možnosti absolvovať stáž v podnikoch, dáva AIESEC príležitosť hlavne študentom
spoločenskovedných oborov vykonať stáž i v neziskových organizáciách. Odborná stáž cez AIESEC je
určená študentom tretích, štvrtých, piatych ročníkov vysokých škôl a čerstvým absolventom. Dĺžka
ponúkaných stáží je od dvoch mesiacov po rok a pol. V prípade stáže v neziskových organizáciách,
najčastejšie niekde v rozvojovej krajine, študent nedostáva žiaden plat. Sprostredkovateľský poplatok
je 4000 – 8000 Kč (AIESEC 2010).
Problémom v českom vysokoškolskom prostredí je nedostatok personálnych zdrojov, ktoré by
mali na starosti celú agendu praxí a stáží vrátane propagácie i zaisťovania praxí a stáží doma či v
zahraničí. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo nie sú praxe a stáže dostatočne študentmi
vyhľadávané a využívané.
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8 Analýza prostredia
Analýza prostredia sa zameriava na priaznivosť a vhodnosť prostredia pre spoluprácu vysokých
škôl so zamestnávateľmi verejného a neziskového sektoru na poli praxí. Cieľom je poukázať, či je
spolupráca dostatočne podporená a to hlavne na centrálnej úrovni tvorby politiky.
V tejto kapitole sú analyzované legislatívne, strategické a programové dokumenty, ktoré
predstavujú nástroje udávajúce smer ďalšieho vývoja v oblasti praxí a stáží študentov. Konkrétne sa
jedná o analýzu týchto dokumentov:

Legislatívne dokumenty:
 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách)
Strategické dokumenty:


Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 – 2010



Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015



Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha)



Strategie rozvoje terciárního vzdělávání 2000 – 2005



Koncepce reformy vysokého školství (2004)



Bílá kniha terciárního vzdělávání (2009)



Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem České republiky)

Programové dokumenty:


Vyhlášení rozvojových programů na rok 2006



Vyhlášení rozvojových programů na rok 2007



Operační program rozvoj lidských zdrojů 2004 – 2006



Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013



Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013



Operační program Praha – adaptabilita 2007 – 2013
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8.1 Legislatívne dokumenty
Základným dokumentom, ktorý upravuje spoluprácu vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi
verejného a neziskového sektoru je Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Podľa úvodného
ustanovenia zákona by vysoké školy mali okrem iného prispievať k rozvoju na národnej a regionálnej
úrovni a spolupracovať „s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou“
(MŠMT 1998: § 1). Ďalej by mali poskytovať ďalšie formy vzdelávania a umožňovať získavanie,
rozširovanie, prehlbovanie alebo obnovovanie znalostí z rôznych oblastí poznania a kultúry a podieľať
sa tak na celoživotnom vzdelávaní (MŠMT 1998).
Ďalším ustanovením, ktoré sa nepriamo týka podpory praxí na vysokých školách, je § 21
stanovujúci ďalšie povinnosti verejnej vysokej školy. Okrem iných k nim patrí „poskytovat uchazečům
o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s
možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi“ (MŠMT 1998: § 21).

8.2 Strategické dokumenty
Dokument Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (ďalej len „Dlouhodobý záměr“) spracovaný a každoročne
aktualizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) predstavuje súčasť
strategického riadenia systému vysokoškolského vzdelávania. Vytvára tak spoločný rámec pre
spracovanie dlhodobých zámerov rozvoja jednotlivých inštitúcií. Na neho naviazané projekty sú
nástrojom strategického riadenia jednotlivých vysokých škôl.
Dlouhodobý záměr (2006 – 2010) stanovuje, že jedným z hlavných cieľov je „významné
posílení spolupráce s regionálními institucemi a potenciálními zaměstnavateli“ a okrem iného rozšíriť
praktické stáže študentov a akademických pracovníkov, využívaním tvorivého voľna atď. (MŠMT
2005a: 16) Praktické stáže sa pritom majú stať súčasťou študijných programov (MŠMT 2005a: 10).
Ministerstvo sa ďalej zaväzuje, že „bude podporovat spolupráci vysoké školy s absolventy, která
posílí pozici vysoké školy, bude popularizovat její činnost v regionu a umožní živější kontakty se
zaměstnavateli i odběrateli dalších činností vysoké školy“ (MŠMT 2005a: 21).
Na Dlouhodobý záměr (2006 – 2010) naväzuje najnovší Dlouhodobý záměr (2011 – 2015),
ktorý oproti predchádzajúcemu zámeru ešte výraznejšie zdôrazňuje potrebu, že vysoké školy „se
musí otevřít více spolupráci s praxí“ (MŠMT 2010: 20). Ministerstvo sa zaväzuje k väčšej podpore
spolupráce vysokých škôl so zástupcami praxe pri uskutočňovaní a hodnotení vzdelávacej činnosti
(MŠMT 2010: 20). Vysokým školám sa dostáva doporučenie, aby podporovali praxe a stáže študentov
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a pracovníkov vysokých škôl v podnikoch a rovnako by mali budovať kariérové poradenstvo, ktoré by
spolupracovalo s podnikmi v oblasti zamestnávania absolventov (MŠMT 2010: 20). K naplneniu
týchto priorít má slúžiť hlavne Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (bližšie o
programe viď str. 48).
Základným koncepčným dokumentom, ktorý sa dotýka celej vzdelávacej sústavy je Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, z roku 2001. Jedným z dlhodobých
cieľov, ktoré stanovuje, je „slaďování výstupů z terciárního sektoru vzdělávání s potřebami a
požadavky zaměstnavatelů a poskytování dostatečných a hodnověrných informací jak z oblasti
pracovních příležitostí, tak ze sféry nabídky studia. Instituce terciárního sektoru vzdělávání musí proto
rozvíjet kontakty se zaměstnavateli i se svými absolventy. Získají tak relevantní informace a možnost
spolupráce na obsahu i uspořádání výuky a na nabídce studia v rámci celoživotního vzdělávání“
(MŠMT 2001a: 64).
Dôležité je podotknúť, že na vonkajšom hodnotení kvality jednotlivých vysokých škôl by sa mali
postupne

podieľať

nielen

akademickí

pracovníci

a experti

v príslušných

oboroch,

ale

i zamestnávatelia budúcich absolventov, profesijné komory, regionálna správa atď. (MŠMT 2001a:
67).
Súčasne so schválením Bílé knihy požiadala vláda ministra školstva o spracovanie
podrobnejšieho strategického materiálu pre oblasť terciárneho vzdelávania – Strategie rozvoje
terciárního vzdělávání (2000 – 2005), ktorý vznikol v spolupráci štátnej správy a vysokých škôl.
Stratégia v danom období zdôrazňovala potrebu

„postupně měnit koncepci obsahu terciárního

vzdělávání, především ve smyslu posílení aplikačních a analytických dovedností absolventů, k čemuž
patří mimo jiné posílení podílu výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v průběhu studia, posílení
kontaktů s odbornou veřejností a posílení vazeb na požadavky praxe“ (MŠMT 2001b: 33). Študenti
získavaním znalostí a praktických schopností posilnia svoju adaptabilitu a tým zvýšia svoju
konkurencieschopnosť na trhu práce. Ďalej zámerom štátu je „rozšířit nezávislé hodnotící aktivity o
pohled zaměstnavatelů a veřejnosti“ (MŠMT 2001b: 33).
Na rôznosť záujmov jednotlivých skupín aktérov (vysoké školy, študenti, organizácie) v otázke
praxí študentov poukázala Koncepce reformy vysokého školství z roku 2004, kde sa hovorí
o problematickosti výberu vhodného modelu praxe študentov na strane vysokých škôl, vzhľadom
k tomu, že to z väčšej časti závisí na obore štúdia. To znamená, že sa pravdepodobne nedá určiť jeden
univerzálny model praxe pre všetky obory. Ďalším poukazovaným problémom v dokumente je otázka
ne/platených praxí či už zo strany vysokých škôl alebo zamestnávateľov. Niektoré vysoké školy totiž
musia zamestnávateľom platiť za prax študentov a na druhej strane zas študenti vyžadujú zaplatenie
vykonanej práce v danej organizácii či podniku. Prekážky kladie i súčasný zákoník práce, podľa
46

ktorého sú študenti bez praxe rovnako drahou pracovnou silou ako skúsení zamestnanci (MŠMT
2004a: 39). Iným s praxami súvisiacim problémom, ktorý zdôrazňuje dokument, je problematika
nepriamej podpory výskumu a vývoja a to napr. daňovými odpismi u zamestnávateľov. Dokument sa
ďalej len odvoláva na to, že by bolo potrebné pri úprave daní spolupracovať s Ministerstvem financí
(MŠMT 2004a: 41).
Dokument popisuje súčasnú problematickú situáciu agendy praxí, ale žiaľ neprináša žiadne
konkrétne návrhy riešení. Jediným praktickým doporučením je konštatovanie, že „spolupráci obou
stran může pomoci iniciativa a potřebná koordinace z venku“ (MŠMT 2004: 40). Ďalším doporučením,
o ktorom sa zmieňuje, ako jediný zo spomenutých strategických dokumentov, je potreba „v nejbližší
době rozšířit tuto problematiku tak, aby nezahrnovala pouze oblast technických věd a spolupráci VŠ
technického zaměření s průmyslovými podniky, ale i další skupiny oborů a spolupráci VŠ, včetně oborů
humanitních“ (MŠMT 2004a: 40).
Na Koncepci reformy vysokého školství voľne naväzuje Bílá kniha terciárního vzdělávání z roku
2009. Dokument reaguje na správu o stave českého vysokého školstva pripravenou expertmi OECD
(Tertiary Education Review) v roku 2007 a jej hlavným cieľom je navrhnúť reformu českého vysokého
školstva. Jedným z pilierov reformy by malo byť zvýhodnenie príležitostnej práce študentov (MŠMT
2009: 62). Príležitostný zárobok za výhodnejších podmienok je nepriama podpora štátu aktívnym
študentom, ktorí sú potom lepšie uplatniteľní na trhu práce (MŠMT 2009: 62). Výhodnejšie
podmienky by sa mali dosiahnuť zmenou v zákone č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a v zákone o
nemocenském pojištění zaměstnanců č. 187/2006 Sb., ktoré pripravuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí (MŠMT 2009: 62).
O význame spolupráce zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií hovoril i Národní lisabonský
program (Národní program reforem České republiky), ktorý bol záväzným politickým dokumentom
pre obdobie 2005 – 2008. Tento dokument sa zameriaval hlavne na podporu rastu zamestnanosti
a predstavoval súbor niekoľkých definovaných priorít pre rozvoj ekonomiky. Dokument sa zaoberal
hlavne zlepšením podnikateľského prostredia a podporou výskumu, vývoja a inovácií. Zdôrazňoval
podobne ako ostatné dokumenty, že je potrebné zaisťovať praxe a podporovať mobilitu študentov a
pedagógov prostredníctvom praktických stáží a to hlavne v podnikoch (Úřad vlády 2005: 35).

8.3 Programové dokumenty
Na strategické dokumenty väčšinou nadväzujú programové dokumenty, ktorých cieľom je
realizovať konkrétne opatrenia a podporovať konkrétne aktivity. Základnými programovými
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dokumentmi, ktoré majú vplyv na aktivity vysokých škôl sú rozvojové programy, ktoré každý rok
vyhlasuje MŠMT na základe už zmienených dlhodobých zámerov.
V časovom horizonte 2004 - 2010 sa v skúmaných rozvojových programoch objavili len dve
Vyhlášení rozvojových programů, kde boli uvedené programy podporujúce rozvoj praxí a stáží
študentov. Jedným z nich bolo Vyhlášení rozvojových programů na rok 2006, kde bola podpora
spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi na poli praxí a stáží v Programu na podporu vytváření
společných struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou. Ten zameral svoju pozornosť na
projekty, ktorým šlo „o přípravu systému praxí v rámci strukturovaného studia a samotné zajištění
probíhajících praxí“ (MŠMT 2005b: 3).
Vo Vyhlášení rozvojových programů na rok 2007 nájdeme tiež Program na podporu vytváření
společných struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou, ktorý podporoval okrem
študentských praxí aj „zapojení studentů do řešení problémů praxe – včetně spolupráce/vedení
bakalářských, diplomových a disertačních prací“ (MŠMT 2006: 4).
Rozvoj praxí podporoval i Operační program rozvoj lidských zdrojů 2004 – 2006, ktorý uviedol
v Priorite 3, Opatrení 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, že na zvýšenie kvality
vzdelávania na vysokých školách je „důležité i posílení spolupráce vysokých škol s organizacemi
zaměstnavatelů a odbornými pracovišti zabývajícími se vzděláváním na vysokých školách při realizaci
praktické části studijních programů“ (MŠMT 2004b: 3).
Ďalším dôležitým dokumentom je Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
2007 – 2013, ktorý sa zameriava na zlepšovanie kvality všetkých úrovní vzdelávania. Program sa v
rámci

Prioritnej osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj zameriava na skvalitnenie

vysokoškolského vzdelania a ponúka dotácie na projekty za účelom zlepšenia praktickej prípravy
študentov vo všetkých sektoroch. Jednou z hlavných podporovaných aktivít vysokých škôl je teda
i podpora praxí a stáží študentov u budúcich zamestnávateľov (MŠMT 2007: 77 - 78). Do 19.
septembra 2008 mohli vysoké školy čerpať peniaze pre rozvoj praxí vďaka oblasť podpory 2.2. –
Vysokoškolské vzdělávání. Cieľom tejto oblasti podpory bolo „zvýšení kvality a prohloubení
diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky“ (MŠMT 2007: 75).
Konkrétne medzi podporované oblasti patrili inovácie študijných programov, ktoré by poviedli
k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce a rovnako zdôrazňovala potrebu prenositeľnosti
kompetencií absolventov ako sú soft skills, či jazyková vybavenosť atď. (MŠMT 2007: 77).
V súčasnosti oblasť podpory 2.4 – Partnerství a sítě pokračuje v podpore rozvoja praxí. Cieľom
podpory je „posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a
subjekty soukromého sektoru a veřejné správy“ (MŠMT 2007: 75). Povinnou kľúčovou aktivitou
každého projektu by mala byť podpora spolupráce medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania,
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výskumnými organizáciami a podnikateľským, verejným a neziskovým sektorom prostredníctvom
stáží a odborných praxí (MŠMT 2010: 2).
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 doporučuje smerovať
vzdelávanie k získaniu kľúčových kompetencií a komplexnejších a prakticky zameraných schopností,
ktoré sú jedným z predpokladov pre naplnenie cieľov politiky zamestnanosti. V súvislosti s tým sa za
kľúčové považuje podpora spolupráce zamestnávateľa a vzdelávacích inštitúcií (MPSV 2007: 62).
Ďalej je potrebné zmieniť Operační program Praha – adaptabilita 2007 – 2013, ktorého cieľom
je zvýšenie konkurencieschopnosti Prahy posilnením adaptability a výkonnosti ľudských zdrojov
a zlepšením prístupu k zamestnaniu pre všetkých (Magistrát hlavního města Praha 2007a: 80).
Program ponúka možnosť pre vysoké školy nadväzovať partnerstvá po odbornej línii vo sfére
zamestnávateľov. V rámci rozvoja a skvalitnenia študíjnych programov na vysokých školách program
ponúka „rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje a rozvoj kariérního
poradenství a informačních služeb o vzdělávací nabídce pro studenty“ (Magistrát hlavního města
Praha 2007a: 80).

8.4 Výsledky analýzy
Vysoké školy v Českej republike majú pomerne vysoký stupeň autonomity, čo im umožňuje
vykonávať rôzne formy spolupráce so zamestnávateľmi vrátane praxí. Z vyššie uvedeného plynie, že
vďaka voľnému nastaveniu legislatívy, je spolupráca vysokých škôl so zamestnávateľmi verejného a
neziskového sektoru umožnená. Vysokoškolský zákon teda žiadne prekážky spolupráci na poli praxí
nekladie a teda vysoké školy majú dostatok možností k realizácií praxí študentov.
V legislatíve však nenájdeme žiadnu definíciu, či vymedzenie pojmu praxe, o ktorú by sa mohli
vysoké školy či organizácie oprieť. Do budúcna by bolo vhodné v rámci podpory rozvoja praxí na
vysokých školách vymedziť tento pojem na centrálnej úrovni, čo by napr. umožnilo i štatistické
porovnávanie úrovne praxí medzi jednotlivými vysokými školami a obormi.
Zo skúmaných dokumentov sa najväčšej podpory spolupráce so zamestnávateľmi na poli praxí
dostáva vďaka Dlouhodobému záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období 2006 
2010 a 2011  2015, Operačnímu programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačnímu
programu lidské zdroje a zaměstnanost. Na základe analýzy však neexistuje žiaden dokument, ktorý
by agendu praxí a stáží študentov systematicky presadzoval. Väčšina dokumentov žiaľ zo svojej
podstaty obsahuje len všeobecné prehlásenia bez konkrétnych a jasných opatrení a nástrojov.
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Všeobecné vyjadrenia však väčšinou nemajú žiaden reálny dopad, pretože nikoho nezaväzujú
k jednaniu.
Napriek tomu, že vysoké školy nie sú priamo viazané odporučeniami zo strany MŠMT, tak štát
minimálne prostredníctvom dôležitých dokumentov ukazuje vysokým školám smerovanie vzdelávacej
politiky, ktorá sa z veľkej časti odvíja od priorít Európskej únie. Jednotlivé vysoké školy odvodzujú svoj
dlhodobý zámer od dlhodobého zámeru MŠMT, čo má rovnako vplyv na rozvoj praxí a formovanie
strategických plánov škôl.
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9 Analýza aktérov
Predmetom nasledujúcich podkapitol je analýza jednotlivých aktérov – MŠMT, odborníkov,
študentov, organizácií, vysokých škôl a a ich pohľadov na postavenie praxí študentov v štúdiu
a zaistenie kvality praxí. U jednotlivých aktérov boli skúmané nasledujúce dimenzie a hľadiská:

U MŠMT:
1. Ako je MŠMT zainteresované do problematiky praxí?
2. Existuje príhodné prostredie (legislatíva, dotácie, podmienky financovania atď.), ktoré by
odborné praxe podporovalo?
3. Akým spôsobom môže MŠMT prispieť k zvýšeniu podpory rozvoja praxí?
4. Aké sú prekážky, ktoré bránia rozvoju praxí zo strany MŠMT?

U odborníkov:
1. Existuje príhodné prostredie (legislatíva, dotácie, podmienky financovania atď.), ktoré by
odborné praxe podporovalo?
2. Čo je najväčším problémom pre zamestnávateľov v priebehu praxe študentov v ich
organizácii?
3. Vytvárajú vysoké školy spoločenskovedného zamerania priaznivé podmienky pre praxe
študentov?
4. Mali by byť praxe na školách spoločenskovedného zamerania povinné?
5. Kto by mal hlavne praxe zariaďovať?
6. Aká by mala byť optimálna dĺžka praxe (+ koľko hodín za týždeň), aby to bolo čo
najvýhodnejšie jak pre študenta, tak pre zamestnávateľa?
7. Čo by malo byť hlavným účelom praxe?
8. Aké sú hlavné kritéria a podmienky pre kvalitné praxe?
9. Ako by mala vyzerať efektívna komunikácia medzi vysokou školou a organizáciou na poli
praxí?

U študentov:
1. Mali by byť praxe v rámci štúdia povinné?
2. Kto by mal zaisťovať praxe?
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3. Aké sú charakteristiky praxí študentov (dĺžka, počet hodín, účel, náplň, prínos praxe)?
4. Aká by mala byť optimálna dĺžka praxí?
5. Ako sa hodnotia praxe študentov?
6. Čo podľa študentov najviac zaisťuje kvalitu praxí?
7. Ako sú študenti spokojní s kvalitou praxí?
8. Aké sú očakávania študentov od vysokej školy, ktoré ponúkajú povinné praxe?
9. Aké nedostatky študenti vidia v organizácii praxí na škole?
10. Aké študenti navrhujú možné riešenia zvýšenia kvality praxí?

U organizácií:
1. Kto by mal zaisťovať praxe?
2. Aké sú charakteristiky praxí študentov v organizáciách (rozsah praxí, účel, náplň, prínos
praxe)?
3. Aký by mal byť optimálny rozsah praxí?
4. Čo podľa organizácií najviac zaisťuje kvalitu praxí?
5. Aká je úroveň spolupráce a komunikácie organizácie s vysielajúcou školou?
6. Aké nedostatky vidia organizácie v spolupráci s vysielajúcou školou na poli praxí?
7. Aké systémové zmeny by navrhovali za účelom zvýšenia kvality praxí študentov?

U vysokých škôl resp. jednotlivých katedier:
1. Mali by byť praxe na katedre povinné?
2. Kto by mal zaisťovať praxe?
3. Aké sú charakteristiky praxí (dĺžka, počet hodín, účel) študentov v organizáciách?
4. Aká by mala byť optimálna dĺžka praxí?
5. Ako sa na katedre hodnotia praxe?
6. Čo podľa katedry najviac zaisťuje kvalitu praxí?
7. Aká je úroveň spolupráce a komunikácie katedry s organizáciou?
8. Ako by mala vyzerať efektívna komunikácia medzi katedrou a organizáciami a ako by vedenie
mohlo lepšie podporiť rozvoj praxí?
9. Sú vhodne nastavené podmienky spolupráce vysokých škôl a organizácií (legislatívne
prostredie, výhodnosť spolupráce atď.)?
10. Aké podmienky je potrebné zmeniť?
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9.1 Pohľad MŠMT
Vzhľadom k tomu, že vďaka Lisabonskej stratégii či Boloňskej deklarácii sa praxe stali
predmetom záujmu všetkých vysokých škôl v ČR, bol uskutočnený rozhovor so zástupkyňou ČR
v riadiacej skupine Boloňského procesu na MŠMT Ing. Lenkou Pospíšilovou. Zápis z rozhovoru je
obsahom prílohy číslo 4.
Medzi vysokými školami, ktoré sa donedávna problematikou praxí veľmi nezaoberali, boli
hlavne vysoké školy humanitného či spoločenskovedného zamerania. Na rozdiel od vysokých škôl
technického zamerania, ktoré praxe majú vo svojich študijných programoch tradične zaradené.
Lisabonská stratégia a Boloňská charta sa tak stali spúšťacím mechanizmom pre zavádzanie tohto
vzdelávacieho segmentu do študijných programov vysokých škôl. Vysoké školy tak učinili významný
krok k zvyšovaniu konkurencieschopnosti absolventov, kedy pre tieto potreby bola alokovaná
i významná časť európskych fondov v programovom období 2007 – 2013.
Na výzvy Lisabonskej stratégie a Boloňskej deklarácie týkajúcich sa spolupráce vysokých škôl
a odberateľskej sféry s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť reagovalo Mnisterstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tým, že do svojho Dlhodobého zámeru na obdobie 2006 -2010
premietlo, okrem iného, nasledujúce základné úlohy pre vysoké školy, týkajúce sa praxí (MŠMT
2005a):
1. Adekvátne pripraviť mladých ľudí pre trh práce.
2. Rozvíjať systém podpory študentských praxí.
3. Budovať kariérne poradenstvo.
4. Vytvárať kvalitné podmienky pre rozvoj špičkového výskumu a vývoja vrátane aplikácií jeho
výsledkov v praxi ako významného zdroja spoločenských inovácií.

Podľa Ing. Pospíšilovej mnohé vysoké školy reagovali na doporučenie MŠMT a Lisabonskej
stratégie a zaradili do svojho základného strategického dokumentu (Dlhodobého zámeru na obdobie
2006 – 2010) niekoľko ustanovení, ktoré významne podporujú inovatívne procesy rozvoja praxí
a spoluprácu s odberateľskou sférou na vysokej škole.
Avšak v Českej republike zatiaľ neexistuje akýkoľvek náznak toho, že by podpora spolupráce
vysokých škôl s odberateľskou sférou bola podporená z úrovne MŠMT legislatívne.

Podľa Ing.

Pospíšilovej je dôvodom, prečo MŠMT neplánuje na legislatívnej úrovni zahrnúť väčšiu podporu
praxiam, je ponechanie nezávislosti a dostatočného priestoru vysokým školám v rozhodovaní
ohľadom praxí. Totiž „role MŠMT je ve vztahu k podpoře praxí/stáží ve studiu společenskovědních
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oborů a ostatních oborů víceméně podpůrná.“ MŠMT sa skôr snaží vysoké školy motivovať k rozvoju
praxí napr. prostredníctvom financovania projektov, než priamo zasahovať do agendy praxí vysokých
škôl. Ministerstvo teda podľa Ing. Pospíšilovej „nemá ambice najít jednotnou definici praxí/stáží.
Primárně se MŠMT snaží připravit vhodnou základnu, kde můžou aktéři diskutovat témata a
problematiku praxí, či obecně vzájemné spolupráce.“
Podpory praxiam sa dostáva od MŠMT prostredníctvom finančnej dotácie z mimorozpočtových
prostriedkov. Podľa Ing. Pospíšilovej v súčasnej dobe je možné čerpať finančné prostriedky
predovšetkým z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost (oblasť podpory 2.4 –
Partnerství a sítě), prípadne Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Momentálne však
zatiaľ neexistuje priama finančná podpora či odmeňovanie pedagógov na základe ich vyvíjanej
aktivity v smere podpory spolupráce školy s odberateľskou sférou. Ing. Pospíšilová pripúšťa, že
v rámci reformy terciárneho vzdelávania by mohli byť takéto aktivity pedagógov v budúcnosti
podporené.
Ďalším spôsobom, ako sa MŠMT snaží podporovať rozvoj praxí v rámci kurikula, je akreditačný
proces, ktorý môže mať vplyv na prepojenosť študijného programu s praxou. Podľa Ing. Pospíšilovej
„na prvním místě záleží na kritériích a standardech pro evaluaci žádostí o akreditaci studijních
programů.“ Jedným z kritérií je aj uplatniteľnosť absolventov študijného programu v praxi, ktorej
šanca sa zvyšuje so zaradením praxe do študijného plánu. Podľa Ing. Pospíšilovej sú pri tvorbe nového
študijného programu prizvaní aj dôležití aktéri z praxe, ktorí diskutujú zmeny s členmi akreditačnej
komisie. MŠMT sa teda snaží zvýšiť počet členov v akreditačnej komisii z radov zamestnávateľov za
účelom rozšírenia čisto akademického pohľadu o pohľady z praxe.
Avšak o tom, či sa praxe stanú súčasťou kurikula alebo nie, rozhoduje samotná škola, pretože
sa akredituje študijný program ako celok a nie samostatné praxe. To znamená, že neexistuje jednotný
prístup vysokých škôl ohľadom praxí, čo samozrejme sťažuje ich štatistické porovnanie medzi
jednotlivými školami a obormi. Výnimkou sú len obory, ktoré smerujú k výkonu niektorých striktne
regulovaných profesií (napr. zdravotnícke obory atď.). Rovnako nedostatkom v akreditačnom procese
je podľa Ing. Pospíšilovej, že „nepodněcuje vysoké školy ke kontinuálnímu zvyšování kvality jejich
nabízených programů. Stačí, když VŠ splňují minimální kritéria.“
MŠMT v posledných rokoch taktiež podporovalo na vysokých školách rozvoj poradenských
centier, ktoré môžu ponúkať v rámci svojich služieb okrem iného i sprostredkovanie praxí, voľných
pracovných miest či zapojenie študentov do výskumnej činnosti. MŠMT ani v tomto prípade
nezasahuje do organizácie poradenských centier a prenecháva celé riadenie na vysokých školách.
Za účelom zvýšenia kvality praxí by bolo podľa Ing. Pospíšilovej vhodné, aby MŠMT zbieralo
dáta, výskumy, analýzy, dobré príklady z praxe, pretože je to lacnejšie a transparentnejšie než
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izolované aktivity vysokých škôl. V súčasnosti si však podľa Ing. Pospíšilovej „vysoké školy sami zjišťují
úroveň či kvalitu praxí/stáží prostřednictvím zpětné vazby ze strany studentů a organizací. Na
centrální úrovni se tedy nemonitoruje úroveň a zajištění kvality praxí. Výsledky mezi jednotlivými
vysokými školami se tak nemohou srovnat.“
Z celkového pohľadu MŠMT na problematiku praxí vyplýva, že na centrálnej úrovni sú praxe
podporované. MŠMT chce vysokým školám naďalej ponechať plnú nezávislosť ohľadom agendy praxí
a neplánuje teda zasahovať do legislatívy tým, že by vymedzil pojem praxe.

9.2 Pohľad odborníkov
Pre komplexné pochopenie problému je potrebné priblížiť i samotný pohľad odborníkov na
problematiku praxí študentov spoločenskovedných oborov. Je dôležité zmieniť, že v ČR sa praxami
študentov nezaoberá takmer nikto, preto rozhovory boli prevedené s odborníkmi, ktorí sa venujú
praxiam študentov aspoň okrajovo. Rozhovor bol uskutočnený s odborníčkou na príležitostnú prácu
študentov Simonou Weidnerovou z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Mgr.
Ondřejem Póčem, ktorý pôsobí v Oddělení pro strategii a rozvoj na Ekonomicko-správní fakultě
Masarykovej univerzity (ESF MU) a okrem iného sa zaoberá i rozvojom praxí a stáží. Zápis
z rozhovorov sú obsahom príloh číslo 5 a 6.
Všeobecne sa ukazuje trend čím ďalej viac integrovať praxe do študijných programov, pretože
sa tento fenomén ukazuje ako významná časť budovania znalostnej spoločnosti. Na to, aby sa v ČR
mohli praxe rozvíjať je však potrebná centrálna podpora. Oslovení odborníci sa zhodli na tom, že na
centrálnej úrovni v ČR všeobecne existuje podpora študentských praxí, avšak nedostatky vidia
v legislatíve, ktorá žiadnym spôsobom nevymedzuje praxe. Konkrétne podľa Weidnerovej v zákone č.
262/2006 SB. zákonníku práce by malo byť vymedzenie pojmu prax či všeobecne príležitostnej práce
študentov. V súčasnosti totiž neexistuje žiaden typ zmluvy, ktorý by študentom vychádzal v ústrety v
rámci platenej praxe. Podľa Mgr. Póča existuje centrálna podpora v podobe dotačných programov zo
štrukturálnych fondov, na ktorých môžu vysoké školy participovať a ktoré pomáhajú rozvíjať praxe
v rámci štúdia, avšak medzery vidí v legislatíve a akreditačnom procese, ktoré by sa dali odstrániť
vymedzením pojmu prax, aby si tak vysoká škola, študent i zamestnávateľ vedeli pod pojmom prax
predstaviť to isté, a aby sa vedelo koľko kreditov môže aká prax získať. „Vysoké školy tak nemají jasně
vymezené pole praxí, čeho důsledkem je různorodost v organizaci a charaktere praxí.“ Zariadenie
praxí a ich podmienok závisí na vlastnej iniciatíve buď vysokej školy, študenta či organizácie. Podľa
Mgr. Póča nejednotnosť podmienok spôsobuje, že realizácia praxí je rôznorodá, avšak na druhej
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strane by rovnako nebolo vhodné „praxe na centrální úrovni nějako přesně unifikovat, nebo
legislativně vynucovat podmínky praxe.“
Problémom v spolupráci vysokých škôl s organizáciami je, že praxe sú často krátkodobé a
náhodné kooperácie medzi obidvomi stranami. Rovnako podľa Mgr. Póča „chybí specifikace
pracovního postupu během praxe. Aby spolupráce mohla fungovat, tak je potřeba předem dohodnout
např. přesné počty studentů na praxi, období praxe, obory, z kterých budou studenti vysílání atd.“
Ďalej podľa odborníkov zamestnávatelia nie sú pripravení a dostatočne motivovaní efektívne
využívať možnosti praxí. Ako tvrdí Weidnerová, zamestnávatelia nemajú dostatok času sa venovať
študentom, a preto praktikanti robia často nekvalifikované práce, ktoré nesúvisia s ich študovaným
oborom. Možným riešením by podľa Mgr. Póča bolo pestovanie dlhodobých a pravidelných vzťahov
medzi vysokými školami a organizáciami, čo by umožnilo obidvom stranám ďalej spoluprácu rozvíjať a
vytvoriť tak oveľa kvalitnejšie programy pre študentov, ktorí sa praxí zúčastňujú. Vďaka dlhodobej
spolupráci s organizáciami by podľa Mgr. Póča mohli vysoké školy realizovať niektoré ďalšie rozvojové
projekty, ktoré by ďalej prehĺbili spoluprácu obidvoch zainteresovaných strán.
Podľa odborníkov na strane vysokých škôl je problém (hlavne u spoločenskovedných oborov),
že praxe nie sú dostatočne integrované do štúdia a rovnako i podmienky praxí sa na jednotlivých
vysokých školách líšia, čo znemožňuje akékoľvek porovnávanie praxí medzi obormi. Podľa Mgr. Póča
je napriek tomu možné vidieť isté pokroky vysokých škôl, ktoré sa snažia akceptovať svetový trend
ohľadom prepájania vzdelania so svetom praxe a nezameriavajú praxe už len na poznanie chodu
pracoviska, ale i na zber informácií pre záverečné práce, zlepšenie komunikačných schopností atď.
Ďalším problematickým bodom je, či by mali byť praxe povinné. Podľa Weidnerovej povinné
praxe nevyriešia problém ich nízkej kvality a tvrdí, že vysoké školy by sa mali snažiť dať praxiam
prioritné miesto v štúdiu. Na druhej strane Mgr. Póč nevie s určitosťou povedať, či by mali byť praxe
povinné, pretože je to otázka časových a personálnych kapacít a rovnako i počtu študentov, ktorých
by sa povinné praxe týkali. Na druhej strane v prípade povinných praxí by sa museli presne určiť
podmienky a rámce praxe pre študentov, čo by do veľkej miery mohlo zefektívniť celý proces
zaisťovania, priebehu a ukončenia praxí. Vysoké školy by mohli byť v tomto prípade proaktívne,
pretože by to nakoniec malo byť v ich záujme, vyvíjať dlhodobú spoluprácu a snažiť sa o čo najlepšiu
prípravu svojich budúcich absolventov na pracovný život. Vysoké školy by rovnako mali študentov
a organizácie plne informovať ohľadom podmienok praxí.
Odborníci sa zhodujú na tom, že je potrebné jednak, aby študenti aktívne praxe vyhľadávali,
a jednak aby vysoké školy pomáhali študentom so zaisťovaním praxí. Otázkou podľa Mgr. Póča je, či
by mala byť organizácia praxí na celouniverzitnej alebo fakultnej úrovni. Ako dobrý príklad zo
zahraničia uvádza spôsob zaistenia praxí v USA a Rakúsku, kde je spolupráca vrátane zaistenia praxí
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na celouniverzitnej úrovni a to prostredníctvom kariérnych centier. „Na katedrách je totiž
komunikační a administrativní zajištění praxí pro mnoho studentů časově a personálně nároční.“
Tvorba takýchto centier má však i svoje nevýhody. Podľa Mgr. Póča totiž prenesenie agendy praxí na
celouniverzitnú úroveň by mohlo znevýhodniť pozíciu fakúlt v tom, že by mohli stratiť kontrolu nad
formovaním oboru.
S určením konkrétnych podmienok praxí súvisí i problém ohľadom určenia optimálnej dĺžky
praxí. Dĺžku praxe si jednotlivé vysoké školy definujú podľa seba. Konkrétne na ESF MU je prax
definovaná v smernici č. 11/2008 ako krátkodobý pobyt v organizácii, tj. 15 pracovných dní (112
hodín), za účelom zoznámenia sa s pracovným procesom (ESF MU 2008). Pričom vysoká škola
necháva priestor na dohodu študenta so zamestnávateľom či garantom v organizácii ohľadom
presného počtu hodín stráveného na praxi za týždeň. Stáž je na ESF vyjadrená ako dlhodobejší pobyt
v organizácii v rozsahu minimálne jedného mesiaca až semestru. Podľa Mgr. Póča by zameranie stáže
malo byť na rozdiel od praxe aktívne podieľanie sa študentov na zadaných úlohách a aktivitách. Podľa
výskumov názorov študentov na ESF MU ohľadom optimálnej dĺžky praxí a stáží, vyšlo, že študenti
pokladajú súčasné vymedzenie praxí a stáží za optimálne.
Okrem dĺžky praxí je dôležitý i účel praxí. Hlavným účelom praxí by malo byť podľa Mgr. Póča
„poznání zázemí organizací a to konkrétně procesy, struktury a aktivity“. Rovnako je podľa
odborníkov účelom praxe, aby študenti mohli zužitkovať svoje pracovné skúsenosti pri rozhodovaní o
ďalšom uplatnení, poprípade naviazaní kontaktov s potenciálnymi zamestnávateľmi. Okrem toho by
sa podľa Weidnerovej mali študenti hlavne naučiť „emoční inteligenci a zvládat stres“. Praxe majú
taktiež naučiť študentov pracovným schopnostiam, ktoré vysoké školy rozvíjajú len v obmedzenej
miere. Podľa Mgr. Póča totiž „některé školy sice nabízejí doplňkové kurzy na rozvoj tzv. „soft skills“,
ale je to stále jenom okrajová záležitost“. Ďalej je dôležité, že sa spoluprácou prehlbujú vzťahy medzi
vysokými školami a organizáciami a vysoké školy môžu získať spätnú väzbu, potrebnú pre vývoj napr.
študijných plánov.
Pre zaistenie dlhodobej a efektívnej spolupráce na poli praxí je podľa odborníkov v prvom rade
potrebná dobrá vôľa všetkých účastníkov (škôl, študentov, organizácií). Ďalej musí byť podľa Mgr.
Póča takáto spolupráca formálne stabilná. „Součástí by měla být formální smlouva mezi vysokými
školami a organizacemi, kde by byly uvedeny podmínky, odpovědnost, termíny, délka trvání praxe či
stáže, popřípadě platové podmínky atd“. Dnes už väčšina vysokých škôl zahajuje prax podpísaním
zmluvy o praxi medzi vysokou školou a organizáciou, čo je istým pokrokom oproti minulosti, kedy sa
praxe vykonávali len na základe ústnej dohody medzi jednotlivými pedagógmi a organizáciami. Za
účelom rozvíjať spoluprácu, je podľa Mgr. Póča rovnako dôležitá pravidelnosť evaluácie aspoň raz za
rok, minimálne na začiatku spolupráce, aby sa tak na základe spätnej väzby mohla vylepšovať
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spolupráca. Weidnerová zastáva názor, že praxe by mali byť platené, aby sa tak zamedzilo
zneužívaniu študentov ako lacnú pracovnú silu a naopak, aby „se cítili součástí týmu“. Avšak
odborníci sa zhodujú, že problémom v efektívnom fungovaní spolupráce je nedostatok ľudských
zdrojov na vysokých školách, ktoré by boli plne zodpovedné za agendu praxí.
Podľa výpovedí odborníkov celkovo plynie, že praxe sú dôležitou komponentou v štúdiu a mala
by sa im zo strany vysokých škôl prikladať väčšia dôležitosť než doteraz. Napriek tomu, že sú viditeľné
isté pokroky v rozvoji praxí a ich smerovaní, tak zaistenie kvality praxí je ešte stále nedostatočné. Na
dosiahnutie požadovaného stavu je dôležité splniť kritéria týkajúce sa hlavne efektívnej komunikácie
a nastavenia formálne stabilnej a dlhodobej spolupráce, ktorá by sa rozvíjala na základe spätnej
väzby od študentov a organizácií.

9.3 Pohľad študentov
Študenti spolu s vysokými školami a organizáciami hrajú nezastupiteľnú rolu v trojuholníku
spolupráce na poli praxí. Vzhľadom k tomu, že praxe môžu do značnej mieri ovplyvniť ich
uplatniteľnosť na trhu práce, tak by im malo záležať na úrovni kvality praxí.
Pohľad študentov bol zisťovaný na základe dotazníkového šetrenia. Za účelom rozšírenia
dotazníku medzi študentov, boli oslovené študijné oddelenia na vybraných katedrách
spoločenskovedných oborov a rovnako boli využité sociálne siete. Ochota študijných oddelení
kontaktovať študentov bola pomerne nízka. Z celkovo 24 oslovených študijných oddelení odpovedalo
na žiadosť 7 a z toho kladne len 4 (Katedra regionálních studií na NF VŠE, Katedra studií občanské
společnosti na FHS UK a Katedra společenských věd na OPF SU v Karviné, Katedra politologie a
evropských studií na FF UP). Z dôvodu možnosti priameho prístupu ku kontaktom študentov z ESF
a FSS MU a z Katedry Veřejné a sociální politiky FSV UK nebolo nutné oslovovať študijné oddelenia.
Celkovo dotazník vyplnilo 218 študentov, z toho po odčítaní respondentov, ktorí nespadali do
výskumnej vzorky, bol výsledný počet 208 respondentov (príloha číslo 7).
Za účelom zistenia pohľadu študentov na postavenie praxí v štúdiu a úroveň ich kvality, bolo
dotazníkové šetrenie zamerané na nasledujúce oblasti:


Prax ako akreditovaná súčasť oboru



Zaistenie praxí



Rozsah praxí (dĺžka a počet hodín)



Účel, náplň a prínos praxí



Hodnotenie praxí
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Zaistenie kvality praxí



Úroveň spolupráce škôl s organizáciami na poli praxí

9.3.1 Prax ako akreditovaná súčasť oboru
Na základe zisťovania, či je prax na vysokej škole povinne, voliteľne alebo neexistuje, 34 %
študentov potvrdilo, že má prax v rámci štúdia povinne. Rovnaké percento študentov má na škole
voliteľnú prax a zvyšných 32 % študentov nemá prax zaradenú medzi akreditované predmety.
Z tohto vyplýva, že väčšina škôl si uvedomuje potrebu integrovať praxe do štúdia a študenti ich môžu
absolvovať povinne alebo voliteľne.
Ďalej sa u respondentov zisťovalo, či absolvovali počas štúdia aspoň jednu prax. Podľa
odpovedí vykonalo počas štúdia aspoň jednu prax celkovo 63 % študentov. Avšak z toho väčšina
študentov (76 %) vykonala prax, pretože to mala v rámci štúdia povinne. Len 13 % študentov
absolvovalo voliteľnú prax a 11 % študentov absolvovalo prax, bez toho, aby ju vysoká škola ponúkala
v rámci štúdia. Z porovnania výsledkov vyplýva, že študentom chýba osobná iniciatíva vykonávať prax
mimo štúdium.
Pri zisťovaní, či by mala byť podľa študentov prax na vysokej škole povinne, odpovedalo kladne
až 92 % študentov. Z toho plynie, že študenti si uvedomujú dôležitosť praxe a uvítali by ju v rámci
štúdia povinne.

9.3.2 Zaistenie praxí
Vzhľadom k tomu, že vysoké školy by sa mali snažiť aspoň v prípade povinných praxí pomáhať
študentom so zaistením praxí, tak bol skúmaný názor študentov, či v prípade povinnej praxe
očakávajú od vysokej školy, že im pomôže so sprostredkovaním praxe. Podľa odpovedí vyplýva, že
väčšina študentov by pomoc od vysokej školy v tomto smere uvítala (graf 5).
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Graf 5: Miera očakávania študentov v prípade povinnej praxe, že im vysoká škola pomôže
sprostredkovať prax

V súčasnosti je však miera sprostredkovania praxe poradenskými centrami na vysokých školách
veľmi nízka. Len 20 % respondentov odpovedalo, že na škole sú takéto služby centra poskytované
a podľa väčšiny študentov poradenské centrum buď na škole neexistuje alebo tieto služby neponúka
(graf 6).

Graf 6: Existencia poradenských centier na vysokých školách, ktoré sprostredkovávajú prax

Rovnako na základe ďalšieho zisťovania sa potvrdilo, že v celkovej miere zaisťujú poradenské
centrá praxe len minimálne, pretože len u 3 % študentov bola prax zaistená poradenským centrom
(graf 7). Zaistenie praxí je teda vo väčšine prípadoch ponechané na študentoch a len málokedy sú
praxe zaistené pedagógmi.
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Graf 7: Zaistenie praxí z pohľadu študentov

9.3.3 Rozsah praxí
Ďalšou dôležitou dimenziou praxí je ich rozsah, ktorý by mal byť nastavený tak, aby to bolo čo
najviac prínosné pre študentov a organizácie a zároveň, aby to príliš neobmedzovalo štúdium.
Z výsledkov šetrenia medzi študentmi vyplýva, že vysoké školy majú tendenciu ponúkať skôr kratšie
niekoľkotýždňové praxe než dlhšie praxe v rozsahu niekoľkých mesiacov (graf 8).

Graf 8: Dĺžka praxí z pohľadu študentov

Ak chceme nájsť informácie, ako zlepšiť nastavenie súčasného systému praxí, tak je dôležité
vedieť aká by mala byť podľa respondentov optimálna dĺžka praxí. Podľa odpovedí študenti
jednoznačne požadujú jednosemestrálne praxe, teda v dĺžke okolo piatich mesiacov (graf 9). To
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znamená, že študenti považujú niekoľkomesačné praxe za viac optimálne než napr. dvojtýždňové
praxe. Počas dlhšej praxe majú totiž väčšiu šancu poznať reálne procesy organizácií, poznať kultúru
organizácie a práce a taktiež sa zvyšuje potenciál reálneho získania aplikovateľných znalostí.
Graf 9: Optimálna dĺžka praxí z pohľadu študentov

V rámci rozsahu praxí bol zisťovaný i počet hodín strávený študentmi na praxi. Podľa výpovedí
trávia študenti na praxi najčastejšie viac než 20 hodín týždenne (graf 10), pričom počet hodín
strávených na praxi závisí okrem iného od toho, či je prax vykonávaná priebežne alebo súvisle.
V prípade, že je prax priebežná, tak študenti strávia na praxi menej hodín za týždeň, než počas
súvislej praxe. Výsledky z výpovedí svedčia o tom, že študenti pravdepodobne absolvujú častejšie
kratšie súvislé praxe, než dlhšie priebežné.
Počet hodín strávených na praxi samozrejme záleží aj na samotnej dohode medzi študentom
a garantom na pracovisku, takže v konečnom dôsledku sa počet hodín môže líšiť.
Graf 10: Počet hodín strávených na praxi za týždeň z pohľadu študentov
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9.3.4 Účel, náplň a prínos praxí
Pre získanie celkového obrazu o postavení praxí v štúdiu, je potrebné vedieť, aký hlavný účel
plnia pre študentov praxe, resp. čo vedie študentov k vykonaniu praxí. Zaujímavou informáciou je, že
splnenie praxí ako študijnej povinnosti stojí až na vedľajšej koľaji príčin absolvovania praxí (graf 11).
Tým hlavným dôvodom je uvedomenie si zo strany študentov problematickosť reálneho uplatnenia
na trhu práce po absolutóriu, kedy samozrejmou skúsenosťou je akceptácia absolventov s
nadobudnutými praktickými skúsenostiam už za študijných čias, novými zamestnávateľmi.
Pomerne nečakanou informáciou je, že možnosť spracovania svojej záverečnej práce
v priebehu praxe v organizácii nebýva príliš využívanou možnosťou.

Graf 11: Účel praxí z pohľadu študentov

Ďalej bola u študentov zisťovaná náplň praxe na základe charakteru praxe. Podľa nadpolovičnej
väčšiny respondentov bola vykonaná prax jak pozorovacia, tak praktická (graf 12). Z toho plynie, že
študenti počas praxe väčšinou pozorujú chod pracoviska a zároveň sú zapojení do pracovného
procesu a robia samostatnú činnosť. Tento výsledok je pozitívnym zistením, pretože takýto charakter
praxe zaisťuje vyššiu kvalitu praxe než len čisto pozorovacia prax.
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Graf 12: Charakter praxí z pohľadu študentov

Keďže samostatná činnosť počas praxe ešte nemusí zaručovať splnenie očakávaní praxe či
získanie požadovaných pracovných skúseností, tak respondenti mali stručne popísať, nakoľko splnila
prax očakávania, aký bol jej priebeh a prínos a aká bola jej relevantnosť k študovanému oboru.
Prax študentom vo väčšine prípadoch pomohla k „zjištění toho jak to chodí“, „jak věci skutečně
fungují“, „v celkové orientaci v problematice a terénu“, „získání dat na diplomovou práci“. Iní videli
prínos v zlepšení konkrétnych praktických schopností napr. v „mezilidské komunikaci, organizaci
a motivování lidí kolem sebe“, „v zkušenosti s koordinací větší skupiny, v přípravě programu pro větší
skupinu“. Prax rovnako pomohla „odhalit vlastní hranice, bariéry, strachy, zároveň mě dokázala
zacílit pro budoucí povolání“. Pre niektorých boli najcennejšie „novozískané kontakty, které budou
usnadněním pro výzkumnou část práce“.
Medzi odpoveďami respondentov sa našli i menej pozitívne skúsenosti s praxou. Medzi hlavné
dôvody nenaplnenia očakávaní z praxí boli uvádzané „pouze napozorované zkušenosti, minimální
přehled o praktickém fungování úřadu“, či podľa iného respondenta „ relevantnost k oboru byla
slabá“.
Dalo by sa zhrnúť, že náplň praxe spočíva vo väčšine prípadoch v plnení administratívnych úloh
alebo v príprave podkladov, avšak napriek tomu sú študenti za tieto skúsenosti vďační a prax celkovo
pokladajú za prínosnú.

9.3.5 Hodnotenie praxí
Súčasťou zaistenia kvality praxí je i hodnotenie praxí. Preto bolo u študentov zisťované, akým
spôsobom sa hodnotia praxe na ich škole, respektíve aké sú požiadavky na splnenie praxe.
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Väčšina študentov odovzdáva v rámci splnenia predmetu písomnú správu z praxe (graf 13). Už
menej často je požadovaná okrem písomnej správy zároveň i ústna obhajoba z praxe. V niektorých
prípadoch sa prax nehodnotí vôbec, to znamená, že o absolvovaní praxe stačí doložiť len potvrdenie.
Na vysokých školách je len zriedka požadovaný výstup z praxe v podobe záverečnej práce či inej
výskumnej práce, napriek tomu, že to vysoké školy pokladajú za jedno z hlavných kritérií zaistenia
kvality praxe a zároveň jeden z hlavných účelov praxe (str. 81)

Graf 13: Hodnotenie praxí z pohľadu študentov

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie

9.3.6 Zaistenie kvality praxí
Dotazník mal ďalej u študentov zistiť, čo podľa nich najviac zaisťuje kvalitu praxí. Podľa väčšiny
študentov je na prvom mieste potrebné, aby bola zaistená efektívna komunikácia medzi vysokou
školou a organizáciou, ďalej študenti kladú dôraz na to, aby prax trvala dlhšie obdobie (minimálne tri
mesiace). Za dôležité považujú i prepojenie praxe s témou bakalárskej alebo diplomovej práce
a priebežný monitoring praxe jednak zo strany vysokej školy a jednak garanta na danom pracovisku.
Je zaujímavé, že hodnotenie praxí študenti nepovažujú za jedno z hlavných kritérií zaistenia kvality
praxe, čo by sa dalo vysvetliť tým, že v súčasnej dobe je hodnotenie praxí len formálnou záležitosťou,
najčastejšie v podobe písomnej správy z praxe (graf 14), čo študenti pravdepodobne nepokladajú za
spôsob zaistenia dostatočnej kvality praxí. Hodnotenie praxí, ktoré by nebolo len formalitou, môže
byť veľmi účinným nástrojom pri zaistení vysokej kvality praxí, pretože vďaka spätnej väzbe sa dá
zvyšovať úroveň spolupráce medzi zúčastnenými stranami.
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Graf 14: Zaistenie kvality praxí z pohľadu študentov

Z predchádzajúceho grafu 14 môžeme vidieť, že efektívna komunikácia medzi vysokou školou
a organizáciou je podľa študentov najdôležitejším kritériom zaistenia kvality praxí. Preto boli študenti
ďalej opytovaní, čo si konkrétne predstavujú pod efektívnou komunikáciou. Odpovede respondentov
sa týkali hlavne potreby ujasnenia si vzájomných požiadaviek ohľadom praxí „co očekává škola od
praxe a co může organizace nabídnout“. Ďalej študenti zdôrazňovali potrebu súčinnosti študenta,
organizácie a vysokej školy počas praxe. Konkrétne podľa jedného respondenta „…vyučující by měl
konzultovat s vedoucím praxe činnost, popř. korigovat spolu se stážistou zaměření praxe“.
Na strane organizácií študenti pokladajú za dôležité, aby vedeli „co se studenti na dané škole
učí“, za týmto účelom je potrebné, aby vysoké školy podávali organizáciám dostatok informácií o
požiadavkách praxe. Celkovo „aktivity školy a vybraných institucí by se měly prolínat a doplňovat, aby
praxe/stáž byla ku prospěchu studenta“. Dobrým príkladom efektívnej spolupráce sú i „projekty
připravené školou i společností dohromady pro studenty…“.
K efektívnej komunikácií podľa študentov rovnako slúži vytvorenie siete škôl s partnerskými
organizáciami. Ďalej by mali fungovať vzájomné „nabídky praxí ze strany institucí a jejich nabídka
studentům, opačným směrem pak nabídka praxí institucím ze strany VŠ“.
Samotný priebeh praxe by mal byť podľa niektorých odpovedí monitorovaný zo strany vysokej
školy i organizácie a to napr. „prostřednictvím monitorovací zprávy ze strany instituce“ alebo
„společných schůzí kontaktních osob“.
Nakoniec by podľa respondentov v efektívnej komunikácii nemala chýbať ani spätná väzba zo
strany organizácií a študentov a hodnotenie zúčastnených strán.
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Okrem zistenia, čo podľa študentov najviac zaisťuje kvalitu praxí, je potrebné vedieť, ako sú
študenti spokojní s kvalitou zaistenia praxí na vysokej škole. Kľúčovým zistením je, že väčšina
študentov nie je spokojná s celkovou kvalitou zaistenia praxí zo strany vysokých škôl (graf 15). Toto
zistenie by malo byť istou výzvou hlavne pre vysoké školy, aby v tomto smere zvýšili pozornosť
praxiam.
Graf 15: Spokojnosť študentov s kvalitou zaistenia praxí

Ďalej bolo zisťované, aké sú podľa študentov najväčšie nedostatky v zaistení kvality praxí.
Podľa výpovedí je zrejmé, že študenti vidia hlavné nedostatky v celkovej organizácií praxí na strane
vysokých škôl, ďalej v nedostatočnej komunikácii vysokých škôl s organizáciami, čo v konečnom
dôsledku znižuje aj celkový prínos praxí (graf 16). Z výsledkov vyplýva, že vysoké školy by mali
prikladať organizácii praxí väčšiu dôležitosť a to z hľadiska časového i personálneho. Splnením tejto
podmienky by sa mohla zlepšiť i komunikácia vysokých škôl s organizáciami a rovnako by sa mohol
zvýšiť i prínos praxe pre študentov.
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Graf 16: Najväčšie nedostatky v zaistení kvality praxí

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie

9.3.7 Úroveň spolupráce škôl s organizáciami na poli praxí
Úroveň spolupráce škôl s organizáciami na poli praxí sa odzrkadľuje od spôsobu zaistenia
kvality praxí zo strany vysokých škôl. Z predchádzajúcich výpovedí študentov sa dá vyčítať, že jednou
zo základných podmienok efektívnej komunikácie medzi zúčastnenými stranami je okrem iného aj
poverená osoba – garant v organizácii, ktorý by bol spoluzodpovedný za priebeh a ukončenie praxe.
Na základe výpovedí bolo zistené, že väčšina študentov je pod dozorom garanta (graf 17). Avšak
vzhľadom k tomu, že je to jedna z najzákladnejších podmienok pre efektívny priebeh praxí, tak je ešte
z pomerne veľkej časti nesplnená.

Graf 17: Prítomnosť garanta počas praxe z pohľadu študentov
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9.4 Pohľad organizácií
Organizácie ako jeden z troch hlavných aktérov hrajú dôležitú rolu nie len v tom, že ponúkajú
študentom miesto vykonania praxe, ale i svojim prístupom k študentovi počas praxe majú možnosť
značne ovplyvniť prínos praxí a naplniť ich účel.
Za účelom zistenia pohľadu organizácií verejného a neziskového sektoru bolo dotazníkovým
šetrením celkovo oslovených 70 respondentov, pričom návratnosť dotazníkov bola 38 % (27
respondentov). Zoznam organizácií, ktoré sa zúčastnili na výskume je v prílohe číslo 8.
Dotazník pre respondentov v neziskovom a verejnom sektore sa zameriaval na nasledujúce
oblasti:


Zaistenie praxí



Rozsah praxí (dĺžka a počet hodín)



Účel, náplň a prínos praxí



Zaistenie kvality praxí



Úroveň spolupráce škôl s organizáciami na poli praxí

9.4.1 Zaistenie praxí
Podľa odpovedí zástupcov organizácií by mali zaisťovať praxe hlavne študenti a vysoké školy
(graf 18). Organizácie totiž nemajú potrebu priamo vyhľadávať študentov na praxe alebo nadväzovať
spoluprácu s vysokými školami.
Graf 18: Zaistenie praxí z pohľadu organizácií

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie
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9.4.2 Rozsah praxí
Praxe podľa skúseností organizácií sú najčastejšie dvojtýždňové alebo trojtýždňové (graf 19). O
niečo menej sú praxe v rozsahu 3 mesiacov až 5 mesiacov.
Graf 19: Dĺžka praxí z pohľadu organizácií

Na základe výsledných výpovedí zástupcov organizácií môžeme vyčítať z grafu 20, že
organizácie pokladajú trojmesačné praxe za najviac optimálne. Pri porovnaní výsledných odpovedí
organizácií s odpoveďami študentov zistíme, že krátkodobé praxe v rozsahu niekoľkých týždňov nie
sú vyhovujúce jak pre organizácie, tak pre študentov (str. 59).
Graf 20: Optimálna dĺžka praxí z pohľadu organizácií
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Podľa výpovedí respondentov ohľadom optimálneho počtu hodín strávených študentmi na
praxi za týždeň, je 10 – 20 hodín (graf 21), čo je v porovnaní s výpoveďami študentov o niečo menej
než skutočný počet hodín, ktorí študenti na praxi trávia (str. 60).
Graf 21: Optimálny počet hodín na praxi za týždeň z pohľadu organizácií

9.4.3 Účel, náplň a prínos praxí
Podľa výpovedí respondentov zastupujúcich organizácie vidíme (graf 22), že najčastejšie sú
praxe študentmi vyhľadávané za účelom získania skúseností z pracovného prostredia, čo sa zhoduje
i s názormi študentov (str. 61) a vysokých škôl (str. 81).
V oveľa menšej miere študenti absolvujú prax kvôli získaniu dát na záverečnú prácu.
Pravdepodobným dôvodom problematického zosúladenia praxe so záverečnou témou je,
prispôsobenie sa študentov požiadavkám organizácií. Najlepším spôsobom, ako získavať dáta na
záverečnú prácu je vykonanie praxe v organizácií, ktorá tému zadala. To sa však zatiaľ v českom
prostredí bežne nepraktikuje.
V Českej republike platí pravidlo neplatených praxí, o čom svedčia i zriedkavé výpovede
respondentov o finančnom ohodnotení študentov ako účele praxí. Tento fakt pravdepodobne súvisí
okrem iného aj s dĺžkou praxí, pretože platené krátkodobé praxe sú pre organizácie neprínosné. O
finančnom ohodnotení sa dá uvažovať hlavne u dlhodobých praxí.
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Graf 22: Účel praxí z pohľadu organizácií

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie
Náplň praxe je podľa výpovedí organizácií najčastejšie prakticky orientovaná, kedy študenti
robia počas praxe vlastnú samostatnú činnosť (graf 23). Častokrát študenti vypomáhajú v organizácii
s administratívnou prácou a už o niečo menej smerujú prax za účelom získania dát pre záverečnú
prácu. Pozorovanie chodu organizácie je rovnako súčasťou náplne praxí, avšak je skôr sprievodným
javom hlavnej praktickej činnosti počas praxe v organizácii.
Graf 23: Náplň praxí z pohľadu organizácií

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie
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Prínos praxí na všetkých stranách je prvým krokom k úspešnej spolupráci, ktorá môže byť ďalej
prehlbovaná a zlepšovaná. Ako môžeme vidieť z grafu 24, takmer všetky organizácie pokladajú praxe
za prínosné. Medzi najčastejšie prínosy uvádzali respondenti „pomoc s činností organizace“,
v podobe napr. administratívnej výpomoci, ďalej podľa niektorých počas praxí študentov získa
organizácia „nové pohledy na zaběhnuté principy.“ Pomerne častým dôvodom je i „možnost získat do
budoucna nové zaměstnance.“ Rovnako organizácia vďaka výpomoci študentov, získa väčšiu kapacitu
a zamestnanci sa tak môžu venovať i aktivitám, ku ktorým by sa inak nedostali. Pri odpovediach
niektorí respondenti zdôrazňovali prínos praxe len v prípade dlhodobej spolupráce, totiž „krátké
nárazové praxe jsou obvykle bez větších přínosů a dlhouhodobá spolupráce může přinést určité
pracovní výsledky studenta.“ Praxe sú podľa iného respondenta prínosné len v prípade, že „ student
zvládá dobře své povinnosti a úkoly v organizaci.“ Skôr než prínosom, sa stáva prax študenta záťažou
v prípade, že „se jenom učí nebo není zodpovědným spolupracovníkem.“
Graf 24: Prínos praxí z pohľadu organizácií

9.4.4 Zaistenie kvality praxí
Podobne ako u študentov, vysokých škôl i u organizácií bolo zisťované, čo podľa nich najviac
zaisťuje kvalitu praxí. Podľa väčšiny respondentov je na prvom mieste potrebné, aby bola zaistená
efektívna komunikácia medzi vysokou školou a organizáciou (graf 25), pretože od nej závisí celková
úspešnosť zaistenia, priebehu i ukončenia praxe. Ďalej organizácie kladú dôraz na to, aby prax trvala
dlhšie obdobie (minimálne tri mesiace), pretože len dlhodobejšie praxe sú prínosné pre organizácie
a zároveň študentov. Respondenti väčšinou považujú za dôležité i výstup z praxe v podobe záverečnej
práce. O niečo menej kladú dôraz na hodnotenie praxe zo strany vysokej školy, študenta a garanta
v organizácii. Prekvapivým zistením je pomerne nízky záujem organizácií monitorovať resp.
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kontrolovať priebeh praxe študenta a jeho plnenie zadaných úloh. Tento výsledok svedčí o tom, že
organizácie ešte nie sú dostatočne pripravené na praxe študentov a nevyhradzujú im dostatočný
priestor.
Graf 25: Zaistenie kvality praxí z pohľadu organizácií

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie

9.4.5 Úroveň spolupráce vysokých škôl s organizáciami na poli praxí
Pri zisťovaní pohľadu organizácií na mieru spolupráce s vysokými školami v prípade povinných
praxí vyšlo, že vo väčšine prípadoch neprebieha žiadna spolupráca medzi obidvomi stranami (graf
26). Toto zistenie poukazuje na pomerne nízku úroveň spolupráce medzi vysokými školami
a organizáciami.
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Graf 26: Miera spolupráce vysokých škôl s organizáciami v prípade povinných praxí

V prípade vzájomnej spolupráce organizácií a vysokých škôl bolo zisťované, v čom presne
spočíva spolupráca. Podľa väčšiny odpovedí spolupráca obidvoch strán spočíva hlavne pri uzavretí
dohody o praxi a hodnotení praxí. V niektorých prípadoch vysoké školy vyvesujú inzeráty organizácií
na svojich webových stránkach alebo spolupracujú s organizáciami pri riešení vedeckovýskumných
projektov.
Celkovo je však úroveň spolupráce na poli praxí z pohľadu organizácií nedostatočná (graf 27).
Hlavné nedostatky vidia organizácie v tom, že „jde často o pouhé formální vyplnění formuláře, nepříliš
velký zájem o rozvoj studenta“. Rovnako je podľa organizácií problémom i „malá provázanost výuky a
praxe“ a na strane vysokých škôl je „neschopnost kooperace, nedostatek času.“ Niektoré organizácie
vidia nevýhodu spolupráce v tom, že „se studenty, kteří neplní podmínky stáže, nemůžeme ukončit
spolupráci“.
Graf 27: Spokojnosť organizácií s úrovňou spolupráce s vysokými školami na poli praxí
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Na to, aby mohla prax prebiehať čo najefektívnejšie a nielen samovoľne, je potrebné, aby bol
v organizácii určený garant – zodpovedná osoba za priebeh a ukončenie praxe. Preto bolo zisťované,
či organizácie vyhradzujú zodpovednú osobu za študentovu prax. Organizácie podľa výpovedí, majú
vo väčšine prípadoch vyhradeného garanta, ktorý sa študentovi venuje a preberá zodpovednosť za
priebeh a ukončenie praxe (graf 28). Avšak v porovnaní s odpoveďami študentov ohľadom
prítomnosti garanta v organizácií (str. 66), je miera pozitivných odpovedí organizácií vyššia. Vzhľadom
k veľkosti vzorky študentov, môžeme pokladať výpoveď študentov bližšiu skutočnosti.
Graf 28: Prítomnosť garanta počas praxe z pohľadu organizácií

Pre zaistenie vysokej kvality praxí je potrebné, aby sa vopred dohodla aspoň orientačná náplň
praxe medzi študentom a garantom a bola schválená vyučujúcim. Preto bol zisťovaný názor
organizácií ohľadom schvaľovania vopred dohodnutej náplne praxe vyučujúcim. Prekvapivým
zistením je, že organizácie väčšinou nepovažujú za dôležité, aby do náplne praxe zasahovala vysoká
škola (graf 29) a to i napriek zisteniu, že väčšina organizácií je nespokojná s doterajšou úrovňou
spolupráce s vysokými školami. Hlavným uvádzaným argumentom zástupcov organizácií je, že prax
má naplniť okrem očakávaní študenta a vysokej školy i očakávania organizácií, preto „příprava náplně
praxe se tak plně přizpůsobí i potřebám organizace, která může dále s výstupy práce pracovat, použít
při své činnosti.“ Podľa jedného respondenta „garant ví, co student potřebuje a nemusí to schvalovat
škola.“ Zástupcovia organizácií na základe výpovedí kladú dôraz na potrebu osobnej motivácie
a zodpovednosti študentov vykonať prax a vysoká škola by z tohto dôvodu podľa nich nemala
zasahovať do obsahu praxe.
Na druhej strane sa objavili i argumenty zdôrazňujúce potrebu spolupráce s vysokou školou pri
dohode o náplni praxe. Konkrétne respondenti uvádzali, že takáto forma spolupráce vedie k „zvýšení
efektivnosti vzájemné spolupráce“, ďalej dojde k „vyjasnění očekávání školy od stáže.“ Iný respondent
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uznal potrebu spolupráce v tomto smere v prípade, že prax má mať zmysel pre štúdium študenta,
inak pre samotnú organizáciu to nie je nevyhnutné. Podľa jedného respondenta by vopred
dohodnutá náplň praxe a schválená vyučujúcim mohla viac dopomôcť k získaniu praktických
schopností, avšak v tomto smere cíti „ chybějící spolupráci ze strany škol.“

Graf 29: Schvaľovanie náplne praxe vyučujúcim praxe

9.4.6 Podmienky spolupráce
Ak chceme zlepšiť súčasný systém praxí, ktorý je momentálne vo väčšine prípadoch náhodný
bez presných pravidiel, tak potrebujeme vedieť názory aktérov, aké by navrhovali systémové zmeny
za účelom zvýšenia kvality praxí. Organizácie v tomto smere pokladajú za dôležité, aby bola
spolupráca dlhodobá, čím by sa mohla „zlepšit využitelnost praxe pro studenta i organizaci.“ Ďalším
z návrhov, ktorý uviedol jeden respondent, je vytvorenie databáze na vysokých školách, kde by
organizácie vkladali svoje požiadavky a študenti by tak získali lepšiu orientáciu v ponuke praxí a mohli
si vybrať miesto na prax, ktoré najlepšie vyhovuje ich požiadavkám. Organizácia stáží by mala byť
podľa ďalšieho respondenta typom „placement“, kdy student v organizaci pracuje na samostatných
úkolech pod vedením odborníka z organizace.“ Podľa názoru respondenta z inej organizácie by bolo
riešením systémových zmien „větší spolupráce přímo s vedením školy“ a to v podobe „zadávání
průzkumů, malých výzkumů atd.“ Rovnako by mali byť praxe zaradené medzi voliteľné predmety.
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9.5 Pohľad vysokých škôl
Vysoké školy hrajú dôležitú úlohu tým, že majú možnosť zaradiť praxe do štúdia a vytvárať
konkrétne podmienky praxí, podľa ktorých sa z veľkej časti odvíja úspešnosť či naopak neúspešnosť
praxí. Pohľad vysokých škôl je z tohto hľadiska dôležitý a vypovedá mnoho o postavení praxí v štúdiu
a zaistení ich kvality.
Z vysokých škôl bolo oslovených 34 respondentov z vedenia katedier podľa vybraných
spoločenskovedných oborov, pričom návratnosť dotazníkov bola 50 % (17 respondentov). Zoznam
zúčastnených katedier je obsahom prílohy číslo 9.
Dotazníkové šetrenie medzi vysokými školami zisťovalo odpovede na otázky, ktoré sa týkali
nasledujúcich oblastí:


Prax ako akreditovaná súčasť oboru



Zaistenie praxí



Rozsah praxí (dĺžka a počet hodín)



Účel praxí



Hodnotenie praxí



Zaistenie kvality praxí



Úroveň spolupráce škôl s organizáciami na poli praxí



Podmienky spolupráce

9.5.1 Prax ako akreditovaná súčasť oboru
Prvým krokom na strane vysokých škôl, ktorým záleží na tom, aby ich budúci absolventi uspeli
na trhu práce čo najlepšie, je zaradenie praxí medzi akreditované predmety. Pozitívnym zistením je
fakt, že zo 17 katedier, ktoré sa zúčastnili šetrenia, má 11 katedier akreditovanú prax a z toho 10
katedier má prax zaradenú medzi povinné predmety. Toto zistenie svedčí o tom, že vysoké školy si
uvedomujú dôležitosť zaradenia praxí do študijného plánu.
Ďalej dotazník zisťoval, či by sa praxe mali stať akreditovanou súčasťou štúdia u katedier, ktoré
zatiaľ neponúkajú prax v rámci oboru. Žiaden z respondentov sa nedomnieva, že by sa praxe mali stať
akreditovanou súčasťou štúdia v rámci ich ponúkaného oboru. Jeden z respondentov svoju odpoveď
odôvodnil tým, že „poměr mezi pravděpodobnými náklady (zajištění pravidelných stáží pro několik
desítek studentů) a pravděpodobným průměrným přínosem pro studenty se na základě zkušeností
nejeví jako příznivý.“ Iným uvedeným dôvodom bolo, že praxe sú len formálnou záležitosťou, a preto
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by mali byť „studenti sami zodpovědní za svoji budoucí kariéru a během studia se ucházet o různé
praxe či zaměstnání.“

Inou príčinou bola uvedená náročnosť zaistenia stáží při vyššom počte

študentov.

9.5.2 Zaistenie praxí
Nasledujúci graf 30 ukazuje názory respondentov na otázku, kto obvykle na vysokej škole
zaisťuje praxe študentov. Výsledky výskumu dokladajú, že praxe študentov zaisťujú hlavne
pedagógovia či výskumní pracovníci a samotní študenti. Len málokedy zaisťuje praxe študentov
vedenie fakulty alebo katedry. Z toho vyplýva, že praxe nie sú na vysokých školách systémovo
organizované a zaisťované napr. celouniverzitnými alebo fakultnými poradenskými centrami, ale
závisia na individuálnej aktivite pedagógov a študentov.

Graf 30: Zaistenie praxí z pohľadu vysokých škôl
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Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie

Respondenti boli rovnako opytovaní, na akej strane by podľa nich mala byť hlavne aktivita
v realizácii praxí študentov. Podľa odpovedí je zrejmé, že hlavnými iniciátormi by mali byť študenti a
vysoké školy (graf 31). Väčšina respondentov je teda názoru, že je potrebná súčinnosť obidvoch strán,
teda vysokej školy i študentov. Zaujímavé je, že zo strany organizácie by podľa vysokých škôl nemala
vychádzať prvotná iniciatíva. Z toho plynie, že vysoké školy si uvedomujú, že by mali byť pri
nadväzovaní spolupráce proaktívne.
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Graf 31: Hlavní iniciátori zaistenia praxí z pohľadu vysokých škôl
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Ďalej bolo u respondentov zisťované, či študentom na ich katedre pomáha so
sprostredkovaním poradenské centrum. Podľa výsledkov vo väčšine prípadoch katedry v rámci
vysokých škôl nemajú poradenské centrum, ktoré by ponúkalo tieto služby (graf 32). Z toho vyplýva,
že väčšinou je zaistenie praxí ponechané na študentoch, prípadne na pedagógoch. Avšak v prípade,
že na vysokej škole je takého poradenské centrum, tak je otázne nakoľko služby centra študenti
využívajú. Z odpovedí študentov je totiž možné vidieť, že vo väčšine prípadoch poradenské centrum
nesprostredkováva prax alebo študenti tieto služby centra využívajú len minimálne (str. 58). Príčinou
môže byť nízka kvalita služieb alebo taktiež i nedostatok ponúkaných miest na prax.

Graf 32: Miera počtu poradenských centier, ktoré pomáhajú sprostredkovať praxe
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9.5.3 Rozsah praxí
Rovnako ako u ostatných aktérov i u katedier bol zisťovaný rozsah praxí. Podľa grafu 33 je
vidieť, že väčšina katedier ponúka dvojtýždňové alebo trojtýždňové praxe, o čom svedčia i skúsenosti
študentov a organizácií. V oveľa menšej miere trvajú praxe dlhšie než 1 mesiac.

Graf 33: Dĺžka praxí z pohľadu vysokých škôl
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Nastavený rozsah praxí však nemusí byť zároveň optimálnym rozsahom, preto boli respondenti
opytovaní, aká by mala byť optimálna dĺžka praxí, aby to bolo čo najviac efektívne pre študentov i pre
organizácie. Podľa výsledkov je zaujímavé, že vysoké školy sa v optimálnosti dĺžky praxí so študentmi
(str. 60) či organizáciami (str. 68) nezhodujú, pretože podľa respondentov je najviac optimálna dĺžka
praxí 2 týždne (graf 34). To svedčí o tom, že praxe majú viac menej formálne postavenie v kurikulu
a vysoké školy im neprikladajú až takú dôležitosť, pretože dvojtýždňové praxe sú príliš krátke na to,
aby boli prínosom jak pre študentov, tak pre organizácie.
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Graf 34: Optimálna dĺžka praxí z pohľadu vysokých škôl
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Okrem dĺžky trvania praxí a stáží je dôležité vedieť koľko hodín študenti trávia na praxi či stáži.
Podľa výsledkov dotazníkového šetrenia (graf 35), trávia študenti na praxi buď menej než 10 hodín za
týždeň, viac než 20 hodín za týždeň, alebo to záleží na rozložení praxe. Z vyrovnaných výpovedí sa
teda nedá zistiť koľko hodín za týždeň študenti najčastejšie trávia na praxi. Avšak z výpovedí sa dá
vyčítať, že vysoké školy v mnohých prípadoch nechávajú priestor na dohodu ohľadom časového
rozloženia praxe medzi študentom a organizáciou.

Graf 35.: Optimálny počet hodín na praxi za týždeň z pohľadu vysokých škôl
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9.5.4 Účel praxí
U respondentov zastupujúcich jednotlivé katedry sa ďalej zisťovalo, čo je hlavným účelom
absolvovania praxí ich študentov. Zhodne s názorom ostatných aktérov, i katedry považujú za hlavný
účel praxí praktické overenie znalostí (graf 36). Katedry taktiež väčšinou očakávajú, že študenti počas
praxe získajú informácie pre záverečnú prácu. Podľa respondentov ďalším častým dôvodom
absolvovania praxí je i nadviazanie kontaktov s praxou.

Graf 36: Účel praxí z pohľadu vysokých škôl

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie

9.5.5 Hodnotenie praxí
Pre získanie uceleného pohľadu vysokých škôl na praxe študentov je dôležité vedieť, čo vysoké
školy požadujú pri ich hodnotení. Z grafu 37 vyplýva, že vo valnej väčšine prípadoch vysoké školy
požadujú za účelom hodnotenia praxí písomnú správu z praxe a nie len potvrdenie z praxe, ktoré
môže byť študentmi ľahko zneužívané. Avšak len pomerne málo škôl vyžaduje okrem písomnej správy
zároveň aj ústnu obhajobu alebo dokonca výstup z praxe v podobe záverečnej práce. Je zaujímavé, že
vysoké školy pokladajú za jeden z hlavných účelov praxe získanie informácií pre účely záverečnej
práce, avšak u samotného hodnotenia to priamo nevyžadujú.
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Graf 37: Hodnotenie praxí z pohľadu vysokých škôl

Pozn.: hodnoty vyjadrujú celkové frekvencie

Vysoké školy v rámci monitoringu spokojnosti študentov s absolvovanými praxami
a prehlbovania spolupráce s organizáciami, by mali dať študentom priestor na hodnotenie kvality
absolvovanej praxe. Z grafu 38 môžeme vidieť, že podľa väčšiny respondentov študenti hodnotia
kvalitu praxí. Tento fakt svedčí o snahe väčšiny opytovaných katedier zaistiť kvalitu praxí
prostredníctvom reflexie zo strany študentov.

Graf 38: Hodnotenie kvality praxí študentmi
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9.5.6 Zaistenie kvality praxí
Ďalej sa dotazník snažil zistiť, čo podľa jednotlivých katedier najviac zaisťuje kvalitu praxí.
Výsledky odpovedí zobrazuje graf 39, kde jasne na prvom mieste respondenti umiestnili výstup
z praxe v podobe záverečnej práce či výskumného projektu. Zaujímavé je, že efektívna komunikácia
medzi katedrou a organizáciou je v poradí dôležitosti až na druhom mieste, čo sa líši podľa názoru
študentov (str. 63) a organizácií (str. 72), ktorí považujú efektívnu komunikáciu jednoznačne za
najdôležitejšie kritérium zaistenia kvality praxí. O niečo menej respondentov považuje za dôležité pri
zaistení kvality praxí priebežný monitoring praxe zo strany vyučujúceho a garanta v organizácii.

Graf 39: Zaistenie kvality praxí z pohľadu vysokých škôl
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9.5.7 Úroveň spolupráce vysokých škôl s organizáciami na poli praxí
V rámci zisťovania, ako sa vysoké školy snažia zaistiť čo najvyššiu kvalitu praxe, sa šetrenie
zameralo na úroveň spolupráce medzi vysokou školou a organizáciou. Za týmto účelom sa
položila respondentom otázka, či katedra komunikuje v prípade povinných praxí s garantom v
organizácii. Ako plynie z grafu 40 väčšina respondentov odpovedala kladne. Avšak vzhľadom k tomu,
že študenti považujú nedostatočnú komunikáciu vysokých škôl s organizáciami za jednu z hlavných
prekážok efektívnej spolupráce (str. 66) a podobne i organizácie nie sú spokojné s úrovňou vzájomnej
spolupráce (str. 73), tak to svedčí skôr o nízkej než vysokej úrovni spolupráce obidvoch strán.
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Katedry, ktoré nespolupracujú s organizáciami ani v prípade, že majú v štúdiu povinné praxe,
pokladajú komunikáciu s organizáciami za potrebnú, avšak ako príčinu nedostatočnej komunikácie
uvádzajú prílišnú časovú vyťaženosť pedagógov a nedostatočné personálne obsadenie.

Graf 40: Miera komunikácie vysokých škôl s organizáciami v prípade povinných praxí

Ďalej respondenti mali uviesť, ako by mala vyzerať efektívna komunikácia medzi ich katedrou
a organizáciami. Niektorí z respondentov si pod efektívnou komunikáciou predstavujú „zavedení
nějakého webového portálu nabídky a poptávky, kde by bylo uvedené zaměření praxe, z kterých by si
student mohl vybrat“. Ďalej overenie „znalostí a kompetencí, které student získá ve škole a v praxi“
a celkovo „vzájemnou informovanost, výměnu zkušeností a poznatků, kritických připomínek“. Iný
respondent pokladá za užitočné „účast zastupců organizace např. při obhajobě z praxe“, alebo
„zpracování některých konkrétních témat/výzkumů, které studenti mohou v rámci praxe zvládnout“.
Vyskytol sa aj názor, že vysoká škola a organizácia by mali spolu komunikovať „jen v případě potřeby
řešení konkrétního problému“.
Pri výskume spokojnosti katedier s úrovňou spolupráce s organizáciami vyšlo, že väčšina
respondentov je spokojná so súčasnou úrovňou spolupráce s organizáciami (graf 41). Avšak ako už
bolo uvedené vyššie, názor organizácií je na úroveň spolupráce opačný.
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Graf 41: Spokojnosť vysokých škôl s úrovňou spolupráce s organizáciami na poli praxí

Respondenti, ktorí sú nespokojní so súčasným stavom spolupráce, to odôvodňujú už
spomenutým nedostatkom personálnych zdrojov, ďalej chýbajúcou sieťou spolupracujúcich pracovísk
a neexistujúcim systémom vzájomnej komunikácie. Medzi dôvodmi bola uvedená i neochota
organizácií brať študentov na prax vzhľadom k ich veľkému počtu.

9.5.8 Podmienky spolupráce
Nakoniec dotazník u respondentov zisťoval, či sú vhodne nastavené podmienky spolupráce
medzi vysokou školou a organizáciou na poli praxí, tz. legislatívne prostredie, výhodnosť spolupráce
atď. Na základe výpovedí si väčšina respondentov myslí, že nastavené podmienky nijako nebránia
v spolupráci (graf 42).
V prípade negatívnej odpovede, jeden z respondentov uviedol ako príčinu prílišnú voľnosť
nastavenia legislatívneho rámca, avšak na druhej strane „jeho zpřísnění by problém jen dále
komplikovalo.“ Z toho vyplýva, že je potreba zjednotiť rámec praxí, avšak nie do takej miery, aby to
vysoké školy príliš obmedzovalo a zaväzovalo. Iný respondent uviedol, že by sa mali praxe centrálne
podporovať, a to hlavne prostredníctvom „navýšení finančních prostředků pro vysoké školy.“ Avšak
k riešeniu problému praxí sa stavia pomerne skepticky a tvrdí, že problematika praxí/stáží není
vnímána jako prioritní, a proto zlepšení v dohledné době vůbec nevidím.“ Iný z respondentov zas vidí
problém na strane organizácií a ich nedostatočnej ochoty prijímať študentov na prax.
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Graf 42: Miera spokojnosti vysokých škôl s nastavenými podmienkami spolupráce s organizáciami na
poli praxí

9.6 Analýza vysokých škôl
Za účelom zistenia proklamovanej snahy vysokých škôl a ich skutočnej vyvíjanej aktivite
v smere rozvoja praxí a stáží na vysokej škole, sú v nasledujúcej časti analyzované dlhodobé zámery
vysokých škôl na obdobie 2006 – 2010 spolu s ich aktualizáciami, ďalej výročné správy z roku 2008
a informácie o vyučovaných predmetoch na webových stránkach škôl.
Tabulka 4 znázorňuje jednotlivé skúmané vysoké školy spolu s ich fakultami, ktoré ponúkajú
spoločenskovedné obory vymedzené v rámci tejto práce.

Tabuľka 4: Zoznam vysokých škôl, fakúlt a oborov
Vysoká škola
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

Fakulta
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně
Vysoká škola baňská Technická univerzita
Ostrava
Vysoká škola ekonomická v
Praze

Obor
Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Evropská teritoriální studia - ČR a německy
mluvící země
Regionální rozvoj a správa, Veřejná
ekonomika, Veřejná správa (l'
Administration publique)
Mezinárodní vztahy a evropská studia,
Politologie, Sociologie

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

Regionální rozvoj

Ekonomická fakulta

Veřejná ekonomika a správa, Regionální
rozvoj, Eurospráva

Fakulta mezinárodních
vztahů

Mezinárodní politické vztahy, Evropská
studia, Politologie
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Národohospodářská fakulta
Fakulta veřejných politik

Regionální studia, Veřejná správa a
regionální rozvoj, Veřejná správa,
Regionalistika a veřejná správa,
Institucionální ekonomie
Veřejná správa a regionální politika

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská
fakulta

Veřejná ekonomika a správa

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Politologie, Sociologie obecná a empirická

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Regionální rozvoj

Fakulta humanitních studií

Studia občanského sektoru

Fakulta sociálních věd

Mezinárodní teritoriální studia, Politologie,
Sociologie a sociální politika, Sociologie,
Veřejná a sociální politika

Filozofická fakulta

Politologie, Mezinárodní vztahy, Sociologie

Filozofická fakulta

Politologie a evropská studia, Sociologie

Fakulta ekonomicko-správní

Veřejná ekonomika a správa, Ekonomika
veřejného sektoru, Regionální rozvoj

Fakulta filozofická

Sociologie

Fakulta managementu a
ekonomiky

Veřejná správa a regionální rozvoj

Filozofická fakulta

Mezinárodní vztahy, Politologie, Sociologie

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v
Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně
Západočeská univerzita v
Plzni

9.6.1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Z analýzy dlhodobého zámeru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) plynie, že jednou
z priorít považuje vedenie vysokej školy tesné prepojenie niektorých študijných oborov (medzi nimi i
ekonomických, ekologických a sociálnych) s potrebami praxe (JU 2005: 6).
V rámci potreby reflexie o úrovni prepojenia štúdia s praxou by sa mal v roku 2010 uskutočniť
dotazníkový prieskum absolventov a následná analýza o ich uplatnení v praxi (JU 2005: 40).
Podľa výročnej správy plánuje Ekonomická fakulta (EF) vytvoriť Klub přátel a absolventov
Ekonomickej fakulty JU, ktorý by mal okrem iného v budúcnosti dopomôcť pri zaisťovaní praxí a stáží
študentov (JU 2009).
V súčasnosti obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova na EF pre študentov nevytvára
možnosť absolvovať prax či stáž v rámci štúdia.
Na Filozofickej fakulte v rámci oboru Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země
stáž patrí medzi povinné predmety a je ohodnotená 12 kreditmi. Dĺžka stáže je jeden až dva mesiace.
Prax hodnotia študenti pomocou záverečnej správy (JU 2010).
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9.6.2 Masarykova univerzita
Podľa dlhodobého zámeru kladie Masarykova univerzita (MU) dôraz v prípade rozvoja praxí
a stáží študentov na to, aby súčasťou všetkých akreditovaných magisterských študijných programov
bola vo vhodnej forme taktiež semestrálna práca (či semestrálna výskumná úloha) predstavujúca
teoretickú, empirickú štúdiu, alebo teoreticko-metodologickú reflexiu vykonanej odbornej praxe či
stáže (MU 2005: 10).
Pre podporu uplatniteľnosti absolventov na trhu práce sa MU bude snažiť klásť väčší dôraz na
rozvoj kompetencií než na znalosti a rovnako sa bude snažiť prispôsobiť profil študenta potrebám
praxe. Ďalej chce MU podporiť integráciu „prípravy na prax“ a to i do tých študijných programov,
ktoré sú tradične považované za akademické. Účelom je rozvinúť u študentov schopnosti týmovej
práce a analýzy procesov v organizáciách a skupinách. Preto MU chce, aby boli odborné praxe/stáže
povinne voliteľnou alebo voliteľnou súčasťou študijných programov. Rovnako podporou vzniku
poradných orgánov zo zástupcov kľúčových zamestnávateľov na úrovni fakúlt či študijných
programov a oborov, chce MU zaistiť kompetentnú oponentúru a skladbu predmetov v rámci
jednotlivých študijných programov. Takýmto spôsobom chce MU zaistiť spätnú väzbu a súčasne
posilniť vzťahy vysokej školy s jej sociálnymi partnermi (MU 2005 12-13).
Ďalej MU považuje za dôležité hodnotenie výučby a z hľadiska zaistenia kvality praxí a stáží sa
študenti spolupodieľajú formou hodnotenia absolvovaných praxí a stáží. Výsledky z hodnotenia slúžia
ako spätná väzba, ktorá má poukázať na možné nedostatky v organizácií praxe (MU 2005: 15).
Podľa výročnej správy sa MU rovnako snaží podporovať nadväzovanie kontaktov študentov
s budúcimi zamestnávateľmi a uľahčiť prechod absolventov do praxe, za týmto účelom vzniklo v roku
2008 Kariérní centrum Masarykovej univerzity, ktoré má za úlohu vykonávať činnosti
celouniverzitného pracoviska typu personálnej agentúry a zaisťovať pre študentov komplexné
poradenské a informačné služby. V tom istom roku centrum usporiadalo veľtrh pracovných
príležitostí JobChallenge do budúcna plánuje zdokonaliť jeho služby (MU 2009: 29 -30).
Podľa výročnej správy sa Ekonomicko-správní fakulta (ESF) podieľa na príprave zámerov do
operačného programu OP VK spoločne v kooperácii s organizáciami súkromného a verejného
sektoru. ESF usporiadala 14. novembra 2007 odborný seminár na tému „Realizace spolupráce
vysokých škol s odběratelskou sférou“ a o rok neskôr seminár „Praxe a stáže studentů vysokých
škol“, ktoré boli výstupom rozvojového projektu MŠMT ČR „Inovace v rozvoji praxí a stáží studentů
prezenčního studia“. Za účelom zvýšenia atraktivity štúdia a jeho prepojenia s praxou zahájila ESF
program excelence študentov graduálneho štúdia TopSeC, na ktorom sa podieľajú experti
z vybraných spolupracujúcich organizácií. Fakulta rovnako úzko spolupracuje s Krajským úradom
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Juhomoravského kraja a s Magistrátom mesta Brna v oblasti záverečných prací študentov (MU 2009:
69).
V rámci ESF sú vymedzené pojmy praxe a stáže v snahe zjednotiť definíciu predmetov, ktoré
majú zakomponované praxe alebo stáže. Vďaka tomu, sa na ESF darí vytvárať štatistiky o úrovni praxí
podľa jednotlivých oborov (MU 2010a).
V rámci oboru Veřejná správa (l' Administration publique) na ESF majú študenti možnosť
v prvom roku štúdia

absolvovať predmet Měsíční stáž

v instituci veřejné správy v ČR, tj. 30

pracovných dní. Predmet je ohodnotený 4 kreditmi. Študent si môže vybrať inštitúciu podľa svojho
profesijného zamerania a k dispozícii má aj zoznam inštitúcií, s ktorými ESF spolupracuje. Snahou
študenta by malo byť prepojenie stáže s diplomovou prácou. V spolupráci s tútorom študent
stanovuje odborný obsah stáže a následne je medzi inštitúciou, vysokou školou a študentom
podpísaná zmluva. Predpokladá sa, že študent sa bude podieľať na konkrétnom projekte. Na konci
študent vypracováva Zprávu ze stáže, ktorú musí obhájiť pred komisiou za účasti zástupca inštitúcie
(MU 2010b). V druhom roku štúdia môžu študenti absolvovať stáž vo francúzskej inštitúcii v dĺžke
trvania 3 mesiacov za 8 kreditov. Študent si vyberie inštitúciu podľa svojho profesijného zamerania
a stáž mu pomáha vyhľadať partnerská vysoká škola. Študent by sa mal snažiť tematicky prepojiť
českú a francúzsku stáž a rovnako i diplomovú prácu. V spolupráci s tútorom študent stanovuje
odborný obsah stáže a nakoniec je medzi inštitúciou, študentom a vysokou školou podpísaná zmluva.
Stáž je priebežne konzultovaná so zodpovednou osobou za stáž na vysokej škole. Francúzska stáž je
podobne ako česká stáž ukončená obhajobou Závěrečné zprávy pred komisiou za účasti zástupca
inštitúcie (MU 2010c).
Rovnako i študenti oboru Veřejná ekonomika v rámci magisterského programu majú možnosť
vykonať za 4 kredity predmet Praxe. Dĺžka absolvovanej praxe musí byť maximálne tri týždne, tj. 120
hodín. Jej absolvovanie môže prebiehať súvisle alebo priebežne. Fakultu v procese zjednania
podmienok pre absolvovanie praxe zastupuje garant oboru (vedúci katedry) alebo ním poverený
garant predmetu Odborná praxe. Doporučuje sa, aby bola odborná prax súčasťou prípravy študenta
na spracovanie diplomovej práce. Pred nástupom do praxe prevedie garant predmetu inštruktáž
o základných podmienkach praxe a jej ukončení. V priebehu semestru sa koná jeden spoločný
seminár, na ktorom študenti prezentujú svoje záverečné seminárne práce obsahujúce priebeh,
výsledky a prínos odbornej praxe. Prax sa hodnotí na základe Potvrzení o absolvování praxe
s hodnotením pracovníka, ktorý mal nad študentom dohľad, ďalej na základe Závěreční zprávy
o průběhu a výsledcích praxe a nakoniec na základe denných záznamov o priebehu praxe.
Podmienkou zápočtu je i účasť na seminári, kde študent prezentuje výsledky a vyplní dotazník o praxi,
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ktorého súčasťou je i návrh aspoň dvoch tém bakalárskych alebo diplomových prací, ktoré môžu byť
realizované v organizácii (MU 2010d).
Študenti oboru Regionální rozvoj a správa môžu absolvovať predmet Praxe, ktorý je
ohodnotený 5 kreditmi a ktorého podmienky sa zhodujú s vyššie popísaným predmetom Praxe.
Minimálna dĺžka praxe je 15 pracovných dní, teda 120 hodín. Presná náplň praxe závisí od vybranej
organizácie/inštitúcie (MU 2010e).
Rovnako i Fakulta sociálních studií ponúka študentom v rámci štúdia možnosť absolvovať prax
alebo stáž. Konkrétne študenti oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia majú možnosť vykonať
predmet Stáž za 5 kreditov a k jeho absolvovaniu stačí potvrdenie o absolvovaní stáže (MU 2010f).
Študenti oboru Sociologie a Politologie nemajú možnosť priamo absolvovať prax v nejakej
inštitúcii, ale môžu sa podieľať na odbornom riešení výskumných predmetov v rámci predmetu
Výzkumná praxe, ktorá je ohodnotená 10 kreditmi (MU 2010g).

9.6.3

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) v rámci dlhodobého zámeru do

budúcna zváži zaradenie praxe do bakalárskeho štúdia, respektíve jej rozsah a charakter. Rovnako si
je MZLU vedomá potreby spätnej väzby od absolventov, ktorá by sa odzrkadlila v inovácii študijných
programov. Za týmto účelom MZLU prevádza v trojročných cykloch výskum ich uplatnenia (MZLU
2005: 6 -7).
Podľa dlhodobého zámeru chce MZLU naďalej využívať rôzne formy spolupráce s inštitúciami
a firmami regiónu rovnakého odborného zamerania. Medzi formy spolupráce MZLU zahrňuje
i riešenie problému praxe v záverečných prácach (MZLU 2005: 9).
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) podala v roku 2008 dva návrhy
o dotáciu z OP VK za účelom inovácie bakalárskych študíjnych programov a rozvoja spolupráce MZLU
s podnikateľskou a verejnou sférou (MZLU 2009: 12).
Na FRRMS študenti oboru Regionální rozvoj majú povinnosť absolvovať Odbornou bakalářskou
praxi v hodnote 4 kredity. Rozsah praxe mimo obdobie výučby sú 4 týždne, tj. 112 hodín. V priebehu
semestru je študent na praxi 20 pracovných dní, pričom v rámci jedného týždňa má študent
maximálne odpracovať 10 hodín, celkom teda 112 hodín za semester. Vykonávaná prax by mala
súvisieť so študovaným oborom. Pred zahájením praxe je potrebné doložiť fotokópiu zmluvy,
prípadne DPP/DPČ, kde by mal byť uvedený rozsah praxe, alebo originál dokumentu Smlouva o
zajištění odborné praxe, prípadne Protokol o přijetí studenta na odbornou praxi. Po ukončení
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odbornej praxe má študent odovzdať Zprávu o vykonání odborné bakalářské praxe, ktorá má okrem
iného obsahovať informáciu o prínose praxe pre spracovanie bakalárskej práce a hodnotenie
pracoviska (MZLU 2010).

9.6.4 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Podľa dlhodobého zámeru sa Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB -TU)
bude snažiť konkrétne na Ekonomickej fakulte (EkF) inovovať súčasnú výučbu a posilňovať
previazanosť teórie s praxou. Za týmto účelom by VŠB-TU chcelo čerpať prostriedky hlavne z OP VK
(EkF VŠB -TU 2005: 14).
Medzi prioritné oblasti na EkF patrí okrem iného i dosiahnutie spolupráce s praxou na
porovnateľnej úrovni s prednými vysokými školami v Českej republike a Európskej únii. Ďalej sa chce
EkF zapojiť do realizácie výskumných projektov podľa konkrétnych zadaní podnikateľských subjektov
a inštitúcií a ponúkať výsledky praxi. Rovnako chce hľadať témy, ktoré by smerovali k praktickému
využitiu dosiahnutých výsledkov. Ďalším cieľom je rozvíjať vzťahy s absolventmi fakulty (EkF VŠB -TU
2005: 7-9).
Pozornosť venuje EkF i praktickým stážiam študentov, ktoré sú súčasťou študijných programov.
Fakulta a jej jednotlivé katedry spolupracujú s inštitúciami Moravskoslezského kraja, kde môžu
študenti absolvovať oborové praxe a stáže. Rozšírenie spolupráce s regionálnymi inštitúciami
a potenciálnymi zamestnávateľmi fakulta realizuje hlavne pri usporiadaní veľtrhov pracovných
príležitostí (KARIÉRA 2008+). Cieľom veľtrhu pracovných príležitostí je sprostredkovať vzájomné
kontakty medzi vzdelávacou inštitúciou, študentmi či absolventmi a zamestnávateľmi a naviazať
spoluprácu v oblasti stáží a diplomových prací (VŠB -TU 2009: 54).
Študenti oboru Veřejná ekonomika a správa na EkF majú povinnú Odbornú prax za 2 kredity.
Prax je hodnotená formou správy z odbornej praxe. Celková organizácia praxe je prenechaná na
študenta (VŠB -TU 2010a).
V rámci oboru Regionální rozvoj študenti nemajú akreditovanú prax.
Študenti oboru Eurospráva majú medzi povinnými predmetmi i Odbornou praxi za 2 kredity,
ktorá je hodnotená formou seminárnej práce z odbornej praxe (VŠB -TU 2010b). Rovnako študenti
môžu vyjsť za praxou do zahraničia a participovať na konkrétnom projektovom zámere. Prax v
zahraničí je hodnotená 10 kreditmi (VŠB -TU 2010c).
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9.6.5 Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) v rámci Centra profesní orientace od roku 1999
poskytuje študentom služby, ktoré zahrňují okrem iného i zaisťovanie čiastočných pracovných
úväzkov a brigád v rámci špecializácie študentov a rovnako i vyhľadávaní stáží v zahraničí. Centrum
taktiež organizuje dni otvorených dverí pre jednotlivé firmy a zaisťuje predávanie požiadaviek firiem
(VŠE 2005).
Podľa výročnej správy centrum usporiadava dvakrát do roka veľtrh pracovných príležitostí
ŠANCE, kde sa zúčastňuje okolo 70 firiem a organizácií. Možnosť pohovoriť si so zástupcami firiem
a organizácií využíva pravidelne približne 1 500 študentov. Vďaka naviazaniu kontaktov, centrum
sprostredkováva študentom celkom 130 pracovných ponúk (VŠE 2009: 63-64).
Od roku 2008 sa VŠE podarilo rozvinúť systematickú spoluprácu s absolventmi a na stránkach
školy je umožnená registrácia absolventov na webovej stránke (VŠE 2009: 64).
Kvôli vysokému počtu študentov sa VŠE nedarí integrovať praxe do štúdia a namiesto nich sa
snaží do výučby zavádzať iné techniky skúsenostného učenia (napr. tímová práca, písanie projektov
atď.).
Na Fakultě mezinárodních vztahů sa študentom neponúka absolvovanie stáže. Rovnako i
študenti Národohohospodářské fakulty väčšiny skúmaných oborov nemajú prax alebo stáž medzi
akreditovanými predmetmi. Výnimkou je obor Institucionální ekonomie, kde študenti môžu
absolvovať Praktikum na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Kurz je ohodnotený 3 kreditmi a
praktikum trvá v rozmedzí 3 mesiacov (74 hodín). Študenti si môžu vybrať z ponuky tém, ktoré
zadávajú pracovníci MŽP. Študenti majú povinnosť úlohu priebežne konzultovať s povereným
pracovníkom a to po dohode kombinovane v alebo aj mimo budovu MŽP. Podmienkou zápočtu je
odovzdanie dokončenej úlohy pracovníkovi MŽP, ktorý vyplní hodnotiaci formulár. Študenti sa na
konci zúčastnia záverečného semináru, na ktorom je prevedené celkové hodnotenie predmetu (VŠE
2010).

9.6.6 Slezská univerzita v Opavě
Jednou z výziev Slezskej univerzity v Opavě (SU) je vyhľadávať možnosti praktických stáží a
diplomových praxí pre študentov (SU 2008: 14).
Fakulta veřejných politik (FVP) ponúka pre študentov odborné praxe, v rámci ktorých sa
študenti podieľajú na činnosti školských, zdravotnických a verejnoprávnych inštitúcií (napr. Věznice
Opava, Fond ohrožených dětí, Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě atď.) (SU 2009: 33).
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Odborná prax sa uplatňuje hlavne na bakalárskom stupni študijných programov, hlavne
v prakticky zameraných študijných oboroch. Kvalita odborných praxí je na škole zaisťovaná v úzkej
spolupráci SU, ktorú zastupuje príslušný garant odbornej praxe a organizácie, kde študent prax
vykonáva. Súčasťou každej praxe je záverečné vyhodnotenie praxe, ktoré vypracuje študent a
stanovený zástupca organizácie. Kvalita plnenia praxe zo strany študentov je hodnotená na
jednotlivých súčastiach rôzne, a to na základe potvrdenia alebo hodnotenia od prijímajúcej
organizácie, denníkov praxe apod. Organizácia odborných praxí je riadená na úrovni pokynov
prodekanov fakúlt (SU 2009).
Študenti v rámci oboru Veřejná správa a regionální politika na FVP majú odbornú prax
v sociálnej oblasti medzi povinnými predmetmi. Prax je hodnotená 5 kreditmi a jej rozsah je 6
týždňov. Výsledkom praxe je písomná správa, ktorú majú študenti priebežne konzultovať jak
s vedúcimi praxe na pracovisku, tak s vyučujúcim predmetu. Povinnou súčasťou odbornej praxe je i
absolvovanie semináru k odbornej praxi za 2 kredity, kde sa študenti môžu dozvedieť o vhodných
miestach pre prax a ktorého hlavným cieľom sú diskusie nad konkrétnymi problémami, s ktorými sa
môžu študenti stretnúť (SU 2010a).
Študenti oboru Veřejná ekonomika a správa na Obchodně podnikatelský fakultě majú rovnako
odbornú prax v rámci povinných predmetov. Prax je ohodnotená 3 kreditmi a doba praxe nie je
vymedzená. Inštitúcie, kde by mala byť prax absolvovaná sú vyberané podľa zamerania bakalárskej
práce, alebo v lepšom prípade odborná prax prebieha v inštitúcii, ktorá priamo tému navrhla.
K splneniu predmetu je potrebné hodnotenie študenta od zástupcu inštitúcie, kde je u študenta
zohľadňované hlavne: teoretická príprava, odborný výkon, vzťah k odboru, komunikácia v cudzom
jazyku, organizačné schopnosti, vystupovanie, presnosť – dochvíľnosť, zmysel pre poriadok,
samostatnosť a schopnosť riešiť konflikty (SU 2010b).

9.6.7 Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové (UHK) má podľa dlhodobého zámeru za cieľ sledovať
a vyhodnocovať zamestnateľnosť absolventov a rovnako modifikovať študijne programy tak, aby
poskytovali možnosť bezproblémového uplatnenia absolventov na trhu práce. Rovnako chce UHK do
budúcna rozvíjať systematickú spoluprácu s absolventmi prostredníctvom fakultného webu za
účelom skvalitňovania výučby, rozvoja a inovácií študijných programov (UHK 2005: 5).
Podľa výročnej správy Filozofická fakulta (FF) chce i naďalej prehlbovať spoluprácu
s inštitúciami z praxe, hlavne s potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov. Preto chce túto
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spoluprácu smerovať hlavne do oblasti rozvoja stáží a praxí študentov a zadávania a riešenia
diplomových prací atď. Za týmto účelom FF spolupracuje s verejnými i súkromnými inštitúciami
z oblasti vedy a výskumu, verejnej správy a odberateľského sektoru. Spolupráca prebieha nielen
v oblasti odbornej, grantovej, ale i vzdelávacej, teda vo vedení praxí a vypisovania tém záverečných
prací (FF UHK 2009: 21).
Napriek proklamovanej snahe školy spolupracovať s odberateľskou sférou, obory Sociologie
a Politologie na FF nemajú prax alebo stáž v rámci akreditovanej súčasti výučby.

9.6.8 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) chce podľa dlhodobého zámeru
rozvíjať akreditované študijné programy v zmysle podpory praxí. Rovnako UJEP chce reagovať na
záujem kraja, miest, obcí, podnikov pri zadávaní tém bakalárskych a diplomových prací a rozvíjať
zmluvnú spoluprácu s odbornými regionálnymi inštitúciami (UJEP 2005: 10).
V súčasnosti je na UJEP podľa výročnej správy rozvinutá spolupráca s odbornou praxou,
priemyslovou sférou a ďalšími neakademickými výskumnými pracoviskami. Od roku 2008 narástol na
UJEP záujem o pracovné stáže, ktoré ponúka program Erasmus (UJEP 2008: 42).
Obor Regionální rozvoj na Ekonomicko sociální fakultě ponúka študentom možnosť absolvovať
v rámci povinných predmetov Terénní praxi. Študenti prax vykonávajú v inštitúciách štátnej správy a
samosprávy na regionálnej a lokálnej úrovni. V priebehu pôsobenia v inštitúcii je študentom zadaná
konkrétna úloha alebo projekt na vypracovanie. Kurz je hodnotený 6 kreditmi (UJEP 2010).

9.6.9

Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze (UK) v rámci dlhodobého zámeru si uvedomuje potrebu väčšieho

využitia

Informačne

poradenského

centra

v oblasti

sprehľadnenia

zahraničných

pobytov

a študentských stáží (UK 2005).
Podľa výročnej správy je v záujme UK, aby bola zvýšená spolupráca s partnerskými
organizáciami a podnikmi pre ľahšie uplatnenie absolventov. Jednou z foriem tejto spolupráce sú
i odborné stáže, vďaka ktorej môžu študenti získať potrebnú prax a zlepšiť profesijné schopnosti
a kompetencie. V roku 2008 rozvíjala UK spoluprácu s portálom Careermarket, ktorého cieľom je
pomáhať vytvárať vzájomné vzťahy medzi študentmi, pedagógmi a zamestnávateľmi. Projekt zahŕňa
okrem iného aj možnosť účasti študentov na praktických projektoch. Portál ďalej sprostredkováva
ponuky pracovných miest a inzercie absolventov, ktorí si chcú nájsť zamestnanie. UK s portálom
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vytvorila publikáciu „Dveře do profesního života“, ktorá zoznamuje študentov a absolventov
s možnosťami pracovného uplatnenia a dáva rady ohľadom hľadania vhodného zamestnania
a priebehu výberového riadenia. Partnerskými vysokými školami sú Přírodovědecká fakulta UK,
Matematicko – fyzikální fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze (UK 2009: 21).
UK v rámci rozvoja a skvalitnenia študijných programov čerpala finančné prostriedky na
projekty hlavne z OP PA, OP VK a OP LZZ (UK 2009: 47).
Fakulta sociálních studií

(FSV) podľa dlhodobého zámeru by chcela do budúcna zahájiť

výstavbu Alumni FSV a začať tak spolupracovať s absolventmi, vytvoriť organizačnú a informačnú
štruktúru, kde by bola okrem iného i databáza pracovných príležitostí. V snahe je i usporiadanie
stretnutia absolventov na úrovni jednotlivých inštitútov (UK FSV 2008).
Podľa výročnej správy Katedra Veřejné a sociální politiky na FSV využila v roku 2009
prostriedky z OP PA na projekt „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského
studijního oboru Veřejná a sociální politika“. Napriek tomu, že sa tento projekt nezameriava priamo
na rozvoj praxí študentov, tak má v snahe rozvíjať komunikáciu katedry s odbornou verejnosťou
a zisťovať potreby praxe (UK 2009: 278).
Študenti Veřejné a sociální politiky majú povinnú Praxi ve veřejném nebo občanském sektoru
v rámci štúdia za 3 kredity. Dĺžka praxe závisí od toho, či je vykonávaná mimo akademický rok (4
týždne) alebo počas akademického roku (8 týždňov). Účelom praxe je získať podklady a poznatky pre
spracovanie diplomových prací, nadviazať kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi a zoznámiť sa
s procesom tvorby a implementácie verejných politik. Podmienkou splnenia predmetu je kladné
hodnotenie zo strany inštitúcie a písomná správa o priebehu a výsledkoch praxe (UK 2010a).
Obory na Katedře mezinárodních vztahů a Politologie nemajú v rámci štúdia integrovanú prax.
Študenti bakalárskeho programu Sociologie a sociální politika majú možnosť vykonať 100
hodinovú Výzkumnou praxi za 4 kredity (UK 2010b). Študenti oboru Sociologie v rámci zamerania na
Aplikovaný výzkum a jeho metodologii majú medzi povinnými predmetmi 100 hodinovú Výzkumnou
praxi za 4 kredity (UK 2010c).
Študenti Fakulty humanitních studií (FHS) oboru Studia občanského sektoru majú v rámci
štúdia povinnú prax v neštátnych neziskových organizáciách. Prax je vykonávaná v priebehu semestru
(107 hodín) vo vybranej neziskovej organizácii v celkovej hodnote 5 kreditov. Pred samotnou praxou
študenti absolvujú prípravný seminár k praxi, kde sú im predstavené neziskové organizácie a študenti
si vyberajú projekt praxe, ktorý nemusí nutne súvisieť s ich diplomovou prácou. Študenti si môžu
vybrať z partnerských organizácií alebo podľa vlastného výberu. V druhom semestri študenti
nastupujú na samotnú prax do organizácie, počas ktorej si vedú denník. Behom semestru prebehnú
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dve prezenčné hromadné konzultácie so zameraním na tému a priebeh praxe. Okrem toho má každý
študent možnosť konzultovať priebeh praxe individuálne. V treťom semestri študenti majú
vypracovať približne 20 stránkový projekt k praxi, ktorý na záver prezentujú na seminári (UK 2010d).
Na Filozofickej fakulte (FF) študenti oboru Sociologie môžu v rámci štúdia absolvovať odbornú
prax ohodnotenú kreditmi v závislosti od množstva hodín strávených na praxi. Študenti môžu
vykonávať prax v inštitúciách, s ktorými katedra spolupracuje alebo podľa vlastného výberu po
konzultácii s vyučujúcim. Po ukončení praxe študent prinesie stručné pracovníkom podpísané
potvrdenie o obsahu a rozsahu úloh, ktoré vykonával (UK 2010e).
Ústav Politologie na FF neponúka študentom praxe alebo stáže.

9.6.10

Univerzita Palackého v Olomouci

Podľa dlhodobého zámeru chce Univerzita Palackého v Olomouci (UP) lepšie pripravovať
študentov na požiadavky praxe. Za týmto účelom chce UP inovovať zavedené študijné programy
a rovnako i vytvárať nové programy podľa požiadaviek externých organizácií. Rovnako chce UP
zapojiť väčší počet študentov do využívania výskumných stáží (UP 2005).
Podľa výročnej správy je na UP pomerne veľký záujem študentov o zahraničné pracovné stáže
v rámci programu Erasmus (UP 2009: 38).
Katedra sociologie a andragogiky v spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií chce
zvýšiť uplatniteľnosť absolventov sociálne-vedných oborov na trhu práce prostredníctvom realizácie
projektu Laboratoř sociálně-vědních výzkumů – inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a
evropská studia, ktorý získal finančnú podporu z OP VK. Projekt začal 1. júna 2009 a mal by trvať do
októbra roku 2011. V rámci projektu by sa mala inovovať i odborná prax študentov a to
prostredníctvom vytvorenia pilotáže medzioborovej metodiky praxí. V Laboratoři sociálně-vědních
výzkumů budú mať študenti možnosť získať praktické skúsenosti s realizáciou sociálne-vedných
výskumov a to prostredníctvom oborovej praxe (UP 2010a).
Študenti oboru Sociologie na Filozofickej fakulte (FF) musia absolvovať povinnú prax. Na
splnenie predmetu musia dodať potvrdenie o absolvovaní praxe a správu z praxe, kde by mali byť
popísané postrehy z absolvovanej praxe, ne/naplnenie vlastných očakávaní atď. (UP 2010b). Prax je
ohodnotená v závislosti od dĺžky praxe. Krátkodobá prax v rozsahu 2 týždňov (80 hodín) je
ohodnotená 3 kreditmi, dlhodobá prax v rozsahu 4 týždňov (160 hodín) je ohodnotená 4 kreditmi
a nakoniec zahraničná prax v rozsahu 4 týždňov (160 hodín) je ohodnotená 5 kreditmi. Študenti si
sami vyberajú miesto, kde budú vykonávať prax, avšak majú možnosť využiť služby Profesně
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poradenského centra (PPC) v rámci FF UP, ktoré disponuje databázou kontaktov partnerských
organizácií (PPC FF UP 2009).
Obor Politologie a evropská studia taktiež dáva študentom možnosť vykonať prax. Študenti na
konci odovzdávajú potvrdenie o praxi a správu z praxe. Prax je ohodnotená v závislosti od dĺžky praxe
podobne ako u Sociológie. Rovnako im môže sprostredkovať miesto vykonania praxe PPC FF UP (PPC
FF UP 2009).

9.6.11 Univerzita Pardubice
Podľa dlhodobého zámeru sú praxe a stáže na Univerzite Pardubice (UPCE) povinnou súčasťou
výučby. Praxe a stáže v zahraničí rozvíja na UPCE organizácia AIESEC (UPCE 2005: 7).
UPCE sa rovnako snaží, aby tematické zameranie diplomových prací vychádzalo z praktických
problémov a malo väzbu na prax. UPCE sa zameriava i na zvýšenie spolupráce medzi študentmi
a členmi Klubu absolventů a přátel univerzity s cieľom zintenzívniť väzbu medzi výstupmi
vzdelávacieho procesu a trhom práce (UPCE 2005: 10).
Podľa výročnej správy UPCE usporiadala stretnutie zamestnávateľov so študentmi v rámci
projektu Kontakt 2008 a Týdnu teorie a praxe (UPCE 2009: 6).
Informační

poradenské

centrum

(IPC)

v rámci

Fakulty

ekonomicko

správní

(FES)

sprostredkováva ponuky zamestnania, brigád a študentských stáží vo firmách a to prostredníctvom
vývesnej tabule a na webových stránkach. Ďalej IPC organizuje a zjednáva schôdzky zástupcov firiem
a inštitúcií s akademickými pracovníkmi FES ohľadom možnej spolupráce s fakultou v oblasti zaistenia
odborných praxí, zaistenia odborných prednášok a vypísania tém diplomových prací (UPCE 2009: 26).
Na FES v rámci všetkých skúmaných oborov (Veřejná ekonomika a správa, Ekonomika
veřejného sektoru, Regionální rozvoj) je prax povinne vykonávaná v druhom ročníku bakalárskeho
programu za 3 kredity. Prax je dvojtýždňová a môže sa konať vo vybranom orgáne verejnej správy
podľa študentovho výberu. Predpokladom zaistenia praxe je uzavretá Dohoda o zajištění odborné
praxe studentů FES (UPCE 2010a).
Študenti Filozofickej fakulty (FF) oboru Sociologie majú v rámci segmentu Metodologicko –
aplikačného povinnú odbornú prax za 3 kredity (UPCE 2010b). Študenti majú mať v prvom rade
schválený návrh na vybranú konkrétnu organizáciu verejného či neziskového sektoru a zameranie
praxe. Následne sa uzaviera medzi vysokou školou a organizáciou zmluva o praxi. Študent
v spolupráci so zodpovednou osobou vybranej organizácie vypracuje plán praxe, ktorý zahŕňa hlavne
stanovenie úloh a časový harmonogram ich plnenia. Rozsah praxe je 40 hodín v priebehu celého
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semestru. Podmienkou splnenia kurzu je i účasť na skupinovom supervíznom stretnutí a vypracovanie
Zprávy z praxe (UPCE 2010c).

9.6.12 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Snahou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je podľa dlhodobého zámeru zabezpečiť
podmienky pre stáže študentov v podnikoch a vedecko-výzkumných inštitúciách v Českej republike
i v zahraničí s cieľom zefektívniť štúdium a výsledky štúdia. Rovnako chce UTB prezentovať konkrétne
možnosti spolupráce s praxou (UTB 2005: 6).
Vo výročnej správe UTB udáva, že v roku 2008 podpísala radu nových zmlúv s podnikmi
a inštitúciami v Zlínskom kraji i mimo neho, vďaka ktorým sa rozšíril počet miest, kde študenti môžu
absolvovať odbornú prax. Zaistenie praxí pre študentov jednotlivých študijných programov je
v kompetencií vysokej školy (UTB 2009: 71).
Vysoká škola je zapojená do projektu SYNAPSE – systémový nástroj pro praxe a stáže, ktorý je
spolufinancovaný OP VK a štátnym rozpočtom ČR. Jeho účelom je sprostredkovať a ponúkať možnosti
absolvovať prax v konkrétnych inštitúciách či spoločnostiach (UTB 2010a).
Študenti v rámci oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

na Fakulte managementu

a ekonomiky majú povinnú prax v rozsahu 4 týždňov za 9 kreditov. Prax sa vykonáva na ústredných
úradoch alebo úradoch územných samosprávnych celkov. Prax musí byť vykonávaná 70 % zákonnej
pracovnej doby v každom týždni, tj. celkom 112 hodín. Študenti majú povinnosť podpísať pred
začatím praxe prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti. Prax sa hodnotí na základe Zprávy z praxe (UTB
2010b).

9.6.13 Západočeská univerzita v Plzni
Podľa dlhodobého zámeru je pre Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) cieľom podobne ako
u väčšiny skúmaných vysokých škôl prepojiť študijné programy s praxou. Za týmto účelom ZČU chce
usporiadať veľtrh pracovných príležitostí a rozširovať praktické stáže študentov. Na dosiahnutie
spomenutého cieľa má slúžiť i projekt „Praxe“ v rámci OP RLZ. ZČU v rámci snahy vyvíjať dlhodobú
spoluprácu s odberateľskou sférou, vytvorila databázu kontaktov s podnikmi, regionálnymi
inštitúciami a potenciálnymi zamestnávateľmi (ZČU 2005).
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Podľa výročnej správy sú praxe a stáže študentov podporované. Externí partneri sa zapájajú do
výučby a zadávajú témy z praxe pre záverečné práce. Avšak podľa ZČU je potrebné prehodnotiť
a nanovo riadiť celú oblasť odborných praxí študentov, pretože na jednotlivých fakultách je úroveň
a forma zapojenia študentov do výzkumne-vývojových aktivít a ich kontakty s praxou rozdielna (ZČU
2009: 24).
Na ZČU funguje Informační a poradenské centrum (IPC), ktoré okrem klasických služieb
sprostredkováva projekty, ktoré ponúkajú partnerské podniky (trainee programy, ŠKODA Days,
exkurzie do zahraničných podnikov apod.). Každý rok IPC zisťuje záujem u absolventov o spoluprácu
s vysokou školou a ich pripravenosť na prax. Rovnako dotazníkové šetrenie prebieha i u
zamestnávateľov, kde sa zisťuje úroveň pripravenosti absolventov (ZČU 2009: 43).
Praxe sú väčšinou spojené s riešením bakalárskych alebo diplomových prací. Vysoká miera
zodpovednosti je ponechaná hlavne na študentoch a kontrola je prevádzaná učiteľmi fakúlt
predovšetkým rozbormi spracovaných správ či hodnotení (ZČU 2009: 54).
Na Filozofickej fakulte (FF) sú praxe súčasťou študijných plánov zo skúmaných študijných
oborov na Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Prax trvá 10 pracovných dní na vybranom
pracovisku. Vysoká škola, študent a inštitúcia uzaviera zmluvu o konaní praxe. V priebehu praxe si
študent vedie denník, kde zapisuje svoje skúsenosti a rôzne osobné pocity. Na získanie zápočtu je
potrebné odovzdať a predniesť na seminári hodnotenie praxe, kde je okrem popisu vykonávaných
činností a prínosu praxe aj vlastné kritické zhodnotenie praxe napr. v čom cítia študenti nedostatočnú
teoretickú či praktickú vybavenosť pre prax (ZČU 2010). Študijný plán oboru Sociologie praxe
nezahŕňa.

9.7 Výsledky analýz
Z analýzy dokumentov vysokých škôl vyplýva, že všetky školy sa zhodujú na potrebe prepojiť
štúdium s praxou a všeobecne prehĺbiť spoluprácu so zamestnávateľmi. Podobne väčšina vysokých
škôl deklaruje podporu rozvoju praxí, avšak úroveň zaistenia kvality praxí sa podľa jednotlivých
spoločenskovedných oborov líši.
Na základe teoretického východiska o zaistení kvality praxí a analýz boli vygenerované kritéria,
ktoré by mali zaisťovať vysokú kvalitu praxí:
1. Prax ako akreditovaná súčasť študijného plánu.
V prvom rade je potrebné, aby vysoká škola zahrnula praxe do študijného plánu. Zaradenie
praxí medzi povinné alebo aspoň voliteľné predmety je pre študentov výhodou, pretože
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2. Existencia poradenských centier alebo portálov na vysokej škole, ktoré študentom pomáhajú
sprostredkovať praxe.
Pri zaisťovaní kvality praxí môžu byť veľmi užitočné poradenské centrá na celouniverzitnej
úrovni alebo úrovni fakúlt, ktoré by mali okrem iného za úlohu nadväzovať kontakty
s organizáciami (napr. prostredníctvom pracovných veľtrhov). Na webových portáloch by
poradenské centrá vyvesovali kontakty na zamestnávateľov spolu s ich požiadavkami praxe.
Študenti by si takýmto spôsobom mohli vybrať preferovanú inštitúciu, v ktorej by chceli prax
vykonávať. Takouto formou komunikácie by organizácie a študenti vedeli, čo môžu približne
jeden od druhého očakávať.
3. Vopred dohodnutá náplň praxe medzi študentom, garantom a vysokou školou.
Vopred zaistená náplň praxe spolu s časovým harmonogramom plnenia úloh medzi
študentom a garantom v organizácii a jej následné schválenie vyučujúcim do veľkej miery
môže zvýšiť úspešnosť praxí a zamedziť zadávanie podradných úloh, ktoré nesúvisia s oborom
študenta.
4. Prepojenie praxe so záverečnou prácou.
V prípade, že si študent vyberie bakalársku či diplomovú tému a na základe toho i organizáciu
na prax, ktorá v lepšom prípade priamo tému zadala, tak to zaistí spokojnosť na strane
študenta i organizácie, pretože študent tak získa okrem pracovných skúseností i potrebné
dáta pre záverečnú prácu a organizácia zas vypracovanú tému.
5. Seminár k praxi.
Účelom seminárov k praxi by malo byť informovanie študentov o možnostiach, podmienkach
praxí a rovnako i diskusia o tom, čo študenti očakávajú od praxí a aké ciele by chceli
dosiahnuť. Rovnako by študenti mohli na seminároch priebežne prezentovať priebeh praxe,
čo by zároveň zvýšilo kontrolu vyučujúceho nad plnením a typom zadaných úloh a zamedzilo
by sa tak zneužívaniu študentov ako lacnú pracovnú silu. Na konci semináru by študenti
prezentovali svoje celkové výstupy z praxe.
6. Priebežný monitoring praxe zo strany vyučujúceho a garanta v organizácii.
Priebežný monitoring alebo konzultácie priebehu praxe s garantom a zároveň i vyučujúcim
má u študentov zaistiť úspešné plnenie zadaných úloh a rovnako i splnenie akademických
požiadaviek.
7. Minimálna doba strávená na praxi aspoň 150 hodín v priebehu semestru.
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Rovnako i dĺžka praxe ovplyvňuje zapojenie študentov do výkonu práce a náročnosť
zadávaných úloh. Podľa zahraničných skúseností je optimálnou dobou strávenou na praxi
aspoň 150 hodín v priebehu semestru, pričom minimálny počet hodín za týždeň by mal byť
10 hodín. Avšak konkrétne časové rozloženie praxe počas semestru by malo byť ponechané
na dohode medzi študentom a garantom v závislosti od typu zadaných úloh. Samozrejme
u praxí dlhších než 150 hodín je väčšia pravdepodobnosť, že sa študenti naučia potrebným
praktickým schopnostiam, či získajú dáta pre záverečnú prácu. Organizácie by dlhšie praxe
tiež uvítali, pretože je tak väčšia šanca, že si zo študentov „vyformujú“ potenciálnych
zamestnancov.
8. Hodnotenie praxí študentom, garantom a vysokou školou.
Pečiatka alebo potvrdenie o absolvovaní praxe nezaisťuje ešte kvalitu vykonávanej praxe,
preto je potrebná hlbšia reflexia zo strany študenta a garanta. Vyššiu kvalitu praxe zaisťuje
okrem písomnej správy z praxe i výstup z praxe v podobe projektu či záverečnej práce, ktorú
by študent na konci praxe ústne obhájil za účasti garanta a vyučujúceho. Vysoká škola by
nemala hodnotiť praxe na základe počtu hodín strávených na praxi, ale na základe výstupov z
praxe.
9. Monitoring praxí zo strany vysokých škôl.
V rámci zaistenia kvality praxí by vysoká škola mala monitorovať napr. pomocou
dotazníkového prieskumu spokojnosť študentov a organizácií s priebehom praxí.
Monitorovanie a reflektovanie úrovne spolupráce zvýši šance na jej úspešnosť a dlhodobosť
spolupráce s partnerskými organizáciami. Od organizácií by vysoká škola mohla zároveň
zisťovať konkrétne požiadavky na absolventov a návrhy tém na záverečné práce. Vysoká
škola takýmto spôsobom môže zistiť nielen prípadné problémy či nedostatky ohľadom praxí,
ale i flexibilne reagovať na požiadavky zamestnávateľov a podľa toho upravovať študijné
plány.
Pokiaľ sa pozrieme bližšie na úroveň zaistenia kvality praxí u jednotlivých oborov7, ktorú
znázorňuje tabuľka 5, tak zistíme, že najväčšiu pozornosť venuje praxiam ESF MU v rámci všetkých
skúmaných oborov, ďalej obor Studia občanského sektoru na FHS UK, Sociologie na FF UPCE a
Institucionální ekonomie na NF VŠE. Je dôležité podotknúť, že úroveň naplnenia jednotlivých kritérií
spoločenskovednými obormi nie je rovnaká.

7

Naplňovanie kritérií jednotlivých oborov bolo zisťované na základe analýzy dlhodobých zámerov, výročných
správ vysokých škôl a ich webových stránok a na základe výsledkov dotazníkového šetrenia.
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Najčastejšie vysoké školy splňujú kritérium hodnotenia praxí študentom, garantom a vysokou
školou. Samotné hodnotenie sa však u jednotlivých oborov líši. Väčšina oborov vyžaduje v rámci
hodnotenia praxí potvrdenie o praxi a písomnú správu z praxe. Už menej zaužívaná je ústna obhajoba
praxe či dokonca výstup z praxe v podobe projektu či záverečnej práce. Napriek tomu, že vysoké
školy často doporučujú prepojiť prax s témou záverečnej práce, tak miera záväznosti doporučenia je
nízka a študentov dostatočne nemotivuje smerovať prax za týmto účelom.
Rovnako väčšina vysokých škôl ponúka pomoc so sprostredkovaním praxí prostredníctvom
poradenských centier či webových portálov, kde sú vyvesené kontakty organizácií. Avšak výpovede
študentov dokazujú nedostatočnú mieru pomoci zo strany poradenských centier, takže v konečnom
dôsledku je zaistenie praxí ponechané hlavne na študentoch.
Len zriedkavo vysoké školy dbajú na to, aby bola vopred dohodnutá aspoň orientačná náplň
praxe medzi študentom a garantom a nakoniec schválená vyučujúcim. Rovnako neochota je i na
strane organizácií vytvoriť akýsi „plán praxe“, ktorý by bol schválený vyučujúcim, pretože pokladajú
za dôležitejšie, aby náplň praxe primárne splňovala požiadavky organizácie. Vysoké školy sa taktiež
nesnažia kontrolovať priebeh praxí a zamedziť tak zneužívaniu študentov ako lacnú pracovnú silu, či
na práce nesúvisiace s ich oborom. S týmto súvisí len občasné zaradenie semináru k praxi do
študijného plánu vysokých škôl. V prípade, že katedry majú zavedené semináre k praxi, tak bývajú
často jednorazového charakteru a oproti priebežným seminárom im chýba kontrolná funkcia
priebehu praxí.
Z tabuľky 6 môžeme vidieť, že vysokoškolské praxe sú väčšinou krátkodobé v rozsahu do 1
mesiaca (väčšinou do 120 hodín), pričom študenti a organizácie by uvítali priebežné praxe počas
celého semestru. Počet hodín strávených na praxi väčšinou závisí na dohode medzi študentom
a garantom podľa rozsahu pracovných úloh, avšak škola by mala určiť aspoň minimálny počet hodín,
aby nedochádzalo k prílišným rozdielom medzi jednotlivými praxami študentov. Podľa zahraničných
skúseností je optimálnych 150 hodín za semester, pričom za týždeň by mal študent stráviť na praxi
aspoň 10 hodín.
V snahe sledovať vývoj praxí a zlepšovať ich úroveň, by vysoké školy mali hlavne na začiatku
spolupráce monitorovať úroveň a spokojnosť s praxou jak u študentov tak u organizácií. V súčasnosti
však vysoké školy vo väčšine prípadoch tak nečinia.
Napriek tomu, že vysoké školy v dlhodobých zámeroch jasne proklamujú podporu praxiam, tak
z analýzy vyplýva, že celková úroveň zaistenia ich kvality je pomerne nízka.
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Tabuľka 5: Zaistenie kvality praxí vysokými školami a katedrami u jednotlivých spoločenskovedných
oborov

Škola/Fakulta Katedra Obor
JU/ EF

KSR

Strukturální politika EU a
rozvoj venkova

JU/ FF

ÚETS

Evropská teritoriální studia ČR a německy mluvící země

KRES

Regionální rozvoj a správa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Veřejná správa
(l'Administration publique)
MU/ESF

MU/FSS

KVE

Veřejná ekonomika

KMVES

Mezinárodní vztahy a
evropská studia

KP

Politologie

KS

Sociologie

MZLU/ FRRM KRRMS

VŠB-TU/EkF

Regionální rozvoj

KVE

Veřejná ekonomika a správa

KREE

Regionální rozvoj

KEI

Eurospráva

Mezinárodní politické
SMS JM vztahy
Evropská studia
VŠE/FMV

KP

Politologie
Regionální studia
Veřejná správa a regionální
rozvoj

KRS

Veřejná správa
Regionalistika a veřejná
správa

VŠE/NF

KIE

Institucionální ekonomie

SU/FVP

ÚVSRP

Veřejná správa a regionální
politika

SU/OPF

KSV

Veřejná ekonomika a správa

KP

Politologie

UHK/FF

KS

Sociologie obecná a
empirická

UJEP/FSE

RLR

Regionální rozvoj

UK/FHS

KSOS

Studia občanského sektoru
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KMV

Mezinárodní teritoriální
studia

KP

Politologie
Sociologie a sociální
politika

UK/FSV

KS

Sociologie

KVSP

Veřejná a sociální politika
Politologie

UK/FF

UP/FF

ÚP

Mezinárodní vztahy

KS

Sociologie

KPES

Politologie a evropská
studia

KSA

Sociologie
Veřejná ekonomika a správa
Ekonomika veřejného
sektoru

UPCE/FES

ÚVSP

Regionální rozvoj

UPCE/FF

KSV

Sociologie

UTB/FaME

Veřejná správa a regionální
URRVSP rozvoj
Mezinárodní vztahy

ZČU/FF

KPMV

Politologie

KS

Sociologie

Vysvetlivky:
1. Prax ako akreditovaná súčasť študijného plánu.
Povinná prax
Voliteľná prax
2. Existencia poradenského centra alebo portálu na vysokej škole, ktoré
študentom pomáha sprostredkovať praxe.
3. Vopred dohodnutá náplň praxe medzi študentom, garantom a vysokou školou.
4. Prepojenie praxe so záverečnou prácou.
5. Seminár k praxi.
6. Kontrola študenta a jeho plnenia úloh v rámci praxe zo strany vysokej školy a garanta.
7. Minimálna doba strávená na praxi aspoň 150 hodín v priebehu semestru.
8. Hodnotenie praxí študentom, garantom a vysokou školou.
9. Monitoring praxí zo strany vysokých škôl.
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Nasledujúca tabuľka 6 zahŕňa vonkajšie charakteristiky praxí (dĺžka praxe, počet hodín strávených na
praxi a počet kreditov za prax) u jednotlivých skúmaných spoločenskovedných oborov.

Tabuľka 6: Vonkajšia charakteristika praxí u jednotlivých spoločenskovedných oborov

Škola/Fakulta Katedra Obor
JU/ FF

Dĺžka praxe

Počet
hodín

Počet
kreditov

ÚETS

Evropská teritoriální studia ČR a německy mluvící země

1-2 mesiace neuvedené 12

KRES

Regionální rozvoj a správa

3 týždne

120

Veřejná správa
(l'Administration publique)

1 mesiac/ 3
mesiace*

180/480* 4/8*

5

120

KMVES

Veřejná ekonomika
3 týždne
Mezinárodní vztahy a evropská
studia
neuvedené

KRRMS

Regionální rozvoj

1 mesiac

112

KVE

Veřejná ekonomika a správa

neuvedené

neuvedené 2

VŠB/EF

KEI

Eurospráva

neuvedené

neuvedené 2/10*

VŠE/NF

KIE

Institucionální ekonomie

3 mesiace

74

SU/FVP

ÚVSRP

Veřejná správa a regionální
politika

6 týždňov

neuvedené 5

SU/OPF

KSV

Veřejná ekonomika a správa

neuvedené

neuvedené 3

UJEP/FSE

RLR

Regionální rozvoj

neuvedené

neuvedené 6

UK/FHS

KSOS

Studia občanského sektoru

1 semester
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5

Sociologie a sociální politika

neuvedené

100

4

KS

Sociologie

100

4

UK/FSV

KVSP

Veřejná a sociální politika

neuvedené
1 mesiac/ 2
mesiace

UK/FF

KS

Sociologie

1 semester

15 - 60

15 h = 1
kredit

KPES

Politologie a evropská studia

80/160

3/4/5*

KSA

Sociologie

2 týždne/4
týždne
2 týždne/4
týždne

80/160

3/4/5*

Veřejná ekonomika a správa

2 týždne

neuvedené 3

Ekonomika veřejného sektoru

2 týždne

neuvedené 3

MU/ESF

KVE

MU/FSS
MZLU/ FRRM

UP/FF

4

neuvedené 5
4

3

neuvedené 3

UPCE/FES

ÚVSP

Regionální rozvoj

2 týždne

neuvedené 3

UPCE/FF

KSV

Sociologie

1 semester

40

3

UTB/FaME

Veřejná správa a regionální
URRVSP rozvoj

1 mesiac

112

9

Mezinárodní vztahy

2 týždne

80

5

Politologie

2 týždne

80

5

ZČU/FF

KPMV

*V prípade zahraničnej stáže.
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9.8 Záujem a moc jednotlivých aktérov
Na základe zistení o jednotlivých aktéroch bola vytvorená schéma (obrázok 4), ktorá
znázorňuje „umiestnenie“ aktérov v problematike praxí. Aktérom boli priradené pozície podľa miery
ich moci a podľa ich záujmu na rozvoji a zaistení kvality praxí.
MŠMT sa dá pokladať za aktéra s pomerne veľkou mierou moci, pretože vďaka legislatívnym
nástrojom, strategickým dokumentom, finančným nástrojom v podobe rozvojových programov a
hodnotenia a akreditácie vysokých škôl má možnosť ovplyvniť smerovanie a rozvoj praxí. Napriek
tomu, že vysoké školy majú pomerne vysokú autonómnosť, tak vďaka týmto nástrojom môže MŠMT
ovplyvniť vysoké školy v tom, akú dôležitosť dajú praxiam v štúdiu. Záujem MŠMT na rozvoji praxí je
však pomerne malý.
Študenti sú aktérmi s veľkým záujmom o úroveň kvality praxí, pričom miera ich moci je ťažko
definovateľná. Študenti môžu na jednej strane vďaka svojmu prístupu a motivácii do značnej miery
ovplyvniť priebeh a úspešnosť praxe, pretože je v ich záujme rozvíjať svoje praktické schopnosti, aby
sa tak lepšie presadili na trhu práce a zároveň dokázali aplikovať teoretické poznatky do praxe. Na
druhej strane študenti nemôžu ovplyvniť napr. nezáujem organizácií prijať študenta na prax či isté
podmienky ktoré určí škola.
Organizácie sú vnímané ako aktéri s pomerne malým záujmom o praxe, pričom ich miera moci
ovplyvniť úroveň kvality praxí je vysoká. Organizácie praxe nevyhnutne nevyhľadávajú a to i napriek
tomu, že sú pre ne vo väčšine prípadoch prínosné. Mnoho organizácií nie je pripravených na praxe
a priebeh praxí je tak nekoordinovanou činnosťou. Avšak v prípade dlhodobej opakovanej spolupráce
organizácií s vysokou školou na poli praxí, sa môžu organizácie lepšie pripraviť na praxe, zvýšiť ich
úroveň a doviesť ich do úspešného ukončenia k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.
Záujem vysokých škôl sa dá považovať za pomerne nízky a naopak ich moc za vysokú. Väčšina
vysokých škôl neprikladá zatiaľ v štúdiu praxiam veľkú dôležitosť. Praxe sú častokrát formálnou
záležitosťou, kedy pre úspešné ukončenie praxe stačí len potvrdenie či písomná správa o praxi.
O pomerne

nízkom

záujme

vysokých

škôl

venovať

praxiam

vyššiu

pozornosť

svedčí

i uprednostňovanie krátkodobých praxí pred dlhodobými a nedostatočná spolupráca vysokých škôl
s organizáciami. Vysoké školy majú vo svojej moci zmeniť podmienky praxí a teda i zaistiť ich vysokú
kvalitu, avšak potrebujú na to dostatok personálnych zdrojov.
Záujem odborníkov nie je tak vysoký ako u študentov, avšak miera ich moci je pomerne veľká,
lebo sa ich názormi riadi jak MŠMT, tak vysoké školy. Na vysokých školách môžu odborníci rozvíjať
praxe a snažiť sa o zaistenie čo najvyššej kvality.

108

Nasledujúcu schému je nutné brať ako modelovú, pozície jednotlivých aktérov sú „vyhnané do
extrému.“

Obrázok 4: Záujem a moc jednotlivých aktérov

Veľká

Vysoké školy
Organizácie
MŠMT
Odborníci

M
O
C

Študenti

Malá
Malý

ZÁUJEM

Veľký

Zdroj: Podľa Veselého a Nekoly (2007: 230), vlastná úprava
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10 Závery analýz
Z výsledkov analýz vyplývajú nasledujúce závery ohľadom formulovaných hypotéz:


H1: Na centrálnej úrovni vysokého školstva spoločenskovedných oborov existuje dostatočná
podpora odborných praxí vo verejnom a neziskovom sektore.
Hypotéza bola čiastočne potvrdená. Na centrálnej úrovni síce existuje podpora praxí a stáží

študentov, avšak v mnohých dokumentoch je vyjadrená len nepriamo, alebo príliš všeobecne. Štát by
mohol viac podporiť praxe tým, že v legislatíve vymedzí praxe všeobecne, aby sa tak ujasnili role
účastníkov praxí.


H2: Odborné praxe na vysokých školách nie sú formalizované, ale sa líšia v závislosti od
fakulty, katedry a oboru.
Hypotéza sa potvrdila, odborné praxe na vysokých školách nie sú formalizované. Vzhľadom

k tomu, že neexistuje žiaden dokument, ktorý by vysokým školám doporučil zahrnúť praxe do
študijného plánu spolu s presnými podmienkami, záleží na každej fakulte a katedre, aké podmienky si
určí ohľadom agendy praxí. Praxe sa teda líšia v závislosti od oboru a to jak do formy, tak do obsahu.
Jednak praxe majú na jednotlivých oboroch rozdielnu dĺžku trvania (od 2 týždňov do 1 semestru)
a sú rôzne kreditovo ohodnotené (od 2 kreditov do 12 kreditov). Niektoré obory uvádzajú počet
hodín, ktorý majú študenti stráviť na praxi a iné obory to neuvádzajú vôbec. Podobne sa líšia
i požiadavky na výstupy z praxe či splnenie predmetu.


H3: Väčšina skúmaných spoločenskovedných oborov nemá zaradené praxe medzi
akreditované predmety.
Hypotéza sa nepotvrdila. Viac než polovica skúmaných oborov ponúka povinnú či voliteľnú

prax. Konkrétne zo 44 skúmaných oborov ponúka povinnú prax 17 oborov a voliteľnú prax 9 oborov,
celkom teda 26 oborov.


H4: Praxe by mali byť povinné.
Hypotéza nebola potvrdená. O tom, či praxe majú byť zaradené medzi povinné alebo voliteľné

predmety rozhoduje hlavne katedra a to základe viacerých faktorov. Jedným z určujúcich faktorov je i
počet študentov v danom obore, pretože pri vysokom počte študentov by mohol nastať problém
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jednak s nedostatkom voľných miest na prax a jednak zo zaisťovaním praxe zo strany vysokej školy.
V prípade povinných praxí by vysoké školy mali presne určiť podmienky praxe a snažiť sa študentom
pomáhať s ich zaistením, priebehom a ukončením praxe. Zaisťovanie praxí ovšem vyžaduje
vyhradenie dostatočného množstva personálnych zdrojov, ktoré by mali na starosti celú agendu
praxí. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti mnoho škôl trpí nedostatkom týchto zdrojov, je otázka
povinných praxí ťažko zodpovedateľná a to i napriek tomu, že na strane študentov sú povinné praxe
viac než vítané.


H5: V súčasnosti sú realizované odborné praxe vo väčšine prípadoch príliš krátke. Optimálnym
rozsahom praxe je aspoň 150 hodín v priebehu semestru (min. 10 hodín týždenne).
Na základe výsledkov analýzy môžeme potvrdiť pravdivosť hypotézy. Väčšina študentov a

organizácií by uvítala, aby prax trvala priebežne aspoň počas celého semestru, pričom optimálny
počet hodín strávený na praxi za týždeň by mal byť 10 až 20 hodín. V priebehu semestru by mal byť
teda celkový minimálny počet hodín strávený na praxi aspoň 150 hodín. V súčasnosti však praxe
trvajú na väčšine oboroch okolo 2 týždňov až 1 mesiaca. Rovnako na väčšine oboroch nie je určený
minimálny počet hodín, ktorý by mal študent stráviť na praxi. Ten sa odvíja len na základe dohody
medzi študentom a garantom v organizácii. Avšak príliš voľné nastavenie podmienok praxí môže viesť
k pomerne veľkým rozdielom v úrovni jednotlivých praxí.


H6: V prípade povinných praxí väčšina vysokých škôl ponecháva zaistenie praxe len na
študentovi.
Hypotéza sa čiastočne potvrdila. Na základe analýzy dokumentov a webových stránok

vysokých škôl vyšlo, že zo 17 oborov, ktoré majú praxe v rámci povinných predmetov, 9 oborov
pomáha študentom so sprostredkovaním praxe, či už prostredníctvom poradenských centier na
celouniverzitnej úrovni ako napr. v prípade VŠB -TU alebo na úrovni fakulty ako napr. v prípade FES
UPCE či FF UP. Najčastejším spôsobom, ktorý využívajú vysoké školy a ich katedry v snahe pomôcť
študentom so sprostredkovaním povinných praxí, je prostredníctvom webového portálu, kde sú
vyvesené kontakty na partnerské organizácie. Napriek tomu, že na vysokých školách majú študenti
možnosť využiť služby poradenských centier, tak podľa výsledkov dotazníkového šetrenia si študenti
väčšinou zaisťujú praxe sami. Pravdepodobným dôvodom, prečo študenti nevyužívajú služby
poradenských centier týkajúce sa sprostredkovania praxí, môže byť i nedostatočná ponuka miest na
prax.
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H7: Medzi hlavné kritéria a podmienky pre zaistenie kvality odborných praxí patrí efektívna
komunikácia medzi vysokou školou a organizáciou, dĺžka praxe aspoň 1 semester, priebežný
monitoring praxe zo strany školy a garanta, výstup z praxe v podobe záverečnej práce či
projektu a hodnotenie praxe zo strany vysokej školy, garanta a študenta.
Hypotéza sa potvrdila. Na to, aby vysoké školy mohli zaistiť vysokú kvalitu praxí je v prvom

rade potrebné, aby boli praxe integrované do štúdia. Podľa výsledkov analýzy je dôležitou
podmienkou k zaisteniu vysokej kvality praxí efektívna komunikácia medzi vysokou školou v
zastúpení poradenského centra spolu s vyučujúcim a garantmi v partnerských organizáciách. Úloha
poradenských centier by mala spočívať v nadväzovaní kontaktov s organizáciami prostredníctvom
napr. veľtrhov pracovných príležitostí, vytvorení databáze kontaktov a ich aktualizácie na webových
stránkach. Vysoké školy by ďalej mali zaisťovať, aby spolupráca na poli praxí bola formálne stabilná
a to prostredníctvom podpísania zmluvy o praxi všetkými zúčastnenými stranami. Vyučujúci by mal
viesť seminár k praxi, kde by boli študentom vysvetlené bližšie podmienky praxe a zároveň by mal
mať na starosti schvaľovanie výberu miesta praxe a aspoň orientačnú náplň praxe vzhľadom
k študovanému oboru či téme záverečnej práce. V rámci semináru by študenti prezentovali priebežné
výstupy z praxe, čo by slúžilo ako kontrola študenta a jeho plnenia úloh počas praxe zo strany vysokej
školy. Podobne i garant v organizácii by mal kontinuálne sledovať prácu študenta a zaistiť tak
kontrolu nad priebehom praxe. Dĺžka praxí je tiež podstatným kritériom pri zaistení čo najvyššej
kvality praxí. Počas semestrálnych praxí majú študenti väčšiu šancu získať pracovné schopnosti
a zapojiť sa do pracovného procesu než počas krátkodobých niekoľkotýždňových praxí. Nakoniec by
mali byť praxe hodnotené študentmi, garantom a vyučujúcim, aby tak bola zaistená potrebná spätná
väzba. Rovnako je dôležitým kritériom monitorovanie úrovne spolupráce na poli praxí zo strany
vysokej školy, aby sa tak zistili požiadavky organizácií a študentov či prípadné nedostatky spolupráce.


H8: Väčšina vysokých škôl nesplňuje väčšinu kritérií na zaistenie kvality praxí študentov
spoločenskovedných oborov.
Hypotéza sa potvrdila a to na základe výsledkov z analýzy vysokých škôl a ich oborov podľa

miery splnenia vyššie uvedených kritérií. Medzi obory, kde je najviac zaistená kvalita praxí, patria
nasledujúce: obory na ESF MU, Studia občanského sektoru na FHS UK, Sociologie na FF UPCE a
Institucionální ekonomie na NF VŠE.
Napriek tomu, že nadpolovičná väčšina skúmaných oborov na vysokých školách má zaradenú
prax medzi akreditované predmety, tak zaistenie kvality praxí vysokými školami je ešte stále
nedostatočné. Vysoké školy väčšinou ponechávajú zaistenie a koordináciu praxí na študentoch, ktorí
by naopak uvítali aktívnejšie zapojenie školy do procesu zaistenia, priebehu a ukončenia praxí.
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Zaistenie praxí poradenskými centrami je ojedinelé a podľa skúseností študentov, len v málo
prípadoch sú zaistené pedagógmi. V lepšom prípade sa niektoré vysoké školy snažia pomáhať
študentom so sprostredkovaním praxe prostredníctvom vyvesenia kontaktov na partnerské
organizácie. Rovnako vysoké školy bežne nevyžadujú, aby sa vopred dohodla aspoň orientačná náplň
praxe medzi študentom, garantom a následne bola schválená vyučujúcim. Pomerne dosť vysokých
škôl proklamuje potrebu prepojiť prax so záverečnou prácou, avšak skúseností študentov
nenasvedčujú tomu, žeby boli praxe vedené za týmto účelom. Semináre k praxi a ani kontrola
študenta a jeho plnenia úloh nie sú veľmi vysokými školami zaužívané. Vysokoškolské praxe v rámci
skúmaných oborov sú podľa študentov a organizácií príliš krátke a bolo by vhodné ich v budúcnosti
nastaviť aspoň na celý semester. K hodnoteniu praxí väčšinou postačí len potvrdenie či písomná
správa z praxe, ktoré nezaisťujú dostatočne prepojenie praxe s teóriou. Hodnotiť by sa mali totiž
hlavne výstupy z praxe a nie len stručný popis vykonávaných úloh. Keďže záujem vysokých škôl o
monitoring praxí a úroveň spolupráce je tiež pomerne nízky, tak to nevedie k rozvoju praxí
a odstraňovaniu nedostatkov v spolupráci.


H9: Spolupráca vysokých škôl s organizáciami verejného a neziskového sektoru na poli praxí je
nedostatočná.
Na základe analýzy aktérov bola hypotéza potvrdená. Z analýzy dokumentov a dotazníkového

šetrenia vyplynulo, že celková spolupráca medzi vysokými školami a organizáciami je nedostatočná.
Napriek tomu, že tento názor väčšina katedier nezdieľa, tak na základe skúseností organizácií
a študentov sa potvrdila pravdivosť tejto hypotézy.


H10: Študenti nie sú spokojní s kvalitou zaistenia praxí na vysokej škole.
Hypotéza bola potvrdená. Na základe dotazníkového šetrenia sú študenti vo väčšine prípadoch

nespokojní s kvalitou zaistenia praxí na vysokej škole. Študenti by uvítali aktívnejšiu rolu vysokej školy
v procese zaistenia kvality praxí a to v smere lepšej organizácie praxe a užšej komunikácie
s organizáciami.
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11 Návrh opatrení k zaisteniu vysokej kvality praxí
Z výsledkov analýzy plynie, že legislatíva je príliš voľne nastavená a pre MŠMT nie je rozvoj
praxí momentálne prioritou. Na väčšine vysokých škôl u skúmaných spoločenskovedných oborov nie
sú praxe riadené systémovo a efektívne. Na strane študentov sú praxe vítané, avšak bez pomoci
vysokých škôl sa nezaručí, že praxe splnia i akademický účel. Organizácie praxe nutne nevyhľadávajú
a častokrát nie sú na ne pripravené.
Na to, aby bola zaistená čo najvyššia kvalita praxí je potrebné prijať isté opatrenia. V tejto časti
práce sú navrhnuté opatrenia jednak na centrálnej úrovni, a jednak na úrovni vysokých škôl,
študentov a organizácií. Pri naplnení týchto opatrení by sa mala zvýšiť celková úroveň spolupráce na
poli praxí a zaistiť vysoká kvalita praxí najmä zo strany vysokých škôl.

11.1 Centrálna úroveň
Štát má mnoho prostriedkov, prostredníctvom ktorých je možné zmierniť nedostatky v zaistení
vysokej kvality praxí a podporiť rozvoj praxí. Medzi základné nástroje, ktoré má k dispozícii štát patrí
legislatíva, strategické dokumenty, finančné nástroje v podobe rozvojových programov, vytváranie
infraštruktúry, hodnotenie a akreditácia vysokých škôl a osvetová činnosť. Štát by mal tieto
prostriedky využívať a rozvoj praxí priamo i nepriamo podporovať.
Prvým predpokladom pre rozvoj praxí je zavedenie jednotnej definície praxí na centrálnej
úrovni vysokých škôl (napr. v zákone o vysokých školách), aby sa tak vyjasnili pozície a miera
zodpovednosti účastníckych strán praxe. Samozrejme úplná unifikácia praxí na všetkých vysokých
školách nie je možná, pretože každý obor má iné požiadavky. Vymedzenie praxí by bolo potrebné i v
procese akreditácie, ktorá momentálne prebieha dosť samovoľne bez nejakých jasných pravidiel
a limitov. Rovnako i v súčasnej podobe zákoníku práce chýba definícia praxe, čo spôsobuje, že
momentálne nie je v Českej republike vytvorený vhodný pracovný pomer, ktorý by podporoval
zamestnanie študentov v rámci praxe. Vytvorením takého pracovného pomeru, kde by bol jasne
definovaný vzťah študenta a zamestnávateľa, by uľahčil situáciu hlavne zamestnávateľovi, ktorý by
mal pre takého zamestnanca určené presné kritéria.
MŠMT by naďalej malo podporovať praxe v strategických a rozvojových programoch avšak
nielen všeobecnými prehláseniami, ale konkrétnym vyjadrením podpory rozvoja praxí a stanovením
zodpovednosti za danú podporu a prostriedky, prostredníctvom ktorých sa uskutoční podpora.
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Rovnako by bolo vhodné, aby sa na úrovni MŠMT zbierali dáta ohľadom rozsahu a úrovni praxí
v rámci jednotlivých škôl a oborov a to v podobe výskumov, analýz či dobrých príkladov praxe, čo by
zároveň umožnilo i štatistické porovnávanie medzi jednotlivými obormi a vysokými školami. Totiž
centrálne sumarizovanie dát je lacnejšie a transparentnejšie než izolované aktivity vysokých škôl.
V tejto súvislosti by mohli byť na centrálnej úrovni šírené informácie ohľadom možností rozvoja praxí
vrátane príkladov dobrej praxe, napríklad prostredníctvom organizácie konferencií či seminárov.
Ďalej by sa mohla zohľadňovať spolupráca vysokých škôl s odberateľskou sférou pri hodnotení
jednotlivých vysokých škôl. Pozitívne hodnotenie spolupracujúcej vysokej školy vyjadrí podporu
aktivitám ako sú praxe a zároveň bude k spolupráci vysoké školy motivovať.
Rovnako by mohli byť finančne podporené aktivity pedagógov, ktorí sa snažia na vysokej škole
rozvíjať praxe a nadväzovať spoluprácu s odberateľskou sférou. Finančné ohodnotenie by pôsobilo
motivačne a stimulovalo by to snahu pedagógov nadväzovať kontakty s praxou.
MŠMT by mohlo naďalej podporovať rozvoj poradenských centier na vysokých školách, ktoré
by rozšírili ponuky služieb o kariérne poradenstvo a okrem iného by sprostredkovávali študentom
praxe či brigády, ďalej by usporadúvali veľtrhy pracovných príležitostí, vytvárali by databáze
partnerských organizácií, manuál praxe apod. Tieto centrá by mohli fungovať na báze personálnych
agentúr, ktoré sa starajú i o pracovné podmienky svojich klientov.
MŠMT by malo ďalej vypracovať návrhy zamerané na podporu pozitívnej motivácie
zamestnávateľov v organizáciách. Účelom by bolo smerovať k odstráneniu nedostatku ponúk pre
zamestnávateľov, nedostatočné vymedzenie zodpovednosti účastníkov (študentov, vysokých škôl,
organizácií) vrátanie riešení škôd spôsobených študentmi, obavy zamestnávateľov z úniku know-how,
nedostatku voľných kapacít zamestnávateľov s menším počtom zamestnancov atď.

11.2 Úroveň vysokých škôl
Napriek tomu, že väčšina respondentov výskumného šetrenia vyjadrilo spokojnosť s úrovňou
spolupráce, ktorú ponúka vedenie katedier. Napriek tomu však zostáva priestor pre ďalšiu podporu
zo strany samotných vysokých škôl a to v podobe nasledujúcich opatrení.
Na úrovni vysokých škôl je potrebné v prvom rade vyhradiť dostatok personálnych kapacít,
ktoré by mali na starosti celú agendu praxí na škole. Konkrétni poverení pedagógovia by boli
zodpovední za organizáciu odborných praxí a komunikovali by s pracoviskami a študentmi v priebehu
celého procesu.
Vysoké školy len v málo prípadoch spolupracujú so stálym súborom pracovísk, preto je
dôležité, aby nadviazali spoluprácu s vhodnými pracoviskami. Nadväzovanie spolupráce by
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v ideálnom prípade mali mať na starosti poradenské centrá na školách, ktoré by získavali kontakty na
jednotlivé pracoviská (napr. prostredníctvom usporiadania pracovných veľtrhov) a viedli by databázu
kontaktov. S tým súvisí požiadavka dlhodobej spolupráce medzi vysokou školou a organizáciou, aby
sa organizácie dokázali na praxe pripraviť a efektívne ich využiť.
Ďalej je dôležité, aby boli pracoviská vopred zoznámené s poslaním, hodnotami a cieľmi školy
a profilom absolventa, to znamená, že školy by mali pracoviskám poskytovať dostatok informácií,
aby sa tak zaručila výhodnosť spolupráce na všetkých stranách.
Na základe konzultácie cieľov a očakávaní študentov, organizácií a vysokej školy by mala byť
vytvorená formálna zmluva o praxi, kde by boli zjednané jednak všeobecné podmienky pre
poskytovanie praxe a konkrétne podmienky a špecifikácie priebehu praxe. Zmluva by mala obsahovať
ciele, obsah, rozsah, termín praxe, kontaktné informácie poverenej osoby, formu hodnotenia
a pravidlá pre poskytovanie spätnej väzby, možnosť zoznámiť sa s písomnými výstupmi študenta
z priebehu praxe, spôsob monitorovania študenta na praxi zo strany školy, etické zásady (mlčanlivosť
atď.), bezpečnosť práce, prípadne finančnú odmenu a hodnotenie praxe. Rozsah praxí by mal byť
aspoň 150 hodín v priebehu semestru, pričom minimálny počet hodín za týždeň by mal byť 10 hodín.
Za účelom zvýšenia efektívnosti spolupráce, by malo slúžiť zavedenie seminárov k praxi, kde
by vyučujúci mohli kontrolovať priebeh a výsledky celého procesu. Na seminároch by bol vytvorený
priestor pre zdieľanie a diskutovanie pracovných skúseností a ich prepojenie s teóriou, či riešenie
s tým spojených problémov.
Každá vysoká škola by mala evidovať podklady k hodnoteniu študenta, vyučujúceho
a pracoviska.

Hodnotenie

zo

strany

vysokej

školy,

by

sa

malo

týkať

uplatnenia

študentových teoretických znalostí pri výkone praxe. Hodnotenie zo strany pracoviska by sa zas malo
zamerať na úroveň kvality vykonanej práce študenta počas praxe a jeho prístupu k práci a nakoniec
súčasťou podkladov by malo byť aj vyhodnotenie písomných výstupov spracovaných študentom
podľa vopred stanovených kritérií a cieľov.
Rovnako pre zaistenie spokojnosti na stranách účastníkov je potrebné celkovo monitorovať
úroveň kvality praxí a to prostredníctvom dotazníkového formuláru určeného pre študentov
a pracoviská. Monitorovanie úrovne spolupráce by malo byť minimálne na začiatku spolupráce, aby
sa zistili prípadné nedostatky spolupráce a v budúcnosti sa im mohlo lepšie predísť.
Realizácia všetkých uvedených iniciatív je podmienená finančnými prostriedkami, ktoré má
vysoká škola pre tieto účely k dispozícii. Získanie potrebnej finančnej podpory pre tieto aktivity
z mimorozpočtových prostriedkov môžu v súčasnej dobe vysoké školy čerpať predovšetkým z OP VK,
prípadne z OP LZZ.
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11.3 Úroveň študentov
Na strane študentov je dôležité, aby si ujasnili a uviedli do zmluvy o praxi, čo očakávajú od
praxe, čo vedia, čo potrebujú a čo dokážu ponúknuť. Ďalej by mali definovať individuálny cieľ svojej
praxe v súlade s požiadavkami školy (napr. za účelom získania dát pre záverečnú prácu) a tieto ciele
by mali overiť, či a ako je možné ich dosiahnuť.
Študenti by mali mať možnosť si vybrať vhodné pracovisko pre prax z databáze kontaktov,
s ktorými škola za týmto účelom spolupracuje. Pre výber vhodného pracoviska je dôležité, aby sa
študenti vopred zoznámili s požiadavkami a normami organizácie.
Na začiatku praxe by mali študenti v kooperácii s vyučujúcim a garantom v organizácii vopred
spracovať plán praxe a komunikovať s nimi po celú dobu praxe.
V priebehu praxe by mali študenti samozrejme dodržovať dohodnuté podmienky pre výkon
praxe a sledovať ciele a plniť úlohy zadané garantom na pracovisku a navštevovať seminár k praxi,
kde by mohli priebežne prezentovať svoje výstupy z praxe.
Nakoniec by mali študenti poskytnúť spätnú väzbu pracovisku i škole a to vo forme hodnotenia
priebehu praxe a vo forme sebahodnotenia v kontexte naplnenia stanovených cieľov a profesijného
a osobného rozvoja po absolvovaní praxe. Súčasťou hodnotenia by boli i odovzdané písomné výstupy
z praxe.

11.4 Úroveň organizácií
Na úrovni organizácie by mal byť v prvom rade poverený garant – zodpovedný pracovník za
organizáciu praxe, ktorý by komunikoval so vysokou školou a študentom v priebehu celého procesu a
ktorý by študentovi pomáhal s vypracovaním plánu praxe.
Organizácie by ďalej mali vytvoriť takú kultúru, kde by praktikujúci študenti boli zapojení do
každodenného pracovného života organizácie a stali sa tak jej súčasťou.
Rovnako by jednotlivé pracoviská mali jasne deklarovať požiadavky, možnosti a podmienky,
ktoré môžu ponúknuť študentovi počas praxe. Tie by mohli študenti nájsť napr. na webovom portále
jednotlivých vysokých škôl (alebo ich poradenských centier), kde by bol prehľad všetkých
partnerských organizácií spolu s ich charakteristikami a požiadavkami.
Rovnako by mohli organizácie v prípade dlhodobejších praxí (dlhších než tri mesiace) finančne
odmeňovať študentov a tým lepšie podporiť ich motiváciu k pracovnému výkonu. Za týmto účelom
by bola využitá špeciálna pracovná zmluva, ktorá by jasne určila podmienky a kritéria pre
zamestnanca (viď opatrenie na centrálnej úrovni str. 114).
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Pre uľahčenie spolupráce a rýchlejšie zapojenie študenta do chodu organizácie, by mali
pracoviská vypracovať metodiku práce s praktikujúcimi študentmi, ktorá by bola záväzná pre
všetkých zamestnancov.
Garant v organizácii by mal v priebehu praxe študenta viesť, informovať ho, zadávať mu úlohy,
kontrolovať ich plnenie, podporovať ho, riešiť prípadné problémy atď. Nakoniec by mal poskytnúť
spätnú väzbu a hodnotenie študentovi i vysokej škole. Hodnotenie by malo obsahovať naplnenie
cieľov praxe a vyhodnotenie prínosu praxe pre pracovisko.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebná systematická inštitucionálna, legislatívna
a ekonomická podpora rozvoja praxí a zaistenia ich vysokej kvality. Celkový rámec spolupráce na poli
praxí je potrebné rozvíjať vo vzájomných súvislostiach na všetkých úrovniach.
Uvedený návrh opatrení by mal poviesť k optimalizácii celkovej spolupráce na poli praxí
a zaisteniu čo najvyššej kvality praxí.
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12 Limity práce a návrh na ďalšie rozpracovanie problematiky
Je nutné si uvedomiť, že práca má určité obmedzenia a limity.
Prvým problematickým momentom je „neprebádanosť“ praxí. Na problematiku praxí
študentov nie sú priamo odborníci, pre vysoké školy a MŠMT agenda praxí nie je zatiaľ prioritou.
Dostupné informácie o praxiach študentov spoločenskovedných oborov sú teda veľmi obmedzené.
Rovnako sa analýza zameriava len na vymedzené spoločenskovedné obory, to znamená, že
výsledky nevypovedajú o celkovom obraze problematiky praxí všetkých oborov. S tým súvisí
i obmedzenie práce na výskum praxí vo verejnom a neziskovom sektore, z čoho plynie, že výsledky
analýzy nemusia platiť pre súkromný sektor.
Ďalším obmedzením práce sú „metodologické limity“. Počet oslovených respondentov bol
obmedzený a ich výber bol ovplyvnený ich „dostupnosťou“. Avšak napriek tomu, že dotazníky
nezaisťujú dostatočnú reprezentatívnosť, tak majú istú výpovednú hodnotu. Rovnako návratnosť
dotazníkov je pomerne nízka (38 % a 50 %) a získané dáta teda nevypovedajú o danej problematike
úplne.
Predkladaná analýza nemá ambície byť ucelenou štúdiou danej oblasti. Napriek vyššie
uvedeným obmedzeniam sa však jedná o systematickú analýzu praxí študentov spoločenskovedných
oborov vo verejnom a neziskovom sektore, ktorá by mohla byť užitočným zdrojom informácií.
Zmienené obmedzenia by mohli slúžiť ako námety pre jej prípadné prehĺbenie a rozšírenie.
Konkrétne by sa v rámci ďalšieho rozpracovania problematiky mohla skúmať úroveň praxí na
všetkých vysokých školách a oboroch, čo by umožnilo štatistické porovnanie zaisťovania kvality praxí
medzi jednotlivými školami a obormi.
Rovnako by bolo vhodné, aby sa analýza rozšírila i o pohľad súkromného sektoru, ktorý je
rovnako dôležitý ako pohľad sektoru verejného či neziskového. Medzi jednotlivými sektormi by sa tak
mohli zisťovať podobnosti či rozdielnosti ich prístupov k praxiam a celkovej spolupráci s vysokými
školami.
Ďalej by analýza mohla byť doplnená o podrobnejšie prípadové štúdie zo zahraničia, či príklady
dobrej praxe za účelom vytvorenia komparatívnej analýzy, ktorej výsledky by mohli slúžiť pri
návrhoch možných riešení a opatrení.
Analýza by mohla byť taktiež doplnená o analýzu zmlúv o praxi medzi vysokou školou,
študentom a pracoviskom, ktoré by mohli vypovedať viac o snahe vysokých škôl zaistiť kvalitu praxí.
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Rovnako ani návrhy opatrení k zaisteniu kvality praxí nie sú vyčerpávajúce a stáli by za ďalšie
rozpracovanie. Za prvé vychádzajú len z predložených analýz a chýba tu rada ďalších podnetov, ktoré
sú napr. v rôznych vyjadreniach, správach apod. a ktoré by mali byť pre úplnosť doplnené.
V rámci rozšírenia a prehĺbenia tejto práce by mohla byť analýza doplnená o ďalšie kritéria,
ktoré zaisťujú vysokú kvalitu praxí, čo by mohlo slúžiť ako evaluačný nástroj pre MŠMT pri hodnotení
vysokých škôl.
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13 Záver
V diplomovej práci som sa pokúsila zmapovať odborné praxe vysokoškolských študentov
spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore v Českej republike a to na základe
pohľadov jednotlivých aktérov – MŠMT, odborníkov, študentov, organizácií verejného a neziskového
sektoru a vysokých škôl.

Diplomová práca sa zamerala na tri konkrétne ciele:


Zistiť, či je na centrálnej úrovni politiky príhodné prostredie, ktoré by odborné praxe
vysokoškolských študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore
podporovalo.



Zistiť súčasnú situáciu postavenia praxí v štúdiu spoločenskovedných oborov a hlavné kritéria,
ktoré zaisťujú vysokú kvalitu praxí. Následne podľa toho skúmať úroveň zaistenia kvality praxí
študentov spoločenskovedných oborov vo verejnom a neziskovom sektore.



Na základe zistených nedostatkov v zaistení vysokej kvality praxí a v ich podpore navrhnúť
konkrétne opatrenia, ktoré by tieto nedostatky zmiernili.

Podľa výsledkov analýzy na centrálnej úrovni nič nebráni realizácii spolupráce vysokých škôl
s pracoviskami verejného a neziskového sektoru na poli praxí. Avšak príliš voľné legislatívne
nastavenie spôsobuje, že jednotlivé zúčastnené strany nemajú presnú predstavu, aké majú
postavenie a úlohu v celom procese praxí.
Na základe skúmania miery naplňovania kritérií, ktoré by mali čo najviac zaisťovať kvalitu praxí,
plynie záver, že zaistenie kvality praxí vysokými školami nie je dostatočné. Jedným z hlavných
argumentov, ktorý vedie k tomuto zisteniu je skutočnosť, že vysokým školám väčšinou chýba aktívne
zapojenie sa do komunikácie s organizáciami a pomoc so zaistením, priebehom a ukončením praxí.
Napriek tomu, že študenti by radi uvítali priamu účasť vysokých škôl v procese praxí, tak tie väčšinou
ponechávajú zariadenie praxí a ich priebeh na samotných študentoch, čo väčšinou nevedie
k naplneniu akademických požiadaviek napr. prepojenia praxe so záverečnou prácou. Ďalším
problematickým bodom je, že vysoké školy bežne nevyžadujú, aby bola vopred dohodnutá aspoň
orientačná náplň praxe a nezamedzuje sa tak zneužitiu študentov ako lacnú pracovnú silu. Na
vysokých školách nie sú bežnou súčasťou semináre k praxi a rovnako sa nekladie dôraz ani na
kontrolu študenta a jeho plnenia úloh. V súčasnosti sú praxe poväčšinou príliš krátke, čo má za
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dôsledok nedostatočné zapojenie študentov do pracovného procesu. Rovnako krátkodobé praxe
obmedzujú študentov v nadobudnutí praktických schopnosti či v prepojení praxe s teóriou.
Namiesto hodnotenia výstupov z praxe, väčšinou pre splnenie predmetu postačí len potvrdenie či
písomná správa z praxe. Záujem vysokých škôl o monitoring praxí a úroveň spolupráce je tiež
pomerne nízky, čo nevedie k rozvoju praxí a odstraňovaniu nedostatkov v spolupráci.

Za účelom optimalizácie súčasného nastavenia praxí a zvýšenia kvality ich zaistenia, by mali byť
prijaté opatrenia na centrálnej úrovni a rovnako i na strane vysokých škôl, študentov a organizácií. Na
centrálnej úrovni by bolo potrebné v legislatíve vymedziť praxe aspoň všeobecne. S tým súvisí
i vymedzenie praxí v procese akreditácie, aby sa vedelo, koľko kreditov môže aká prax získať.
Medzi vysokými školami, študentmi a organizáciami by mala byť zaistená efektívna kooperácia
a komunikácia. Vysoké školy by mali v prvom rade vyhradiť dostatok personálnych kapacít, ktoré by
mali na starosti agendu praxí. Rovnako podmienkou je, aby študenti mali záujem aktívne vyhľadávať
praxe. Organizácie by mali byť tejto spolupráci otvorené a podobne ako vysoké školy by mali vyhradiť
zodpovednú osobu za prax. Pre efektívne fungovanie systému praxí by mal byť zavedený dlhodobý
rámec praxí, kedy by organizácie mohli počítať s participáciou študentov každý semester. Za týmto
účelom by mali vysoké školy napr. prostredníctvom poradenských centier nadväzovať spoluprácu
a získavať čo najviac kontaktov na organizácie. Ďalej by študenti mali mať možnosť vybrať si vhodné
pracovisko pre prax z databáze kontaktov, s ktorými škola za týmto účelom spolupracuje a rovnako
by mali mať možnosť sa vopred zoznámiť s požiadavkami a normami organizácie.
Pred začatím praxe by mala byť vytvorená formálna zmluva o praxi, kde by boli zjednané
všeobecné podmienky pre poskytovanie praxe a konkrétne podmienky a špecifikácie priebehu praxe.
Rozsah praxí by mal byť aspoň 150 hodín v priebehu semestru, pričom minimálny počet hodín za
týždeň by mal byť 10 hodín. Rovnako na začiatku praxe by mal byť vypracovaný plán praxe
študentom, garantom a schválený vyučujúcim.
V priebehu praxe by mali všetky tri strany samozrejme dodržovať dohodnuté podmienky pre
výkon praxe a navzájom komunikovať po celú dobu praxe. Študenti by mali sledovať ciele a plniť
úlohy zadané garantom na pracovisku a navštevovať seminár k praxi, kde by mohli priebežne
prezentovať svoje výstupy z praxe.
Na konci praxe by mali študenti a organizácie poskytnúť spätnú väzbu škole a to vo forme
hodnotenia priebehu praxe. Študenti by mali navyše vytvoriť sebahodnotenie v kontexte naplnenia
stanovených cieľov a profesijného a osobného rozvoja po absolvovaní praxe. Súčasťou hodnotenia by
boli i odovzdané písomné výstupy z praxe a ústna obhajoba praxe za účasti garanta a vyučujúceho.
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Vysoké školy by mali v snahe udržania efektívnej spolupráce na poli praxí využiť monitoringové
a evaluačné nástroje, ktoré by zaistili kontinuálne zlepšovanie spolupráce.

Záverom sa dá konštatovať, že Česká republika sa nachádza v štádiu, kedy ešte nie je oblasť
rozvoja praxí riešená komplexne. Rozvoj praxí a zaistenie ich kvality sa na jednotlivých
spoločenskovedných oboroch vyvíja nerovnomerne a často bez vzájomnej previazanosti.
Avšak pozitívne je zistenie, že zúčastnené strany si postupne uvedomujú prínos praxí – vysoké
školy, získavajú existenčné istoty zo vzájomného podporovania s odberateľskou sférou; študenti
zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu práce a nakoniec organizácie verejného a neziskového
sektoru zvyšujú svoju kvalitu služieb.
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Príloha číslo 1
Dotazník - študenti

Vysoká škola:……………………….. Fakulta:……………………………………………………………………………………..
Obor:……………………………………………………………………………..
Věk:…………………………………
1. Je na Vaší škole odborná praxe jako součást výuky povinně, volitelně anebo neexistuje?
 Povinně
 Volitelně
 Neexistuje
2. Absolvoval(a) jste aspoň jednu praxi během Vašeho studia?
 Ano
 Ne
3. Myslíte si, že by praxe měla být na Vaší škole povinně?
 Ano
 Ne
4. V případě, že je praxe na Vaší škole povinně, tak očekáváte, že Vám Vaše škola pomůže
zprostředkovat praxi?
 Ano
 Ne
5. Existuje na Vaší škole poradenské centrum, které by Vám pomohlo zprostředkovat praxi?
 Ano
 Ne
6. Co by Vaší hlavní motivací vykonat praxi?
 Získání zkušeností z pracovního prostředí
 Získání dat na závěrečnou práci
 Získání kontaktů
 Finanční ohodnocení
 Jiné:………………………….
7. Kdo Vám pomohl najít praxi?
 Vedení vysoké školy
 Vedení fakulty
 Pedagogové či výzkumní pracovníci
 Studenti sami
 Poradenské centrum
 Jiné:……………………………

1

8. Jak dlouho trvala Vaše poslední praxe?
 1 týden
 2 týdny
 3 týdny
 1 měsíc
 Jiné:………………………..
9. Jak dlouho by měla podle Vás trvat praxe?
 1 týden
 2 týdny
 3 týdny
 1 měsíc
 Jiné:………………………….
10. Kolik hodin za týden jste strávil(a) na praxi?
 Méně než 10 hodin
 10 - 20 hodin
 Víc než 20 hodin
 Jiné:………………………….
11. Stručně prosím popište, jak probíhala praxe?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Jak se hodnotí praxe na Vaší škole? (Možnost více odpovědí)
 Písemná zpráva z praxe
 Ústní obhajoba praxe
 Výstup z praxe v podobě projektu či závěrečné práce
 Nehodnotí se
 Jiné:………………………………………..
13. Jak byste charakterizoval(a) absolvovanou praxi?
 Praktická
 Pozorovací
 Praktická i pozorovací
 Jiné charakteristiky:…………………………………………………………………………………………………………
14. Dělal(a) jste v průběhu praxe samostatnou činnost?
 Ano
 Ne
15. Jaké byli hlavní přínosy praxe? (Jaká byla relevantnost plnění úkolů k Vašemu studijnímu
oboru?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

16. Měl(a) jste v průběhu praxe v organizaci garanta (kontaktní osobu v organizaci, kde byla praxe
prováděna)?
 Ano
 Ne
17. Jste celkově spokojen(á) s kvalitou zajištění praxe na Vaší škole?
 Ano
 Ne
18. (V případě odpovědi „ne“). V čem vidíte nedostatky? (Možnost více odpovědí)
 Nedostatečná organizace ze strany školy
 Nedostatečná organizace ze strany organizace
 Nedostatečná komunikace obou stran (školy i organizace)
 Malý přínos praxe
 Krátké období praxe
 Praxe nebyla placená
Jiné nedostatky: ………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Měla by podle Vás škola komunikovat s organizací?
 Ano
 Ne
20. Jak by měla podle Vás vypadat efektivní komunikace mezi vysokou školou a organizacemi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Co podle Vás nejvíce zajišťuje kvalitu praxe?
 Efektivní komunikace mezi školou a organizací
 Doba trvání praxe více než tři měsíce
 Průběžný monitoring praxe ze strany školy a garanta
 Výstup z praxe v podobě projektu či závěrečné práce
 Hodnocení praxe ze strany vysoké školy a garanta
 Placená praxe
 Jiná odpověď:……………………………………………………………………………………………………………………

3

Príloha číslo 2
Dotazník – organizácie
Název organizace:………………………………………………………..………………………………………………………………
Pohlaví:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Poskytuje Vaše organizace studentům společenskovědních oborů možnost vykonat si praxi ve
Vaší organizaci?
 Ano
 Ne
2. (V případě odpovědi „ne“). Jaké důvody vedou Vaši organizaci k nepřijímání studentů na praxi?
(Možnost více odpovědí)
 Nedostatek času na zaškolení studentů
 Požadavek placené praxe ze strany studentů
 Krátká doba praxe studentů
 Nedostatečná kvalita plněných úkolů studentů na praxi
 Studenti zatím neměli zájem o praxi/stáž ve Vaši organizaci
 Jiné:……………..
3. Co je hlavní motivací studentů absolvovat ve Vaši organizaci praxi? (Možnost více odpovědí)
 Získání dat na bakalářskou nebo diplomovou prací
 Získání zkušeností z pracovního prostředí
 Finanční ohodnocení
 Získání kontaktů
 Jiné:………………..
4. Jak dlouho trvá průměrně praxe studentů ve Vaši organizaci?
 1 týden
 2 týdny
 3 týdny
 1 měsíc
 Jiné:……………….
5. Jak dlouho by měla podle Vás trvat praxe, aby to bylo co nejvíce přínosné pro Vaši organizaci i
pro studenta?
 1 týden
 2 týdny
 3 týdny
 1 měsíc
 Jiné:…………………
6. Kolik hodin za týden průměrně stráví student ve Vaši organizaci na praxi?
 Méně než 10 hodin
 10 - 20 hodin
 Víc než 20 hodin
 Jiné:……………………
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7. Kolik hodin by měl průměrně student strávit na praxi za týden tak, aby to bylo co nejvíc
přínosné pro Vaši organizaci i pro studenta?
 Méně než 10 hodin
 10 - 20 hodin
 Víc než 20 hodin
 Jiné:…………………
8. Co je hlavní náplní praxe studentů ve Vaši organizaci? (Možnost více odpovědí)
 Administrativní výpomoc
 Vlastní samostatná činnost
 Pozorování chodu organizace
 Získávání dat pro bakalářskou nebo diplomovou prací
 Jiné:………………..
9. Kdo by měl podle Vás hlavně zařizovat praxi studentů? (Možnost více odpovědí)
 Vysoké školy
 Studenti sami
 Organizace
 Jiné:…………………
10. V případě povinné praxe studentů spolupracuje s Vaši organizací vysílající škola?
 Ano
 Ne
11. (V případě odpovědi „ano“). V čem spočívá spolupráce Vaši organizace s vysílající školou?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. (V případě odpovědi „ano“). Hodnotíte spolupráci s vysílající školou na poli praxí jako
dostatečnou?
 Ano
 Ne
13. (V případě odpovědi „ne“). V čem vidíte nedostatky ve spolupráci s vysílající školou na poli
praxí?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Má student během praxe garanta ve Vaši organizaci? (kontaktní a odpovědní osobu za
studenta během praxe)
 Ano
 Ne
15. (V případě odpovědi „ano“). Myslíte si, že je potřebné, aby garant ve Vaši organizaci
spolupracoval při přípravě obsahové náplně praxe studenta se zástupcem vysílající školy (např. s
tutorem studenta)?
 Ano
 Ne
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16. Je pro Vaši organizaci praxe studenta přínosná?
 Ano
 Ne
17. (V případě odpovědi „ano“). V čem vidíte největší přínos praxe studentů ve Vaši organizaci?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. Co podle Vás nejvíce zajišťuje kvalitu praxe? (Možnost více odpovědí)
 Efektivní komunikace mezi školou a organizací
 Doba trvání praxe více než tři měsíce
 Průběžný monitoring praxe ze strany školy a garanta
 Výstup z praxe v podobě projektu či závěrečné práce
 Hodnocení praxe ze strany vysoké školy a garanta
 Placená praxe
 Jiná odpověď:……………………………………………………………………………………………………………………
19. Jaké byste navrhovali systémové změny za účelem zvýšení kvality praxí/stáží studentů?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Príloha číslo 3
Dotazník – vysoké školy
Název instituce (školy a fakulty):……………………………………………………………………………………………………
Název katedry:……………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Je na Vaší katedře praxe akreditovanou součástí oboru?
 Ano
 Ne
2. (v případě odpovědi „ne“). Domníváte se, že odborné praxe by se měly stát povinnou součástí
studia v rámci oboru na Vaší katedře?
 Ano
 Ne
3. Napište, prosím, důvody Vaší odpovědi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Je praxe v rámci oboru na Vaší katedře jako součást výuky povinně, volitelně anebo neexistuje?
 Povinně
 Volitelně
 Neexistuje
5. (V případě odpovědi „povinně“) Proč Vaše katedra vyžaduje povinnou praxi v organizaci? (jaké
jsou hlavní přínosy takové formy spolupráce?)
................................................................................................................................................
6. Kdo na Vaší katedře hlavně zajišťuje praxe? (Možnost více odpovědí)
 Vedení katedry
 Pedagogové či výzkumní pracovníci
 Studenti sami
 Jiné: ...............................
7. Kdo by podle Vás měl hlavně zajišťovat praxe? (Možnost více odpovědí)
 Vedení katedry
 Pedagogové či výzkumní pracovníci
 Studenti sami
 Jiné: ...............................
8. Napište, prosím, důvody Vaší odpovědi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jak dlouho trvá praxe studentů z Vaší katedry?
 1 týden
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2 týdny
3 týdny
1 měsíc
Jiné:………………………

10. Jak dlouho by měla podle Vás trvat praxe, aby to bylo co nejvíc efektivní pro studenty i
organizaci?
 1 týden
 2 týdny
 3 týdny
 1 měsíc
 Jiné:………………………..
11. Kolik hodin za týden by měli strávit studenti na praxi?
 Méně než 10 hodin
 10 - 20 hodin
 Víc než 20 hodin
 Nezáleží
 Jiné:……………………….
12. Komunikuje Vaše katedra (prostřednictvím např. tutora studenta) s garantem studenta
v organizaci (např. při požadavkách a obsahové náplni praxe)?
 Ano
 Ne
13. Měla by podle Vás Vaše katedra (prostřednictvím např. tutora studenta) komunikovat
s garantem studenta v organizaci ohledně praxe? (např. při požadavkách a obsahové náplni
praxe).
 Ano
 Ne
14. Napište, prosím, důvody Vaší odpovědi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Jak by podle Vás měla vypadat efektivní komunikace mezi Vaší katedrou a organizacemi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Co je účelem absolvování praxe studentů z Vaší katedry? (Možnost více odpovědí)
 Získání informací pro účel výzkumného projektu nebo závěrečné práce
 Získání kontaktů
 Praktické ověření znalostí
 Jiné:………………………………
17. Jak se na Vaší katedře hodnotí praxe studentů? (Možnost více odpovědí)
 Výstup z praxe v podobě projektu nebo závěrečné práce
 Písemná zpráva z praxe
 Ústní obhajoba z praxe
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 Nehodnotí se
 Jiné:………………………….
18. Hodnotí studenti v rámci Vašeho oboru kvalitu absolvované praxe?
 Ano
 Ne
19. Co podle Vás nejvíce zajišťuje kvalitu praxe? (Možnost více odpovědí)
 Efektivní komunikace mezi katedrou a organizací
 Doba trvání praxe více než tři měsíce
 Průběžný monitoring praxe ze strany katedry a garanta v organizaci
 Výstup z praxe v podobě projektu či závěrečné práce
 Hodnocení praxe ze strany katedry i garanta
 Placená praxe
 Jiné:…………………………
20. Je podle Vás spolupráce Vaší katedry s organizacemi na odpovídající úrovni?
 Ano
 Ne
21. (v případě odpovědi „ne“). Jaké jsou překážky bránící Vaší katedře při efektivní realizaci praxí
studentů v organizacích?
.................................................................................................................................................
22. Na jaké straně by podle Vás měla být hlavně aktivita v realizaci praxí studentů? (Možnost více
odpovědí)
 Na straně vysoké školy
 Na straně studentů
 Na straně organizace
23. Lze v současné době obecně hovořit o vhodně nastavených podmínkách spolupráce mezi
vysokou školou a partnerskou organizací na poli praxí (legislativní prostředí, výhodnost
spolupráce atd.)?
 Ano
 Ne
24. (v případě odpovědi „ne“). Je podle Vás nutné některé zásadní podmínky urychleně změnit?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25. Myslíte si, že je vedením Vaší katedry dostatečně podpořena její spolupráce s organizacemi
na poli praxí?
 Ano
 Ne
26. (v případě odpovědi „ne“). Jak by podle Vás mohlo vedení Vaší katedry lépe podpořit její
spolupráci s organizacemi na poli praxí?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Príloha číslo 4
Záznam z rozhovoru – Ing. Lenka Pospíšilová
1. Jaká je role MŠMT ve vztahu k podpoře praxí/stáží ve studiu společenskovědních oborů?
Role MŠMT je ve vztahu k podpoře praxí/stáží ve studiu společenskovědních oborů (a ostatních
oborů) víceméně podpůrná. MŠMT se snaží vysoké školy spíše motivovat k rozvoji praxí/stáží ve
studiu prostřednictvím financování projektů než přímo zasahovat do studijních programů a kurikula.
Podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ministerstvo
každoročně aktualizuje a zveřejňuje koncepční dokument Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, který představuje
strategickou vzdělávací politiku. Na něj potom navazují strategie jednotlivých vysokých škol. MŠMT
poskytuje finanční podporu na realizaci projektů vysokých škol podle prioritních oblastí. Naposledy
byl vytvořen strategický plán na období 2011-2015, založený na podrobné analýze současných trendů
(včetně rozvoje praxí/stáží). MŠMT zdůraznilo v Dlouhodobém záměru na rok 2011-2015 potřebu
analytických výzkumů orientovaných na zaměstnatelnost absolventů VŠ a rozvoj systému podpory
studentských praxí/stáží.
MŠMT rovněž podporuje propojenost terciárního vzdělávání s požadavky pracovního trhu
prostřednictvím Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání (na období 2009 – 2011).
Projekt vytvoří kvalifikační rámec terciárního vzdělávání, který popíše očekávání znalostí, dovedností
a kompetence absolventů vysokých a vyšších odborných škol. Tyto výstupy ze vzdělávání budou
formulovány jak obecněji pro jednotlivé úrovně terciárního vzdělávání (Bc., Mgr. atd.), tak konkrétně
pro specifické oblasti vzdělávání. V rámci projektu vznikne implementace rámce, která bude na
vybraných institucích pilotně ověřena. Projekt rovněž nastaví vazby mezi kvalifikačním rámcem a
systémem zajišťování a hodnocení kvality.
Národní kvalifikační rámec je součástí Dlouhodobého záměru, takže vysokým školám je doporučeno,
aby přizpůsobili studijní programy za účelem zvýšení zaměstnatelnosti absolventů a vytvořili v
programech rovnováhu mezi teorií a praxi. Praxe a stáže nejsou centrálně specifikovány a je na
vysokých školách jak s nimi budou nakládat. Některé vysoké školy samy dělají výzkumy mezi
zaměstnavateli o požadavcích na absolventy nebo úrovni praxí/stáží.
2. Jaký je proces akreditace praxí u společenskovědních oborů?
Na vládní úrovni je rozvoj kurikula závislý na akreditačním procesu. To znamená, že na propojenost
studijního programu či oboru s praxí může mít vliv i akreditační proces. Na prvním místě záleží na
kritériích a standardech pro evaluaci žádostí o akreditaci studijních programů. Jedním z kritérií je také
zaměstnatelnost budoucích absolventů studijního programu. Při tvorbě nového studijního programu
jsou přizvání i důležití aktéři, kteří diskutují změny s členy akreditační komise. Ministerstvo školství se
snaží zvýšit počet členů v akreditační komisi z řad zaměstnavatelů za účelem rozšíření čistě
akademického pohledu o pohledy z praxe.
Ovšem praxe jako součást kurikula je nebo není předepsaná povinnost, kterou student musí
v průběhu studia absolvovat. Akredituje se studijní program (eventuelně studijní obor) jako celek,
který má svou vnitřní logiku. Od čeho odvozují vysoké školy počty kreditů, kterým ohodnocují praxi,
nedovedu říci. Myslím ale, že žádná obecná pravidla v tomto směru neexistují. Výjimkou jsou snad
pouze obory, které směřují k výkonu některých striktně regulovaných profesí. Například u studijních
oborů se zdravotnickým zaměřením je praxe stanovena zdravotnickou legislativou (která vychází ze
směrnic EU). Pro jednotlivé obory jsou stanoveny minimální požadavky na počty hodin praxe, pokud
tyto požadavky obor nenaplňuje, Ministerstvo zdravotnictví neuzná absolventy jako způsobilé
k výkonu zdravotnické profese.
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3. Odráží se financování VŠ vzhledem k podpoře praxí/stáží?
Ministerstvo podporuje spolufinancování vysokých škol s odběratelskou sférou prostřednictvím
podpory projektů, na kterých kooperují vysoké školy s firmami, či veřejným sektorem. Momentálně
můžou školy čerpat prostředky z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost, případně
Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zatím není přímo propojení financování na základě úspěšnosti v zaměstnatelnosti absolventů podle
jednotlivých škol, či úrovně praxí/stáží na jednotlivých školách. Ovšem aktivita, která není
ohodnocena nebo finančně podpořena nemotivuje učitele ke spolupráci se zaměstnavateli.
Momentálně se připravuje reforma terciárního vzdělávání, která zahrnuje i změnu financování. Je
tedy možné, že v budoucnu budou pedagogové odměňování za vyvíjení aktivity ve směru podpory
spolupráce školy s odběratelskou sférou.
4. Monitoruje se na centrální úrovni zajištění kvality praxí/stáží vysokými školami?
Většinou si vysoké školy sami zjišťují úroveň či kvalitu praxí/stáží prostřednictvím zpětné vazby ze
strany studentů a popřípadě organizací. Na centrální úrovni se tedy nemonitoruje úroveň a zajištění
kvality praxí. Výsledky mezi jednotlivými vysokými školami se tak nemohou srovnat.
5. Mohlo by MŠMT podpořit rozvoj praxí/stáží prostřednictvím jednotného vymezení praxí/stáží
na legislativní úrovni
Ministerstvo nemá ambice najít jednotnou definici praxí/stáží, to je na každé škole jak si to pojme a
vymezí. Primárně se MŠMT snaží připravit vhodnou základnu, kde můžou aktéři diskutovat témata a
problematiku praxí, či obecně vzájemné spolupráce.
Vysoké školy jsou odpovědné a autonomní ve svých aktivitách včetně spolupráce se zaměstnavateli,
formování studijních programů, výzkumu, nabídce praxí/stáží.
VŠ by měly splnit alespoň minimální kritéria kvality, kterých plnění by mělo kontrolovat MŠMT a
motivovat vysoké školy k jejich zlepšení.
Bylo by vhodné, aby MŠMT za účelem zvýšení kvality praxí, sbírala data, výzkumy, analýzy, dobré
příklady atd. – je to levnější a transparentnější než izolované aktivity vysokých škol.
6. Jak MŠMT garantuje, že vysoké školy zlepší úroveň praxí/stáží?
V České republice funguje systém externí akreditace studijních programů, aby se zajistilo aspoň jejich
minimální kritérium kvality. Nedostatkem v akreditačním procesu je, že nepodněcuje vysoké školy ke
kontinuálnímu zvyšování kvality jejich nabízených programů. Stačí, když VŠ splňují minimální kritéria.
Na vysokých školách je trend směrem k zavádění zkušenostního typu učení, propojení teoretických a
praktických znalosti a navazování dlouhodobých vztahů VŠ s odběratelskou sférou.
Většina vysokých škol má poradenské centra, jejichž organizace je v plné kompetenci vysokých škol.
MŠMT během posledních let školám finančně pomohlo k jejich rozvoji, ovšem samotnou organizaci a
náplň poradenských center ponechává na vysokých školách. Většina center nabízí poradenské služby
ve studijní oblasti, dále pedagogicko-psychologické poradenství, poradenství v profesní oblasti, a
rovněž i různé semináře a kurzy. Poradenské centra už méně často nabízí i praxe a stáže či volná
pracovní místa nebo zapojení se do vědecké či výzkumné činnosti či projektů.
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Príloha číslo 5
Záznam z rozhovoru – Simona Weidnerová

1. Existuje príhodné prostredie (legislatíva, dotácie, podmienky financovania atď.), ktoré by
odborné praxe/stáže podporovalo?
Legislativa je v pořádku, je potřeba změnit myšlení lidí. Instituce totiž jinak uvažují, používají jiný
jazyk, myšlení. V zákoníku práce chybí definice praxe, protože se neumí dohodnout jak odboráři,
studenti, experti a státní správa. Studenti jsou tak stejně drahou pracovní sílou jako běžní
zaměstnanci. Připravovaná terciární reforma zahrnuje do pozornosti i rozvoj praxí studentů.
2. Čo je najväčším problémom pre zamestnávateľov v priebehu praxe/stáže študentov v ich
organizácii/inštitúcii?
Největším problémem pro zaměstnavatele je nedostatek času pro školení studentů na praxi. Studenti
často dělají nekvalifikované práce, které nijak nesouvisí se studovaným oborem, protože
zaměstnavatel či vedoucí praxe nemá čas přerušovat svou práci a dostatečně se věnovat studentovi.
Dále v případě, že jsou praxe placené, tak to není pro zaměstnavatele výhodné. Výsledky práce
studentů na stejné pracovní pozici jako zaměstnanci, se nedají srovnat a tedy ani stejně odměnit. Na
straně zaměstnavatelů chybí motivace přijímat studenty na praxi.
3. Vytvárajú vysoké školy spoločenskovedného zamerania priaznivé podmienky pre praxe/stáže
študentov?
Vysoké školy nevytvářejí vhodné podmínky, protože jsou příliš rigidní a neflexibilní a rovněž chybí
dostatek personálních zdrojů.
4. Mali by byť praxe/stáže na školách spoločenskovedného zamerania povinné?
To, že budou praxe akreditované, nebo povinné nepomůže k tomu, aby byly kvalitní. Vysoké školy by
se měli snažit skloubit praxe se studiem, dát jim prioritní místo ve studiu.
5. Kto by mal hlavne praxe zariaďovať?
Vysoké školy by měli studentům vytvořit podmínky pro praxe a pomáhat jim se zařizováním. Rovněž
by měla být aktivita na straně studentů, protože jde o jejich zájem si rozvinout praktické dovednosti.
6. Aká by mala byť dĺžka praxe (+ koľko hodín za týždeň), aby to bolo čo najvýhodnejšie jak pre
študenta, tak pre zamestnávateľa?
Minimální délka praxí by měla být aspoň tři týdny. Kolik hodin stráví student na praxi, závisí na
dohodě s vedoucím praxe.
7. Čo by malo byť hlavným účelom praxe
Hlavním účelem praxe by mělo být získání pracovních zkušeností, propojení teoretických znalostí
s praktickými, skrz plné zapojení studentů do pracovního procesu. Studenti by se měli hlavně naučit
emoční inteligenci a zvládat stres.
8. Aké sú hlavné kritéria a podmienky pre kvalitné praxe?
Praxe by měli být placené, aby studenti nemuseli dělat podřadnou práci a aby se cítili součástí týmu.
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Príloha číslo 6
Záznam z rozhovoru – Mgr. David Póč

1. Existuje príhodné prostredie (legislatíva, dotácie, podmienky financovania atď.), ktoré by
odborné praxe podporovalo?
Existují dotační programy ze strukturálních fondů, které podporují praxe/stáže a uvádějí mezi
prioritní osy propojení vysokých škol s odběratelským sektorem. Projekty teda podporují praxe a
stáže a vysoké školy můžou na projektech participovat.
Ovšem v České republice je tendence podporovat více technické nebo přírodovědné obory na úkor
společenských či humanitních věd. Dotace se tedy zaměřují spíše na podporu projektů jako je např.
rozvoj inkubátorů, klastů atd. Důvodem této skutečnosti je, že společenskovědní obory se nepodílejí
na vývoji něčeho nového. Společenské obory (v užším vymezení praxí) chápou náplň praxe jako
poznání fungování chodu organizací. Zaměstnavatele spíše uvítají na praxi spíše studenty technického
nebo přírodovědného zaměření, protože můžou pracovat na konkrétních praktických projektech a
úkolech.
Co se týče legislativy, tak příhodné podmínky nevytváří. Legislativa totiž nevymezuje co si pod
pojmem praxe či stáže má představovat jednak škola, student či zaměstnavatel. Není například jasné
v jakém prostředí se má student – praktikant pohybovat, jestli je vnímán jako brigádník nebo
pracovník…Vysoké školy tak nemají jasně vymezené pole praxí, čeho důsledkem je různorodost
v organizaci a charaktere praxí. Školy mají benevolenci v nastavení podmínek praxí (např. smlouvy
atd.). Zařízení praxí a jejich podmínek je jenom na vlastní iniciativě školy/lektora/studenta/
organizací.
Nejednotnost podmínek způsobuje to, že realizace praxí je různorodá. Rovněž organizace vnímají
praxe jako individuální iniciativu a nemůžou se na to dostatečně připravit.
Příkladem ze zahraničí je Jihoafrická republika nebo Francie, kde je jasně definovaná komponenta
praxe a na mnohých oborech (včetně společenskovědních) je praxe standardizovaná.
2. Čo je najväčším problémom pre zamestnávateľov v prijímaní študentov na praxe do ich
organizácií?
Problémem je, že v mnoha případech není rozvinuta dlouhodobá spolupráce a praxe se tak stávají
jednorázovou akcí, která nepřináší přínos pro žádnou ze zúčastněných stran. Chybí specifikace
pracovního postupu během praxe. Má být student součástí nějakého projektu nebo má spíš
pozorovat chod organizace? MU spolupracuje se stovkami organizací a firmami. V případě institucí
veřejného sektoru (krajské, městské úřady atd.) je potřeba brát v potaz jejich pravidla. Aby
spolupráce mohla fungovat, tak je potřeba předem dohodnout např. přesné počty studentů na praxi,
období praxe, obory, z kterých budou studenti vysílání atd.
Je potřebné mít ujasněný rámec, jakým způsobem bude student působit v organizaci/instituci.
Zaměstnavatele celkově nejsou připraveni efektivně využívat možnosti praxí. Chybí totiž širší rámec,
který by dal představu organizacím veřejného a neziskového sektoru jak efektivně využít praxe.
Možným řešením je dlouhodobější spolupráce, aby se tak zamezilo zneužívání studentů jako levnou
pracovní sílu a naopak, aby studenti byli zahrnuti do pracovního procesu každodenní reality
organizace či instituce.

3. Vytvárajú vysoké školy spoločenskovedného zamerania priaznivé podmienky pre praxe
študentov?
U společenskovědních oborů se postupně praxe začínají dostávat více do povědomí. Avšak ještě stále
praxe jako prioritu nevidí. Vysoké školy řeší hlavně otázku, jak zakomponovat praxe do výuky. Školy
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se snaží, aby studenti absolvovali praxi. Nezaměřují se už jenom na to, aby poznali chod organizace,
nýbrž účelem má být i sběr informací pro závěrečné práce, zlepšení komunikačních dovedností atd.
V současnosti je propojení vysokých škol se světem praxe trendem, a proto se to školy snaží
akceptovat a přijímat. Problémem je, že školy chápou praxe různě.
4. Mali by byť praxe na školách spoločenskovedného zamerania povinné?
V současnosti je na většině škol volitelná praxe. Na otázku, jestli by praxe měli být povinné, se nedá
odpovědět. V případě, že by praxe byli povinné, tak by bylo potřeba, aby byly přesně určeny
podmínky a rámce praxe pro studenty. Škola může být také proaktivní, protože je v zájmu školy
vyvíjet dlouhodobou spolupráci.
Studenti by povinnou praxi přivítali. Studenti by měli plně disponovat informacemi ohledně
podmínek praxí.
5. Kto by mal hlavne praxe zariaďovať?
Příkladem je USA nebo Rakousko, kde je spolupráce (včetně praxí) zajišťovaná na celouniverzitní
úrovni (např. kariérní centra). Na katedrách je totiž komunikační a administrativní zajištění praxí pro
mnoho studentů časově a personálně nároční. Tvorba takových center má své opodstatnění a
v budoucnosti by to mohlo fungovat i na českých univerzitách. Ovšem přenesení agend praxí na
celouniverzitní úroveň má i své nevýhody – fakulty tak mohou ztrácet kontrolu nad profilací oboru. Je
tedy oprávněný názor, že by zajištění a organizace praxí mělo být věcí fakult, protože má na starosti
jenom několik oborů a ne celou školu.
6. Aká by mala byť dĺžka praxe (+ koľko hodín za týždeň), aby to bolo čo najvýhodnejšie jak pre
študenta, tak pre zamestnávateľa?
Délku praxe si definuje každá škola podle sebe. Ekonomicko-správní fakulta na MU, definuje praxe
jako kratší pobyt v organizaci či firmě za účelem seznámení se s pracovním procesem atd. Na ESF je
podle směrnic určeno, že by praxe měli trvat nejmíň 15 pracovních dnů, 112 hodin. Škola nechává
prostor na domluvu studenta se zaměstnavatelem či garantem v organizaci. Termín stáž vyjadřuje
dlouhodobější pobyt v organizaci v rozsahu minimálně jednoho měsíce až semestru. Zaměření stáží
by na rozdíl od praxí mělo být aktivní podílení se studentů na zadaných úkolech a aktivitách. U oborů
Veřejná správa se očekává stáž aspoň jeden semestr.
Podle výzkumů názorů studentů ohledně praxí a stáží, které každoročně ESF dělá, vyšlo, že studenti
pokládají časové vymezení praxí a stáží za optimální.
7. Čo by malo byť hlavným účelom praxe?
Hlavním účelem praxí by mělo být poznání zázemí organizací a to konkrétně procesy, struktury a
aktivity. Dalším účelem je, aby byl student schopný využít zkušenosti z praxe při rozhodování o dalším
uplatnění. Rovněž je důležité, aby praxe pomáhali studentům rozvinout dovednostní stránku.
Některé školy sice nabízejí doplňkové kurzy na rozvoj tzv. „soft skills“, ale je to stále jenom okrajová
záležitost. Dalším účelem praxí je prohloubení spolupráce mezi vysokými školami a organizacemi.
Vysoké školy tak mohou získat od organizací zpětnou vazbu, což jim může pomoci při vývoji studijních
plánů atd.

8. Ako by mala vyzerať efektívna komunikácia medzi vysokou školou a organizáciou na poli
praxí?
Komunikace mezi vysokými školami a organizacemi musí být hlavně formálně stabilní. V minulosti
komunikace spočívala na bilaterální ústní dohodě mezi vyučujícím a organizací. Je potřebná formální,
stabilní platforma, podmínky, které budou všechny strany akceptovat. Součástí by měla být formální
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smlouva mezi vysokými školami a organizacemi, kde by byly uvedeny podmínky, odpovědnost,
termíny, délka trvání praxe či stáže, popřípadě platové podmínky atd.
Rovněž je důležitá evaluace spolupráce. Na základě zkušeností je potřeba zjistit vývoj spolupráce a její
úroveň. Důležitá je pravidelnost evaluace (jednou za rok), alespoň na začátku spolupráce, v prvních
letech je potřeba vylepšovat spolupráci. Problém je v nedostatku lidských zdrojů.
9. Aké sú hlavné kritéria a podmienky pre kvalitné praxe?
Důležitá je v první řadě dobrá vůle všech účastníků (vysoké školy, studenti, organizace). Študenti by
měli aktivně vyhledávat praxe.
Stát může podpořit praxe tím, že v legislativě (např. ve vysokoškolském zákoně) vymezí praxe
obecně. Dále by měli být praxe vymezeny v procesu akreditace (aby se vědělo, kolik kreditů může
jaká praxe získat). Nebylo by dobrým řešením praxe na centrální úrovni nějako přesně unifikovat,
nebo legislativně vynucovat podmínky praxe.
Dále kvalitu zajistí pravidelné monitoringové a evaluační nástroje. To zajistí kontinuální zlepšování.
Dále je důležitý dlouhodobý horizont spolupráce. Kvalitu praxí také zajistí standardizované
mechanizmy, které by určili, co mohou studenti, organizace a VŠ očekávat.

4

Príloha číslo 7
Zoznam respondentov – študenti

Škola/Fakulta Katedra Obor
KRES

Počet respondentov

Regionální rozvoj a správa

4

Veřejná ekonomie

7

MU/ESF

KVE

Veřejná ekonomika

6

MU/FSS

KMVES

Mezinárodní vztahy a evropská studia

9

MU/FSS

KS

Sociologie

6

Regionální studia

32

Veřejná správa a regionální rozvoj

36

Veřejná správa

8

VŠE/NF

KRS

Regionalistika a veřejná správa

8

SU/FVP

ÚVSRP

Veřejná správa a regionální politika

4

SU/OPF

KSV

Veřejná ekonomika a správa

5

KP

Politologie

8

UHK/FF

KS

Sociologie obecná a empirická

3

UK/FHS

KSOS

Studia občanského sektoru

9

KMV

Mezinárodní teritoriální studia

2

Sociologie a sociální politika

1

KS

Sociologie

1

KVSP

Veřejná a sociální politika

12

ÚP

Politologie

3

UK/FF

KS

Sociologie

3

UPOL/FF

KPES

Politologie a evropská studia

19

UPOL/FF

KSA

Sociologie

18

UPCE/FES

ÚVSP

Regionální rozvoj

4

UK/FSV

Spolu

208
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Príloha číslo 8
Zoznam respondentov – organizácie

ADRA
Aperio - společnost pro zdravé rodičovství
Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum primární prevence
Česká asociace pro psychické zdraví, o.s.
Česká společnost AIDS pomoc
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Člověk v tísni
DOM
Formika
FORS
Agentura GAIA
Gender Studies, o.p.s.
Greenpeace International Praha
Jedličkův ústav
La Strada ČR, o.p.s.
Magistrát hlavního města Praha - PR
oddělení
Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor
územní evropské spolupráce
MŠMT - Akreditační komise
Nadace Partnerství
Nadace Via
NUOV
NVF
Úřad městské části Odbor školství
VÚPSV
Život 90
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Príloha číslo 9
Zoznam respondentov – vysoké školy

Vysoká škola

Masarykova univerzita

Fakulta

Katedra

Ekonomicko-správní
fakulta

Katedra regionální ekonomie a správy
Katedra politologie
Katedra sociologie

Mendelova zemědělská Fakulta regionálního
a lesnická univerzita v rozvoje a
Brně
medzinárodních studií

Katedra regionálního rozvoje a
mezinárodních studií

Vysoká škola baňská Technická univerzita
Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra veřejné ekonomiky
Katedra evropské integrace

Slezská univerzita v
Opavě

Fakulta veřejných
politik

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Filozofická fakulta
Fakulta filozofická

Katedra politologie
Katedra sociologie
Katedra sociálních věd

Univerzita Hradec
Králové
Univerzita Pardubice

Fakulta humanitních
studií

Univerzita Karlova v
Praze

Fakulta sociálních věd
Filozofická fakulta

Katedra studií občanské společnosti
Katedra mezinárodních vztahů
Katedra sociologie
Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra politologie

Univerzita Tomáše Bati Fakulta managementu Ústav regionálního rozvoje,veřejné
ve Zlíně
a ekonomiky
správy a práva
Vysoká škola
ekonomická

Národohospodářská
fakulta

Katedra regionálních studií
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