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1. Co tato publikace přináší? 

Tato publikace má představovat stručný souhrn zkušeností, které získal řešitelský tým v projektu 

Tandem Training v Jihočeském kraji. Smyslem tohoto projektu bylo zlepšit dovednosti lektorů a 

manažerů vzdělávání ve vybraných vzdělávacích institucích v kraji, a zlepšit tak celkovou kvalitu 

vzdělávání. Metodou projektu bylo stínování českých lektorů a manažerů vzdělávání špičkovými 

zahraničními, konkrétně rakouskými protějšky. Stínování znamená, že lektorské, potažmo 

manažerské „duo“ provádí výuku a řízení vzdělávací firmy společně, tedy jeden stínuje druhého. Jde 

o metodu, která se v praxi vzdělávání dospělých osvědčuje lépe než například stáže, workshopy apod. 

Důvodem je právě praktický nácvik, přímá, nezprostředkovaná zkušenost, která je nenahraditelná. 

V průběhu praktické části projektu se objevila řada oblastí ke zlepšení. 

 

1. Proč zrovna stínování aneb na jakém principu projekt fungoval 

 

Když realizační tým vymýšlel tento projekt, kladl si otázku, jak pomoci jihočeským vzdělávacím 

institucím k větší konkurenceschopnosti. Mluvíme-li o „větší konkurenceschopnosti“, máme na mysli 

to, aby se vzdělávací instituce dokázala uspokojit nejnáročnější klienty, aby dokázala čelit budoucí 

konkurenci, včetně konkurence zahraniční, aby dokázala expandovat -  z pohledu nás, klientů 

vzdělávání je samozřejmě rozhodující, aby nám dokázala poskytnout skutečnou kvalitu v oblasti 

vzdělávání dospělých. 

Mimo to, byli jsme přesvědčeni, že recept, s nímž chceme přijít, musí být dostatečně jednoduchý, 

srozumitelný a především novátorský. Projektů na různá školení, ochytřování všeho druhu, 

bezúčelných setkávání se již realizovalo mnoho, nejen v Jihočeském kraji, ale všude po České 

republice. Chtělo to nápad, který bude stavět na tom, že lidé si mohou dovednosti a znalosti předat 

vzájemně, prakticky a smysluplně. 

Projekt Tandem Training staví na nápadu praktického stínování, kdy přenos know-how, dovedností a 

znalostí, je výhodný pro všechny zúčastněné strany, tedy jak pro stínovaného, tak i pro stínujícího a 

pro účastníka dalšího vzdělávání, tedy klienta, který je konečným odběratelem vzdělávací služby. 

Řekněme si, proč je vlastně nápad výhodný pro všechny strany, tedy proč dochází k tomu, co se 

v anglosaském světě označuje jako „win-win situation“. 
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a)Regionální vzdělávací instituce: jistě, samozřejmou výhodou účasti na projektu je přínos v podobě 

získaných dovedností a know-how. Navíc jde o know-how, ke kterému by se regionální vzdělávací 

firma dostávala jen velmi těžko. Zahraniční partner (technicky vzato, dodavatel vzdělávacích služeb) 

přináší moderní techniky a metodiky nejen v přístupu ke vzdělávání, ale především k evaluaci, 

plánování, proklientskému chování nebo marketingu. Jihočeská vzdělávací instituce mohla v rámci 

projektu těžit z tzv. „minipartnerství“ s rakouskou institucí, kdy se dva stínující (lektor a manažer) 

plně věnovali řešením problémů domovské instituce. Závěry tohoto projektu rovněž ukázaly, že 

v mnoha případech ono minipartnerství pokračuje i po skončení projektu formou další spolupráce. 

 

b) Zahraniční vzdělávací instituce: vybraní rakouští partneři představují špičku na poli rakouského 

vzdělávání dospělých. Byli vybráni dle přesných požadavků ze strany jihočeských institucí, týkajících 

se povahy vzdělávání, stylu řízení apod. Pro rakouské partnery bylo zapojení do projektu přínosem 

především v tom, že získali českého partnera, s nímž mohou v budoucnu spolupracovat a s nímž 

mohou daleko snáze vstoupit na český trh. Díky zapojení do projektu získali rovněž povědomí o 

„vzdělávací mentalitě“, typické pro Českou republiku, potažmo pro Jihočeský kraj. Díky těmto 

výhodám bylo možné snížit cenu za dodávané služby z jejich strany na úroveň nižší, než je pro tento 

typ služeb obvyklé v Rakousku. 

 

c) Účastník dalšího vzdělávání: běžný klient jihočeské vzdělávací instituce získal benefit v tom, že 

absolvoval vzdělávání s rakouským lektorem, který působil v tandemu s lektorem jihočeským. Tato 

„nadstavba“ byla samozřejmě pro klienta zdarma jako jakási třešnička na dortu. Zároveň měl 

možnost porovnat přímo na místě přístupy obou lektorů, jejich vzájemnou interakci. 

 

Více informací o průběhu projektu a doporučeních pro případné zájemce o stínování lektorů a 

manažerů ve vzdělávání dospělých naleznete v publikaci, která vychází paralelně s touto s názvem: 

Manuál reflektující zkušenosti a shrnující příležitosti a výhody stínování a jeho další možné využití. 
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2. Charakteristika zapojených institucí   

Institucí zastřešující, která měla na starosti realizaci a řízení projektu, byla vzdělávací společnost V-

studio, s.r.o. 

 

V-studio, s.r.o. 

Společnost V-Studio, s.r.o. byla založena v roce 1992 a od té doby se profiluje jako velmi aktivní 

poradenská a vzdělávací firma. S většinou klientů společnost spolupracuje dlouhodobě, a to nejenom 

v oblasti vzdělávání.  V mnoha případech funguje jako aktivní poradce v otázkách řízení, obchodu a 

personalistiky. V oblastech vzdělávání se odborní pracovníci společnosti orientují na široké spektrum 

témat. Východiskem je vždy provedení vstupního auditu stávající situace znalostí a dovedností 

zaměstnanců, jež klient předpokládá zapojit do vzdělávání. V rámci poradenské činnosti firma provádí 

audity obchodu, řízení nákupu, analýzu marketingových procesů, projektového řízení a v daném 

kontextu experti navrhují ideální postup pro zlepšení změnou, vzděláváním apod.  Pro vedoucí 

pracovníky společnost zabezpečuje ucelené manažerské vzdělávání, které je možno zakončit 

udělením celorepublikově uznávaného certifikátu (rekvalifikace MŠMT). Certifikaci  MŠMT získají též 

posluchači např. v kurzech obchodních dovedností, vzdělávání dospělých aj.  

 

Národní vzdělávací fond, o.p.s. 

Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF) byl založen v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí 

České republiky s podporou Evropské komise. NVF podporuje rozvoj lidských zdrojů a 

zaměstnatelnosti, další vzdělávání a sociální integraci. Experti NVF pracují na projektech a zakázkách 

analytického, metodického i koncepčního charakteru, iniciují a navrhují systémové změny, uplatňují 

inovační přístupy a metody a facilitují zavádění změn a nových postupů do praxe. NVF přispívá k 

rozvoji mezisektorové spolupráce, usiluje o cílené vytváření "učícího se prostředí" a uplatňování 

konceptu celoživotního učení v každodenní praxi. 

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.  
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Jde o profesní sdružení s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí 

vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této 

oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a 

jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat 

odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. 

Jednou z hlavních činností partnera je mimo sdružování institucí vzdělávání dospělých (a tím i jejich 

pracovníků, lektorů a manažerů), také péče o rozvoj jejich profesionality, zprostředkování informací 

potřebných pro lepší výkon jejich práce, poskytování servisu či zajišťování poradenských a 

konzultačních služeb. Vzhledem k těmto aktivitám partner realizoval v posledních dvou letech několik 

projektů spolufinancovaných z ESF, ať již jako příjemce podpory či jako partner. 

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity je poměrně velká fakulta, kde studuje cca 3900 studentů a 

133 učitelů. Fakulta má 16 kateder a oddělení zajišťují studium, ale i vědeckou a uměleckou činnost. 

Jsou zde magisterské, navazující magisterské i doktorské programy. 

Důležité je, že fakulta disponuje řadou programů v celoživotním vzdělávání, kde studují dospělí 

studenti. Právě v oblasti programů pro dospělé se rozvíjelo tandemové partnerství v rámci projektu. 

Tématem pro stínování, které si fakulta dohodla v přípravné fázi s rakouským partnerem, bylo: 

didakticko-metodická příprava studentů učitelství; realizace standardizovaných jazykových zkoušek; 

využití literárních textů ve výuce němčiny; možnosti spolupráce mezi PF JU a PH Linec v oblasti 

germanistiky; možnosti spolupráce mezi PF JU a PH Linec v oblasti dalších studijních oborů; 

problematika vedení instituce. 

Partnerem pro Pedagogickou fakultu byla Pädagogische Hochschule OÖ Linz. 

 

Jazyková škola Radost 

Tato jazyková škola, spojená se sesterskou společností Edulab, s.r.o, je komerční vzdělávací instituce 

z Českých Budějovic, poskytující kvalitní výuku v mnoha jazycích, mimo jiné i čínštinu. Pracují s 

propracovaným on-line systémem, individuálním plánem výuky, samozřejmostí je zpětná vazba. 
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Společnost je partnerem Evropského centra jazykových zkoušek a má licenci pro zkoušky Cambridge 

English a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.  

 

Tématem pro stínování, které si instituce dohodla v přípravné fázi s rakouským partnerem, bylo: 

Metodika výuky NJ, rozdílná pokročilosti skupin 

Partnerem pro Radost byl Berufsförderungsinstitut Oberösterreich. 

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovických patří k mladším veřejným vysokým 

školám. Vznikla 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., zákon o zřízení Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích, ze dne 17. 3. 2006. VŠTE je veřejnou vysokou školou 

neuniverzitního typu. Uskutečňuje bakalářské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, 

vývojovou a tvůrčí činnost.  

VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských studijních programů v 

prezenční i kombinované formě studia v délce 3 - 4 roky. Realizace profesních bakalářských studijních 

programů  je  podpořena  součinností  podnikatelských subjektů v regionu.  Dalšími prioritami 

činnosti VŠTE je aplikovaný výzkum, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, 

které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.    

Vysoká škola má své centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí pestrou škálu vzdělávacích 

programů pro dospělé, od jazykové výuky pro stavební management. 

Tématem pro stínování, které si instituce dohodla v přípravné fázi s rakouským partnerem, byla 

hospodářská němčina a metodika její výuky. 

Partnerem instituce byl Berufsförderungsinstitut Oberösterreich. 

 

 

ASSET - jazyková škola 
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Tato jazyková škola je komerční vzdělávací institucí z Českých Budějovic, působící na trhu v oblasti 

jazykového vzdělávání od roku 1997. Klienty instituce jsou nejen Češi, ale i cizinci, kteří přijíždějí hlavně z 

Německa, Rakouska, Holandska a Švýcarska. Specializují se výhradně na kurzy němčiny a češtiny pro 
cizince. Používají vlastní výukové materiály a nabízejí kurzy šité na míru pro firemní klienty. 

 

Tématem pro stínování, které si instituce dohodla v přípravné fázi s rakouským partnerem, bylo: 

výuka němčiny, marketing a reklama v oblasti jazykového vzdělávání 

Partnerem instituce byl Volkshochschule O Ő. 

 

 

Jazykové centrum Jiho české univerzity 

Jazykové centrum je samostatným pracovištěm Jihočeské univerzity, rozděleným na Britské centrum 
a Goethe-zentrum. Obě pracoviště nabízejí komerční kurzy pro dospělé. Goethe-zentrum zajišťuje 
zkoušky v sytému Goethe Zertifikat A1-C2. 

 

Tématem pro stínování, které si instituce dohodla v přípravné fázi s rakouským partnerem, bylo: 

Výuka němčiny, analýza studijních jazykových programů a personální struktury JC JU, organizace 

výuky, mezinárodní jazykové certifikáty, spolupráce při vytváření odborně zaměřených výukových 

materiálů a odborných publikací. 

 

Partnerem instituce byl IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.  
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3. Případové studie:   

 

 

Case study I: Spolupráce ASSET – VHS Linz 

Za ASSET se stínování účastnila paní Alena Nekovářová, která zvládala pozici lektorky i manažerky 
zároveň. Jejím protějškem za VHS Linz byli paní Karin  Schürz a Prof. Mag. Siegfried Kiefe. Všichni tři 
se během přípravné fáze dohodli na cílech stínování. Těmito cíli byly: 
 

Zvýšit zájem studentů o kurzy němčiny 

Účelná reklama 

Získání nových studentů 

Výukové materiály 

 

Vytvořili si rovněž podrobný plán plnění těchto cílů a nechyběl ani přesný harmonogram. 
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Návštěva v Linzi 

 

Karin jako stínující lektorka se měla při stínování zaměřit na jazykové kurzy němčiny C1 a firemní 
kurzy A2 a B1. Profesor Kiefe provedl ve spolupráci se svou českou partnerkou analýzu vzdělávacích 
potřeb jazykové školy. 

Stínování lektora probíhalo po dobu 10 dnů, kdy obě lektorky se nejprve musely „otrkat“, poznat 
způsoby výuky, výukové materiály, programy a přístupy ke studentům. Karin měla možnost vidět 
českou lektorku v praxi a podávala ji zpětnou vazbu. Je pravda, že VHS je jinak organizována než 
česká instituce a propagace, která byla jedním z cílů stínování, je pro ni jednodušší.  

Česká lektora/manažerka uváděla, že v počáteční fázi, kdy se podrobně nastavovaly cíle, by 
potřebovali více času k vzájemnému poznání. Proto rakouští partneři nabídli paní Nekovářové, aby 
přijela do Lince a blíže se seznámila s fungováním partnerské organizace. To se i stalo (viz fotografie), 
v Linci se zároveň konal i společný workshop, kde byla témata podrobně rozebrána. 
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Na přímý dotaz, jaké byly největší přínosy spolupráce, odpověděla paní Nekovářová: Největším 
přínosem je možnost kontaktů s VHS OÖ – Institut Interkulturelle Pädagogik, Pädagogische 
Hochschule OÖ, které by mohly v budoucnu přinést spolupráci na projektech. Tato spolupráce 
skutečně pokračuje dál, i po skončení projektu.  

Během realizace stínování se podařilo naplnit drtivou většinu cílů, které byly stanoveny. Obě lektorky 
zjistily, že co do přístupu ke studentům není mezi českým a rakouským přístupem zásadní rozdíl. 
Rakouská lektorka naučila svou českou partnerku využívat nové výukové materiály, především 
učebnici Schritte plus.  

Profesor Kiefe seznámil paní Nekovářovou s možnostmi reklamy na internetu. Česká instituce je v 
této oblasti zatím na začátku a určitě potřebuje pomoci. Byla rovněž představena celková nabídka 
jazykových kurzů v Rakousku, její struktura a způsob propagace. 

Na konci projektu se obě partnerské instituce dohodly na pokračující spolupráci. Tématem bude 
právě reklama a marketing, kde český partner stále pociťuje značné rezervy. 

 

 

 
CASE STUDY II: Spolupráce JC Jiho české univerzity a IIK 

Za JU se stínování účastnila Mgr.Vlastimila Ptáčníková, jak v roli manažerky Jazykového centra, tak i 
lektorky. Ze strany rakouského partnera participoval prof. Dr. Wazel a Dr. Kleberová jako manažer a 
lektor.  

Celému stínování předcházela důkladná analýza postupů manažerských i lektorských v místě 
českého partnera s ohledem na jazykové vzdělávání dospělých. Rakušané se zajímali o strukturu 
učebních plánů i strukturu lektorů. Hlavním tématem stínování se po dohodě stalo zvýšení 
atraktivnosti výuky němčiny, protože, jak známo, výuka němčiny v posledních letech stagnuje, a to 
nejen v Jihočeském kraji, navzdory sousedství s Rakouskem. Předmětem zpětné vazby byla rovněž 
personální činnost. Je v zájmu JU zapojit se do mezinárodních projektů, ale k tomu je zapotřebí větší 
zkušenost manažerů a lektorů JU. Podle vyjádření Mgr. Ptáčníkové se tyto dovednosti podařilo díky 
stínování získat. 

Velkou pozornost věnoval partnerský tandem práci na výukových materiálech. Management 
Jazykového centra by rád zapojil své lektory do blended learningu jako moderního nástroje jazykové 
výuky. Díky zkušenostem z rakouské strany si lektoři měli možnost vyzkoušet blended learning 
v praxi. V projektu byla zahájena příprava projektu IMED zaměřeného na zpracování výukových 
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odborně orientovaných výukových materiálů pro výuku zdravotnické komunikace. Tyty materiály 
budou nabízeny formou kurzů blended learning.  

Dalším přínosem projektu pro Jazykové centrum je dosažená spolupráce v oblasti vydávání 
mezinárodních jazykových certifikátů. Byla zhotovena metodika a nároky na získávání certifikátů na 
české straně.  

 
Přestože manažerka Jazykového centra podotkla, že použitý on-line vzdělávací program neshledává 
až tak užitečným, záměrem JU plynoucím z tohoto projektu je zintenzivnit on-line komunikaci se 
studenty. Spolupráce s německým partnerem bude pokračovat i nadále a to v oblasti tvorby 
výukových materiálů, testování materiálů ve výuce a výměnných stáží pedagogů. 

 

 
CASE STUDY III: Spolupráce Jazyková škola Radost a Berufsförderungsinstitut Oberösterreich  

Z české strany se za Radost účastnili projektu manažer a zároveň jednatel firmy Mgr. David 
Schafelhoefer, vedoucí vzdělávacího oddělení instituce Mgr. Martina Vávrová a lektor Mgr. Oldřich 
Bajt. Z rakouské strany stínovali manažerka vzdělávání Daniela Waldbrunnerová, lektorka Cornelia 
Dorfbauerová a rovněž manažerka Marlies Auer. Dvoudenní schůzka s partnery proběhla přímo v 
jejich sídle v Linci. Na oba dny byl připraven program, sestávající z postupných schůzek s vedoucími 
jednotlivých oddělení partnera, tzn. např. marketing, studijní odd., vedoucí programů pro korporátní 
klientelu atp. Schůzky probíhaly formou diskusí a porovnání systému vedení a řízení obou institucí.  
 
Byly stanoveny oblasti pro zlepšení zvlášť pro lektory a zvlášť pro manažery vzdělávání. U lektorů se 
jednalo o jejich motivování, kvalitu práce, jejich další kvalifikace a rovněž odměňování a 
sankcionování. 
 
U managementu byla velká pozornost věnována marketingu. Cílem bylo zhodnotit poptávku po 
vzdělávacích službách, analyzovat vzdělávací trh v segmentu jazykové výuky, design vlastních kurzů 
v souladu se vzdělávacími potřebami apod. 
 

Co se týče vzdělávacích materiálů, opět zde byl velký zájem o multimediální výuku. Nešlo jen o design 
vlastních e-learningových kurzů, ale i o jejich financování a návratnost investic. Zde byly rakouské 
zkušenosti obzvláště cenné. 

Podobně jako v případě JU, i zde byl tématem marketing jazykového vzdělávání obecně. Jak 
motivovat dospělého studenta, aby našel čas a prostředky k zapojení se do jazykové výuky? 
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Český partner během evaluace mluvil o zkušenostech s vlastní výukou v přítomnosti stínujícího 
rakouského lektora. Studenti byli zpočátku ostýchaví, ale bariéra byla rychle odbourána a následně 
byl vidět odlišný přístup rakouského lektora k výkladu.  

Na závěrečné konferenci projektu v Českých Budějovicích bylo zřetelně vidět, jak spokojeni byli 
zástupci českého partnera s průběhem stínování a jaký pokrok udělali. Český partner uváděl, že 
přímým výsledkem stínování byl přechod vzdělávací instituce na tzv. „klouzavý semestr“, dále větší 
důraz na služby DVPP a orientace na mezinárodní projekty. 

Důkazem prospěšné spolupráce je i fakt, že oba partneři v době konání konference již připravovali 
společný mezinárodní projekt v rámci příhraniční spolupráce. 

 

 
CASE STUDY IV: Spolupráce PF JU a Pädagogische Hochschule OÖ Linz. 

 
Za stranu českého partnera se projektu účastnila v roli manažerky vzdělávání PaedDr. Hana 
Andrášová, Ph.D., a v roli lektora Dr. Thomas Pimingsdorfer. Manažerem vzdělávání za rakouského 
partnera byl Prof. Mag. Dr. Peter  Schürz a lektoři byli hned tři, kteří se během celého projektu 
stínovali: Mag. Johannes Gaisböck, Mag. Martin Wurzenrainer a Mag. Roswitha Stütz. Tento způsob 
organizace byl odsouhlasen oběma partnery i vedoucím projektu za V-Studio a určitě přispěl 
k přidané hodnotě projektu i k flexibilitě všech účastníků.  
 
Stínování rakouských partnerů mělo na celé Pedagogické fakultě velký ohlas, o stínování měla 
obrovský zájem i celá řada lektorů, kteří původně do projektu zapojeni být neměli a zapojeni byli nad 
rámec projektu. Na fakultě byl dokonce zaveden nový pojem, který výstižně pojmenoval 
charakteristiku tandemového vzdělávání: TeamTeaching, tedy výuka v týmu. Tento koncept se ukázal 
natolik úspěšný, že jej vedení fakulty ve spolupráci s rakouským partnerem chce zavést trvale do 
praxe. 
 
Jedním z hlavních témat stínování byly po dohodě obou stran hospitace v průběhu výuky. Velká 
pozornost byla věnována metodice hospitací, tak aby hospitovaný lektor získal co nejpodnětnější 
zpětnou vazbu pro svou práci, ale zároveň aby výuka nebyla rušena přítomností hospitujícího. 
Účastníci projektu provedli v rámci společného workshopu brainstorming v Českých Budějovicích, 
jehož výsledkem byl nápad organizovat i hospitace studentů – vzájemné hospitace, kdy např. český 
student je hospitován rakouským. Oba partneři vyjádřili záměr tuto myšlenku rozvést ke konkrétním 
projektům v budoucnu. V rámci tohoto projektu byl položen nutný metodický základ a pilotáž. 
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Tématem a cílem pro manažerskou část byly možnosti uplatnění jazykových zkoušek na PH 
Oberösterreich pro české studenty. Díky velkému zájmu celé fakulty nejen o tuto možnost se zde 
stírala hranice mezi vzděláváním dospělých a vzdělávání terciárním. Realizátoři projektu jsou však 
pevně přesvědčeni, že tento přesah je fakticky žádoucím a přínosným, zejména s ohledem na 
současné snahy MŠMT o hlubší propojování obou sfér. Konkrétně u této tandemové dvojice byly 
v rámci projektu řešeny otázky týkající se vzdělávání dospělých, zejména lektorské vzdělávání, i výuka 
vysokoškolských studentů. Je třeba vzít v úvahu, že témata stínování byla a musela být v kompetenci 
obou stran – intervence realizačního týmu do spolupráce by byla kontraproduktivní a škodlivá.  

Největším přínosem projektu byla podle PaedDr.  Andrášové nastartovaná spolupráce s rakouským 
partnerem. Vysoce ocenila profesionalitu rakouských kolegů a pomoc, jakou vynaložili české straně 
zejména v oblasti zavádění metodiky hospitací.  

Třešničkou na dortu spolupráce je realizovaná společná publikace na tvorbu elearningových kurzů 
v němčině. 

 

 
 

CASE STUDY V: Spolupráce VŠTE v Českých Budějovicích a Berufsförderungsinstitut 
Oberösterreich 

 

Za českou stranu se projektu účastnila manažerka vzdělávání Mgr. Hrušková Lenka a lektorka Mgr. 

Kamila Zelinková. Za stranu rakouskou stínovali MSc. Marlies Auer a Dipl. Päd. Daniela Waldbrunner. 

Toto tandemové duo z BFI se účastnilo i tandemu s Jazykovou školou Radost, což bylo výsledkem 

nejen výběrového řízení, ale především shody výběrového komise v tom, že BFI jako jeden 

z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších poskytovatelů vzdělávání v Rakousku má dostatek schopností 

zvládnout oba tandemy.  

Česká lektorka Mgr. Zelínková v průběhu evaluace NVF sdělila, že největším rozdílem mezi českým a 
rakouským přístupem ke vzdělávání je skutečně klientský přístup. Zatímco Rakušané berou studenty, 
a to nejen studenty dospělé, jako klienty, české vysoké školy – poskytující další vzdělávání – berou 
studující bez ohledu na věk spíše jako studenty. Je tam tedy zásadní rozdíl v chování lektora a 
v atmosféře samotného vzdělávání. Zatímco u nás jde spíše o konkurenci, v Rakousku jde o 
kooperaci. 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

14 

 

To bylo zároveň i hlavním tématem stínování. Zpočátku se vyskytly problémy s načasováním 
stínování, vzhledem k velmi nabitému programu jak české manažerky, tak i lektorky. Obě při evaluaci 
uvedly, že by si bývaly přály delší trvání přípravy projektu, kdy se plánují cíle a program stínování, ale i 
celého projektu jako takového. Díky pokračující spolupráci s partnerem ovšem doufají, že chybějící 
čas bude dohnán.  

Manažerka vzdělávání uváděla, že zpočátku docházelo ke zmatení v tom, že stínující lektorka měla 
tendenci více hospitovat než stínovat. Jejich systém spočíval v „2+1“, tedy 1 hodina výuky rakouské 
lektorky a 2 hodiny české, přičemž obě si posléze dávaly zpětnou vazbu. V druhé polovině projektu se 
už obě lektorky sehrály a prováděli stínovací výuku společně. 

K tématům stínování patřily techniky komplexní výuky – výuka on-line, e-learning, skupinové 
vyučování – jsou to tedy vesměs podobná témata jako u předchozích tandemů. Z toho je vidět, že 
problémy českých poskytovatelů vzdělávání jsou vesměs univerzální.  

Velkým přínosem, stejně jako u dalších tandemů v projektu, byla výměna výukových materiálů. Česká 
lektorka ocenila, že její rakouská partnerka si výukové materiály vytváří sama, šije je na míru klientovi.  

 

 

 

5.  Shrnutí hlavních poznatků a doporučení pro práci manažera a lektora 

vzdělávací společnosti prostřednictvím „jedenáctera“:  

Následující doporučení jsou výsledkem práce  manažerů vzdělávání, kteří se účastnili projektu Tandem 

Training. Tato doporučení byla formulována jako reakce na společnou práci rakouských a 

českých manažerů a lektoru v projektu a odráží konkrétní problémy vzdělavatelů v Jihočeském 

kraji. 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

15 

 

Jedenáctero doporučení pro práci manažera vzdělávací společnosti:  

 
 

1. Sledujte a zajišťujte, aby obchodní výsledky vzdělávací firmy odpovídaly plánům - 
marketingovým i prodejním strategiím.   
 

2. Připravte si unikátní prodejní prezentaci "elevator pitch" pro příležitostné využití pro 
marketing a networking. 

 
3. Vytvořte a implementujte na klienta zacílený marketingový akční plán.  

 
4. Zapracujte do klientské smlouvy plán evaluace jako nástroj pro vyhodnocování 

výsledků s frekvencí alespoň jednou ročně, plán přizpůsobte učebním cílům. 
 

5. Zajistěte, aby „učební plán“ byl vnímán jako nezbytná součást smlouvy s klientem. 
 

6. Navrhněte a implementujte jasný akční plán, který rozšíří hodnotový řetězec 
zákazníka.   

 
7. Neustále sledujte a vyhodnocujte vzdělávací procesy s využitím „Kirkpatrickova 

modelu“ a zajistěte, abyste zjišťovali informace o každé úrovni modelu.  
 

8. Vysvětlete svým lektorům význam sdílení dobré praxe, umožněte toto sdílení 
prostřednictvím osvědčených postupů (vzájemné hodnocení, evaluace). 

 
9. Ujistěte se, že vzdělávací prostředí přispívá k celkové spokojenosti klienta a 

podporuje dosažení vzdělávacích cílů.  
 

10. Průběžně vyhodnocujte výukové materiály pro každý program s cílem zajistit co 
nejvyšší možnou kvalitu. 
 

11. Implementujte trvalý proces efektivního vyhodnocování výsledků vzdělávání v rámci 
všech lekcí.  
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Jedenáctero doporučení pro práci lektora vzdělávací společnosti:  

 
1. Mějte vždy jasné cíle (rozvojové cíle ve vzdělávání). 

 

2. Je důležité znát a rozumět různým stylům učení a myšlení. 
 

3. Zachovávejte systematický strukturovaný přístup v procesu učení.  
 

4. Je potřeba dobře rozlišovat (znát rozdíly) mezi učením, koučováním a mentoringem. 
 

5. Učení by mělo být co nejvíce interaktivní.  
 

6. Je důležité rozumět tomu, co motivuje lidi ke studiu (viz např. Maslowova pyramida 
potřeb). 

 

7. Pracujte (vyučujte) s vědomím úrovně znalostí, dovedností a zkušeností klientů.  
 

8. Využívejte příležitosti sdílet zkušenosti prostřednictvím vzájemných setkávání lektorů.  
 

9. Mějte plán osobního rozvoje odsouhlasený senior manažerem (vedoucím). 
 

10. Vytvořte si ke skupině studentů (klientů) vztah.  
 

11. Využívejte sílu příběhů (vyprávějte příběhy), pomůže vám to k dosažení vzdělávacích cílů.  
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Jedenáctero doporučení pro lektory jazykové výuky: 

 

1. Nemluvte při výuce vůbec česky – nur Deutsch. 

2. Soustřeďte se na komunikaci v jazyce, ne na gramatiku. 

3. Zařazujte aktivity podněcující samostatnou komunikaci studentů v jazyce: je třeba, 

aby studenti komunikovali (bez obav z chyb) co nejvíce.   

4. Využívejte autentické materiály, které jsou zajímavé a relevantní, pobízejte studenty, 

aby sami nosili texty, které je zajímají. 

5. Zařazujte zábavné a zajímavé úlohy, využívejte personalizaci (zosobnění).  

6. Učte studenty, ne učebnice. Učebnice využívejte jen jako „odrazový můstek“.  

7. Z učebnice vyberte jen ty nejlepší a nejdůležitější části a přizpůsobte je svým 

studentům (nikoli naopak). 

8. Využívejte různé formy opakování. Navazujte vždy na předcházející lekci - ukazujte 

studentům, jak nová látka souvisí s tou předchozí.  

9. Stanovte si cíle každé lekce a vysvětlete studentům, v čem jim probíraná látka 

pomůže.  

10. Oceňujte studenty – co nejvíce je chvalte.  

11. Užívejte si každou lekci a vaše nadšení a radost z učení přenášejte na své studenty.  
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6.  Shrnutí hlavních poznatků a doporučení pro krajskou úroveň řízení dalšího 

vzdělávání v Jihočeském kraji  

 

Projekt Tandem Training vznikl 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. 

Charakter projektu byl odlišný od většiny v České republice běžných vzdělávacích projektů 

současnosti, hrazených z ESF, a sice v tom, že jeho nástrojem nebylo ani vlastní vzdělávání, ani tvorba 

vzdělávacích programů: šlo o výměnu nejlepších zkušeností prostřednictvím stínování v procesu 

vzdělávání. Pakliže vzdělávací instituce v Jihočeském kraji, potažmo v České republice, mají být 

konkurenceschopné, musí zachytit nejnovější trendy v oblasti vzdělávání dospělých v tuzemsku a 

především v zahraničí.  

Řešitelský tým projektu proto doporučuje: 

� umožnit rozsáhlejší výměnu zkušeností mezi vzdělávacími institucemi, školskými 

zařízeními a krajskými institucemi na jedné straně a špičkovými zahraničními 

institucemi na straně druhé. Při koncipování projektů je na prvním místě jasně 

definovaný cíl projektu s ohledem na konkrétní potřeby účastníků partnerů a teprve 

v druhém sledu jdou forma a nástroje projektu. Silným nástrojem pro kraj jsou 

prostředky z operačních programů, zejména OPVK. Řešitelský tým silně doporučuje, 

aby v rámci možností znění jednotlivých výzev preferovalo inovativní projekty, které 

nejsou zaměřeny pouze na plošné vzdělávání či tvorbu vzdělávacích modulů a 

programů, nýbrž na získání nového know-how a dovedností; 

� podporovat stáže lektorů a učitelů v zahraničí; využitelné jsou stáže např. CEDEFOP, 

NAEP, partnerské výměny škol atd. 

� Krajské centrum vzdělanosti by mělo založit „regionální centrum pro inovaci ve 

vzdělávání“; může jít o jednu osobu, nejlépe špičkového vzdělavatele ze soukromého 

sektoru, který bude mít přehled o trendech ve vzdělávání, bude mít schopnost 

generovat žádosti o projekty ESF v souladu s nastavenou krajskou či regionální 

strategií (krajská rada pro RLZ) a bude schopen know-how efektivně předávat 

vzdělavatelům v kraji; nemělo by jít pouze o informační brožury nebo webovou 



 

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce 

CZ.1.07/3.2.08/01.0004 

 

19 

 

stránku, nýbrž o aktivní práci s lidmi v terénu, která by nebyla posuzována pouze na 

základě prezenčních listin, ale především dle výsledků a efektů; 

� monitorovat trendy a stav dalšího vzdělávání v kraji; zde není myšlen pouze 

statistický přehled a analýza nabídky vzdělávání v kraji, nýbrž skutečné trendy ve 

vzdělávání dospělých ve vazbě na regionální trh práce – vhodné jsou zejména 

případové studie. 

 

Doporučení pro vzdělávací instituce v Jihočeském kraji: 

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.  

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

CEDEFOP).  

 


