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Hlavní řešitel projektu:  

V-studio, s.r.o. 

http://www.v-studio.cz/  

 

Partneři projektu:  

Národní vzdělávací fond, o.p.s.  

http://www.nvf.cz 

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. 

http://www.aivd.cz 

 

Partneři z Rakouska:  

• Pädagogische Hochschule OÖ Linz 

 www.ph-ooe.at 

• Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI) 

http://www.bfi-ooe.at/bfiweb/  

• Volkshochschule O Ő 

• IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.  

http://www.iik.de/indiik.html  

 

 

Cíle projektu:  
Obecným cílem projektu bylo zlepšení kvality dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími 
institucemi v jihočeském kraji prostřednictvím stínování lektorů a manažerů vzdělávacích institucí 
přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. Stínování zajistili vybraní špičkoví manažeři a lektoři 
vzdělávacích institucí z Rakouska.  
 

 
Specifické cíle: 

1. Zlepšení kvality vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi v oblasti jazykového 
vzdělávání; 

2. Zlepšení celkové úrovně řízení vzdělávání a řízení vzdělávacích institucí včetně dalšího 
vzdělávání lektorů.  
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Cílová skupina projektu:  
Pracovníci institucí poskytujících další vzdělávání (lektoři + manažeři vzdělávání), dále i účastníci 

dalšího vzdělávání, kteří se účastnili společného vzdělávání. 

Jak to všechno začalo? 

/Jak vznikl námět na projekt/:  

Myšlenka na projekt vznikla v roce 2009 jako reakce na potřebu zachytit dynamický vývoj, kterým se 
ubírají lektorské a manažerské profese v zahraničí. Myšlenka projektu byla vnímána jako příležitost 
pro české lektory a manažery „ochutnat“ to nejlepší, co může nabídnout zahraniční špička v oboru. 
Konstrukce celého konceptu vznikla spoluprací partnera projektu NVF a britské organizace UK Trade 
And Investment při velvyslanectví Spojeného království v Praze a ve Vídni. Ve Vídni měl možnost 
jeden ze spolupracovníků NVF seznámit se s metodami práce špičkových zahraničních vzdělavatelů 
na veletrhu vzdělávacích institucí pro Střední a Východní Evropu.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně prioritní osa 3.2., byl shledán 
jako velmi vhodným zdrojem k financování projektu, zejména s ohledem na to, že se jedná o 
zvyšování kvality a zlepšování dovedností lektorů a manažerů vzdělávání v Jihočeském kraji. Důležité 
bylo, že se našel dostatek partnerů v Jihočeském kraji, kteří projevili zájem o zapojení do projektu.  

Představení průběhu spolupráce:  

1. Fáze přípravná: požadavky na transfer inovativních metod a výběr zahraničních partnerů.  

2. Fáze komunikace i on-line komunikace. 

3. Fáze realizace stínování: dva oddělené týdny stínování lektorů a manažerů. 

4. Fáze hodnocení, sdílení zkušeností.  

 

1. Fáze přípravná: požadavky na transfer inovativních metod a výběr zahraničních partnerů 

Úvodní činnosti projektu byly soustředěny na výběr inovativních metod a technik, jejichž přenos 

projekt zajistí. Zájem byl především o jazyky a metodiku výuky jazyků. Bylo rozhodnuto, že vzhledem 

k těsným sousedským vztahům mezi Jihočeským krajem a Horními Rakousy půjde o výuku němčiny. 

Byl rovněž identifikován zájem o zlepšení lektorských dovedností, marketing, zejména internetový 

marketing, získávání nových klientů/studentů a spolupráce při vývoji on-line výukových programů a 

materiálů. 
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Zjištěné požadavky byly využity pro nastavení kritérií pro zadávací dokumentaci pro výběr 

zahraničních dodavatelů stínování. S přípravou zadávací dokumentace pro výběr zahraničních 

dodavatelů souvisela řada analytických prací, včetně zjišťování systému certifikací v Rakousku, 

úrovně a srovnávání lektorských dovedností, ratingu vzdělávacích zařízení, problematiky „training of 

trainers“ a přenositelnosti jednotlivých vzdělávacích a manažerských technik, které byly 

identifikovány zapojenými vzdělávacími institucemi Jihočeského kraje jako potřebné. V průběhu této 

fáze se ukázalo, že jak administrativní, tak vzdělávací postupy jsou v ČR značně odlišné od postupů ve 

Rakousku, proto bylo třeba zahraničním institucím poskytnout řadu vysvětlení a upřesnění.  

 

2. Fáze komunikace i on-line komunikace 

Komunikace probíhala po dobu celého projektu. Intenzivně se komunikovalo po ukončení 

výběrového řízení na zahraniční dodavatele služeb (po oznámení výsledků). Hned na počátku byl na 

krajském úřadě v Českých Budějovicích uspořádán iniciační workshop, kterého se účastnili všichni 

rakouští i čeští partneři. Jednalo se dohromady o 4 rakouské a 5 jihočeských vzdělávacích institucí 

(jedna rakouská instituce, BFI, měla dva jihočeské partnery). Již v rámci výběrového řízení byl ke 

každé české partnerské vzdělávací instituci z Jihočeského kraje přiřazen rakouský partner - vznikly tak 

tzv. „partnerské tandemy“. Cílem workshopu bylo především vzájemné seznámení partnerských 

tandemů. Každý ze zástupců českých institucí vystoupil s velmi hrubou  představou o cílech 

budoucího stínování. Zástupci NVF seznámili účastníky s celkovou metodikou pro stínování a některé 

základní postupy. Bylo rovněž přislíbeno, že NVF vyhotoví příručku pro metodiku stínování, jak v 

češtině, tak v němčině, pro všechny partnery. 

3. Fáze realizace stínování: 10 dní fyzického stínování 

Stínování českých lektorů a manažerů vzdělávacích institucí jejich rakouskými partnery probíhalo v 

několika „dávkách“, které byly individuálně dohodnuty každým partnerským tandemem. Z důvodu 

flexibility bylo rozhodnuto, že je možná samostatná návštěva rakouského lektora zvlášť a manažera 

zvlášť. Bylo jen třeba dodržet celkovou sumu stínovacích dní a především flexibilně vyhovět 

potřebám jihočeské instituce. Proces stínování probíhal následovně: rakouská vzdělávací instituce 

vyslala vždy jednoho lektora a jednoho manažera vzdělávání do české vzdělávací instituce v 

jihočeském kraji. Tito dva experti v průběhu jejich pobytu v ČR stínovali své české protějšky, tj. 

českého lektora a českého manažera vzdělávání.  

Představení v projektu nejvyužívanějších forem a metod:   

Stínování:  
Stínování je metoda založená na pozorování práce lektora nebo manažera vzdělávací instituce přímo 
v „přirozeném“ prostředí. Konzultant obvykle absolvuje se stínovanou osobou běžný pracovní den 
nebo jeho část. Stínovaný běžně lektoruje nebo řeší reálné úkoly. Konzultant, který provádí stínování, 
vhodně zprostředkuje reflexi a formuluje doporučení k rozvoji stínované osoby, která jsou „šitá na 
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míru“. Stínování šetří čas, probíhá v rámci každodenních činností. Na stínování lze navázat 
koučováním. 

Koučování:  
Jde o proces, který pomáhá jednotlivcům i týmům dosahovat lepších výkonů. Tento proces usiluje o 
nalezení a posílení jejich silných stránek a překonávání bariér především ve způsobu myšlení a 
chování. Kouč v rámci procesu koučování klade otázky a vede jednotlivce k nalézání vlastních 
postupů, někdy pracuje i za pomoci instrukcí a názorných ukázek.  

 
Mentorování:  
Mentorování je rozvojový nástroj, který je definován vztahem mezi zkušeným kolegou a méně 
zkušeným jedincem, zaměstnancem. Mentorování může být formálně nastaveným procesem v 
organizaci, ale častěji je spíše neformálním procesem. Mentor během mentorování využívá svých 
specifických znalostí a zkušeností formou rady, vlastních příkladů, učením mentorovaného a nabízí 
své či společné řešení situace.  

 
Vyhodnocování efektů vzdělávání:  
Poskytuje informace o efektivnosti vzdělávání. Hodnotí se například program, forma, metody, obsah, 
přínosy. Dále se zjišťují získané znalosti a dovednosti nebo využití získaných poznatků v praxi. 
V podstatě jde o hodnocení naplnění cílů vzdělávání, nebo jeho přínosu. 

 
Hraní rolí:  
Jde o speciální aplikaci vzdělávací metody případových studií, kdy se při řešení problému přidělují 
členům skupiny různé role (funkce, profese apod.). Při řešení problému se musí chovat stejně reálně, 
jak by se chovali lidé, jejichž role hrají. Kromě výcviku v řešení problému je hraní rolí i prostředkem k 
lepšímu pochopení druhých lidí a jejich motivaci v určitých situacích, k pochopení a osvojení si nových 
rolí i k lepšímu porozumění sobě samému.  
 
 
4. Fáze hodnocení, sdílení zkušeností  

Evaluace probíhala průběžně po celou dobu projektu. Úvodní evaluační aktivity směřovaly 

k prověření certifikačních systémů řízení kvality Rakousku. V projektu, jako je Tandem Training, má 

kvalita zahraničních partnerů zásadní význam pro úspěšnou realizaci celého projektu. Proto byla 

věnována mimořádná pozornost nastavení kritérií pro ověření kvality uchazečů (pro přípravu 

podmínek výběrového řízení). Současně byly upřesněny požadavky na zahraničního dodavatele 

týkající se prokazování právního statutu.  

Průběžné hodnocení spolupráce lektorů a manažerů v rámci projektu probíhalo prostřednictvím 

dotazníků, e-mailových a telefonických konzultací a evaluačních návštěv.  Veškeré důležité závry 

evaluačních návštěv byly zpracovány písemně. 

 

Přínosy a výhody stínování, doporučení pro další využití této metody  
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Technika stínování českých manažerů a lektorů dalšího vzdělání se v rámci projektu Tandem Training 

osvědčila. Stínovaní ocenili profesionalitu zahraničních lektorů a manažerů. Jako výhodu uváděli 

skutečnost, že s partnerem z "cizího"prostředí lépe a otevřeněji projednají své problémy a 

nedostatky, cítí se v bezpečí (informace neuniknou, panuje zde naprostá otevřenost a důvěra). 

Stínování přispívá k jejich zlepšení a osobnímu rozvoji lépe než účast na běžném školení soft skills.  

Některé důležité poznatky vyplývající z evaluace projektu. 

− Velkou pozornost je třeba věnovat přípravné fázi. Partneři se musí na začátku důkladně 

poznat a nastavit si podrobné cíle stínování. Zevrubné cíle nestačí, je třeba pro každý cíl 

stanovit akční kroky a harmonogram. 

− Je třeba více komunikovat. Každý účastník projektu musí mít všechny informace týkající se 

metodiky projektu, organizačního zajištění i administrativy. 

− On-line systém, který byl součástí projektu jako nástroj komunikace pro získávání zpětné 

vazby a řešení problémů v časech mezi stínovacími návštěvami a po jejich skončení, se 

neukázal jako šťastné řešení. Důvodem bylo to, že mnoho lidí dává přednost tradičním 

nástrojům, jako telefon nebo email. Snahou řešitelů projektu bylo nejen umožnit komunikaci 

s využitím telekonferencí, ale také představit cílové skupině v Jihočeském kraji nový moderní 

nástroj, který by mohly využívat pro výuku dospělých. Ukazuje se ovšem, že lidé i v branži 

vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji jsou v tomto ohledu spíše konzervativní. 

 

Metodická doporučení (nejen pro využití techniky stínování): 

Klíčovým doporučením, naprosto univerzálním, je nezůstávat na místě a nespokojovat se s tím, co 

umím: tedy sledovat nejnovější trendy, snažit se neustále vzdělávat atd. Ukazuje se, že v Česku stále 

dlí „školský“ duch i ve vzdělávání dospělých – ona „Kotva“, strach a obava z přístupu, který si každý 

občan pamatuje z povinné školní docházky. Úkolem lektora je všemožně ujistit klienta v tom, že mu 

jde o jeho potřeby a jeho cíle. 

Dalším důležitým doporučením je otázka nastavení cílů vzdělávání. Zkušenosti nejen z Jihočeského 

kraje ukazují, že český klient a vzdělávací instituce se většinou spokojí s velmi vágním nastavením 

vzdělávacích cílů. S tím samozřejmě souvisí předchozí analýza vzdělávacích potřeb, která by měla být 

jasným vodítkem k nastavení těchto cílů. Přitom jasné a detailní nastavení vzdělávacích cílů je 

výhodné nejen pro klienta, nýbrž i pro samotnou vzdělávací instituci. Umožňuje kontrolu nad celým 

procesem vzdělávání, měřitelnost jeho efektů a především zvyšuje hodnotu a užitek vzdělávání pro 

klienta. V českých podmínkách jsme často svědky toho, že dospělý člověk nepovažuje vzdělávání za 

hodnotu a firma neuvažuje o investici do vzdělávání, protože předchozí zkušenost se vzděláváním 

(pomineme-li dokonce vzdělávání počáteční) postrádala jasný a měřitelný efekt. Zcela základní 

metodou při vzdělávání by mělo být udělení zpětné vazby a měření efektů, pokud je to možné.  
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Doporučuje se rovněž důkladná, precizní příprava na vzdělávání. Tím nemáme na mysli pouze 

strukturu výukové hodiny, nýbrž především přípravu na osobu klienta jako takového. Vzdělavatel je 

vždy jakýmsi koučem a musí umět odhadnout přání a skutečné (tedy i nedeklarované) cíle klienta. To 

je v českém prostředí často podceňováno.  

Pro instituce vyučující v cizích jazycích se doporučuje trvale vytvářet podmínky pro kontakt lektorů s 

„živým“ jazykem. Doporučuje se navázat a udržovat partnerskou spolupráci s institucí v zahraničí, 

využívat dostupné zdroje pro financování projektů a stáží – např. programy OPVK, NAEP (stáže 

CEDEFOP).  

 


